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0. RESUM
En aquest Projecte Final de Carrera el que fem és un anàlisi de la situació del
sector porcí a Catalunya. Aquest anàlisi va encaminat a definir la situació
ambiental de les aigües subterrànies de Catalunya a causa de la contaminació
per l’activitat del sector porcí.
Per fer aquest anàlisi hem recorregut a diverses fonts d’informació; estudis i
dades publicades per organismes públics com el Departament d’Agricultura i
Acció Rural de Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya o l’Agència
Catalana de l’Aigua. També hem obtingut informació de diversos articles
relacionats amb el sector porcí i diversos projectes i estudis realitzats. Una altra
font d’informació molt important ha sigut tota la normativa Europea, Espanyola i
Catalana, amb diverses directives, reals decrets, lleis, decrets, acords, etc.
Amb tota aquesta informació el que hem tractat de fer és com una radiografia del
sector porcí. Com està el sector, quins factors influeixen en major mida, quina
relació té el sector amb la contaminació per nitrats, què podem fer per millorar la
gestió, quina ha sigut la seva evolució, o quines tecnologies s’estan investigant
en l’actualitat.
La segona part del nostre projecte es centra en fer un anàlisi de la situació dels
aqüífers a Catalunya. Quina és la evolució de la qualitat de les nostres aigües,
quines infraestructures hem hagut de fer per solucionar el problema de la
contaminació i quina serà la evolució del preu del l’aigua en els propers anys
degut a totes les infraestructures que s’han fet i a les que s’hauran de fer.
Amb totes aquestes dades hem fet una conclusió en la que posem de manifest la
nostra opinió de com ha actuat l’Administració Pública davant aquest greu
problema mediambiental.
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1. INTRODUCCIÓ
A Catalunya existeix en la actualitat una gran problemàtica mediambiental
deguda a la incorrecta gestió dels residus del sector porcí en els darrers anys.
Aquest sector té una gran importància al nostre país, segon productor Europeu i
sisè productor mundial. Catalunya és el principal productor de porcs d’Espanya.
Totes aquestes dades ens poden donar una idea de la importància d’aquest
sector dintre de la ramaderia de la nostra Comunitat.
El sector porcí ha sofert una important reestructuració en els darrers anys. Ha
passat d’explotacions petites familiars on la producció agrícola i ramadera
anaven de la ma a una intensificació de la producció. Les granges s’han
industrialitzat i s’han deslligat progressivament de l’explotació agrícola. Aquest
fet ha suposat que la majoria de les granges no disposin de la base territorial
suficient per reutilitzar els purins generats.
Altres països amb una normativa mediambiental molt més estricta que la nostra
com Holanda i Alemanya han aprofitat aquest fet per situar les seves granges al
nostre país. D’aquesta manera no han necessitat modificar les seves males
praxis de gestió dels purins. Tots aquests nous condicionants han fet que
diverses comarques de la nostra comunitat estiguin amb excés de purins que el
sòl no pot absorbir. Aquests purins es filtren als aqüífers contaminant l’aigua.
El nitrogen del purí que no pot absorbir el conreu d’un sòl es transforma en
nitrats i nitrits a partir d’un procés d’oxidació. Aquests, que són molt solubles en
aigua, són arrossegats per la pluja cap a aqüífers subterranis contaminant-los,
de manera que el consum d’aquestes aigües esdevé perillós per a la salut
pública.
Per solucionar aquest greu problema mediambiental s’ha desenvolupat als
últims anys una normativa mediambiental i de gestió dels residus molt més
estricta, definint una sèrie de zones vulnerables que ja estan contaminades per
nitrats.
A banda d’aquesta normativa s’han fet una sèrie d’infraestructures per
interconnectar diverses conques d’aigua. La no potabilitat de nombrosos
aqüífers ens està sortint molt car als ciutadans que financem aquestes
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inversions amb els nostres impostos. Però amb les noves infraestructures
hídriques no hi ha prou. El dany mediambiental ja està fet i tardarà molts anys en
poder recuperar-se. Les conseqüències mediambientals les sofrim en la
actualitat i les sofrirem a curt i a llarg termini.
Objectiu del nostre projecte:
En el nostre projecte primer fem una radiografia del sector porcí: situació actual,
normativa aplicable, tecnologies de tractament dels purins, el cost econòmic de
la gestió dels purins i altres factors que influeixen en el sector. També fem un
anàlisi de la relació entre granges de porc i contaminació per nitrats del sòl.
Com a segona part del projecte analitzem les diferents infraestructures que
s’han desenvolupat com a conseqüència directa de la contaminació per nitrats,
quantificant-les i sumant tota la quantitat de diners que hem utilitzat en fer
aquestes infraestructures. Per altra part també fem un anàlisi de la situació dels
diferents aqüífers de les nostres terres, amb una descripció dels aqüífers ja
contaminats i amb una predicció de la situació de diferents aqüífers que en la
actualitat no es troben amb nivells de contaminació per sobre dels prescriptius
però que en un futur no molt llunyà poden estar contaminats.
Amb totes aquestes dades intentarem fer una conclusió en la procurarem
respondre a unes quantes preguntes que ens podem plantejar:
Aquest greu problema mediambiental s’hagués pogut evitar o minimitzar?
Les administracions públiques han fet tot el que havien d’haver fet?
Quant hagués suposat per als ramaders en increment de costos una correcta
gestió dels purins?
Com hagués repercutit al preu del porc una correcta gestió dels purins?
Quant ha suposat en despeses per als contribuents les infraestructures
hídriques que s’han fet com a conseqüència directa de la contaminació per
nitrats?
Quin futur ens espera? Haurà més aqüífers contaminats o es mantindrà la
contaminació actual?
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2. ELS PURINS
2.1 Definició
El purí és la part liquida que s’obté dels excrements de qualsevol animal. No
obstant, generalment quant es parla de purí és per referir-se a la part líquida dels
excrements del porc. Normalment els purins estan formats en major mida per les
dejeccions del bestiar porcí, (líquides coma a resultat del tipus d’alimentació), de
restes de menjar, aigua que s’utilitza per netejar les granges i fins i tot d’aigua de
pluja mal canalitzada. El seu contingut d’aigua és doncs, elevat (supera el 90%), i
per tant els purins son de consistència líquida. La pròpia definició del purí ens
permet intuir que la seva composició és altament variable ja que depèn de
diversos factors.
A la següent imatge tenim un exemple d’una balsa plena de purins amb un
tractor movent el purí per homogeneïtzar-lo.

Imatge 2.1. Balsa amb purins de porc
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2.2 Composició del purí
Abans de parlar de les característiques dels purins del porc, caldria definir
clarament quines són les característiques dels residus ramaders en general i
quines característiques hem de definir i analitzar.
Per a un correcte tractament dels residus ramaders cal conèixer les següents
característiques:
- Paràmetres físics, com la humitat o la densitat.
- Paràmetres químics, com el PH, DQO(Demanda Química d’Oxigen), el contingut
en nutrients (P, N, K), el contingut en C, la relació C/N o la morfologia del
material.
- Paràmetres biològics, com la DBO (Demanda Biològica d’Oxigen) o la
existència de microorganismes patògens.
Com ja comentarem més endavant, la composició dels residus és molt variada.
En la següent taula es mostra la composició mitjana dels residus ramaders en
trets general:

COMPOSICIÓ MITJANA DELS RESIDUS RAMADERS
Paràmetres

Boví

Oví

Porcí

Aviram

Sòlids totals(%)

34

45

5

15

Sòlids volàtils(%)

17

28

3

10

Nitrogen (mg/l)

5

8

5

13

Fòsfor (mg/l)

2

8

2

10

Potassi (mg/l)

3

10

3

7

Taula 2.1. Composició mitjana del residus ramaders.
Font: ITG Ganaderos (Navarra) 2004.

Ara passarem a concretar més detalladament quina és la composició del residu
que analitzem en el nostre estudi: el purí del porc.
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El purí del porc te un contingut aproximat per cada tona de 2 kg de nitrogen, 0.5
kg de fòsfor i 3 kg de potassi. La resta es tracta de matèria líquida i una petita
part de matèria sòlida de composició variable. No obstant, aquestes quantitats
no es poden generalitzar per a totes les explotacions, tal i com tractarem
d’explicar en el següent paràgraf.
La quantitat de nitrogen que s’excreta a l’any en una explotació depèn de molts
factors. Els factors mes rellevants són el nombre de porcs i l’espècie animal de
la granja. Normalment, en una explotació ramadera d’aquest tipus la quantitat de
porcs és pràcticament fixa any rere any, sempre que no hi hagi canvis rellevants
en la gestió. Per determinar la quantitat de nitrogen que es genera a l’any en una
determinada explotació no és necessari analitzar els purins. Una altra qüestió és
que aquesta quantitat de nitrogen estigui continguda en un volum més o menys
gran de purí, depenent de factors com el tipus d’abeuradors i el seu
manteniment, el contingut de proteïna bruta i de sals del pinso, el sistema de
neteja, la instal·lació de canalització de l’aigua de pluja, el sistema de
refrigeració, l’evaporació en funció de l’època de l’any, la geometria de
l’emmagatzematge del purins, si aquest és en fossa o en bassa, etc. Un altre
factor que influeix molt en el purí és el tipus de porc del que estem parlant, es a
dir, l’espècie a la que pertany, si es tracta d’un porc de gestació, femelles, un
semental, si és de preengreix o de engreix, si és un garrí de 10 kg o de 30 kg, etc.
El tipus de granja en la que ens trobem també es un factor a tenir en compte:
cicle tancat, delletament, etc.
El resultat és una enorme variabilitat en la composició del purí. A les Taules 2.2,
2.3 i 2.4 es pot veure una aproximació a la composició del purí en funció de
diferents factors. La taula 2.2 ens informa sobre la composició del purí en funció
del porc i del tipus de granja. La taula 2.3 és la composició mitjana del purí del
porc a Catalunya segons l’Agència de Residus de Catalunya i, per últim, la taula
2.4 és la composició del purí segons el tipus d’explotació.
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En kg / m

Tipus

Tipus porc

d’abeurador

3

Fòsfor

Potassi

P2O5

K2O

Nitrogen total

Gestació

3,51

2,64

1.60

Maternitat

3,05

2,60

1.70

Tolves humides

6,03

4,20

2,43

Cassoletes

4,20

3,49

1,95

Tolves humides

8,14

6,25

4,64

Sopa

6,37

5,38

3,32

Cassoletes

5,00

5,19

2,85

Xumets

2,28

2,00

1,25

Tipus

Nitrogen

Fòsfor

Potassi

d’abeurador

Total

P2O5

K2O

3.00

2.30

1.60

3.30

2.40

1.70

Tolves humides

5.80

3.70

3.60

Sopa

5.00

3.20

3.00

Cassoletes

4.50

3.00

2.80

Xumets

3.40

2.40

2.00

Preengreix

Engreix

Tipus Granges

Producció garrins venta
delletament

Producción garrins tradicional

Cicle tancat

Taula 2.2. Composició dels purins en funció del porc i la granja
Font: ITG Ganaderos (Navarra) 2004
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Com podem veure, la composició dels purins varia molt segons el tipus de porc i
el tipus de granja de la que parlem.
Paràmetre

Unitats

Mínim

Màxim

Mitjana

Sòlids Totals (ST)

g/kg

13.68

169.00

62.16

Sòlids Volàtils (SV)

g/kg

6.45

121.34

42.33

ST/SV

%

46.00

76.00

65.00

DQO

g/kg

8.15

191.23

73.02

Nitrogen total (NTK)

g/kg

2.03

10.24

5.98

Nitrogen amoniacal (N-NH4 )

g/kg

1.65

7.99

4.54

Nitrogen orgànic

g/kg

0.40

3.67

1.54

N-NH4 /NTK

%

57.00

93.00

75.00

Fòsfor

g/kg

0.09

6.57

1.38

Potassi

g/kg

1.61

7.82

4.83

Coure

mg/kg

9.00

192.00

40.00

Zinc

mg/kg

7.00

131.00

66.00

+

+

Taula 2.3. Composició del purí del porc
Font: Agència de Residus de Catalunya 2004
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Aquesta és la composició dels purins segons la Agència de Residus de
Catalunya. Com podeu veure tenim el valor mínim, el valor màxim i la mitjana de
la composició de cada component o paràmetre.

Explotació de
reproductors
Paràmetre

Explotació

Explotació de
transició

d’engreix

4 explotacions;

8 explotacions;

4 explotacions;

21 mostres

23 mostres

7 mostres

Mitjana

Desviació

Mitjana

Desviació

Mitjana

Desviació

94.14

3.41

92.66

2.05

90.83

3.64

5.86

3.42

7.35

2.06

9.19

3.65

PH

7.82

0.18

8.03

0.17

6.88

0.88

CE (dS/m)

22.87

8.85

30.99

5.80

26.64

9.05

36.68

5.61

34.15

5.29

29.68

10.13

63.33

5.61

65.85

5.29

70.32

10.13

8.77

3.61

8.49

1.72

7.65

2.34

2.58

0.36

2.67

0.28

3.54

1.08

6.20

3.32

5.82

1.60

4.10

1.45

Humitat(%)
Matèria
Seca (%)

Cendres
(% sms)
Matèria
orgànica
(% sms)
N total
(% sms)
N orgànic
(% sms)
+

N-NH4

(% sms)
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Explotació de
reproductors
Paràmetre

Explotació

Explotació de
transició

d’engreix

4 explotacions;

8 explotacions;

4 explotacions;

21 mostres

23 mostres

7 mostres

Mitjana

Desviació

Mitjana

Desviació

Mitjana

Desviació

Relació C/N

4.34

1.54

4.07

1.08

5.13

1.62

P (% sms)

1.87

0.91

1.79

0.28

2.31

1.49

K (% sms)

5.98

4.25

5.54

2.00

3.89

1.05

4.08

0.95

3.51

0.39

4.58

3.30

1.51

0.38

1.68

0.35

1.40

0.52

1.17

0.80

0.91

0.39

0.81

0.23

0.81

0.13

0.97

0.15

0.94

0.10

3587.86

1171.69

3449.91

853.23

3288.00

1733.18

397.33

101.34

504.30

86.38

438.29

138.16

320.90

278.63

1177.57

277.62

702.71

212.05

1740.24

1705.26

3101.17

1044.61

6776.63

2645.50

4.29

2.04

5.99

1.16

6.34

1.46

Ca
(% sms)
Mg
(% sms)
Na
(% sms)
S (% sms)
Fe
(ppm sms)
Mn
(ppm sms)
Cu
(ppm sms)
Zn
(ppm sms)
N total
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Explotació de
reproductors
Paràmetre

Explotació

Explotació de
transició

d’engreix

4 explotacions;

8 explotacions;

4 explotacions;

21 mostres

23 mostres

7 mostres

Mitjana

Desviació

Mitjana

Desviació

Mitjana

Desviació

1.44

0.80

1.94

0.51

2.94

0.49

38.26

23.40

48.79

15.29

62.79

21.37

3

1.05

0.73

1.31

0.40

2.38

2.58

K (kg/m )

3

2.56

1.04

3.79

0.95

3.32

1.02

3

2.57

1.84

2.59

0.79

4.87

5.70

3

0.90

0.59

1.25

0.49

1.34

0.95

3

0.46

0.22

0.73

0.26

0.82

0.28

0.45

0.25

0.71

0.22

0.84

0.29

2.85

1.34

4.05

0.82

3.40

1.18

3

(kg/m )
N orgànic
3

(kg/m )
Matèria
orgànica
3

(kg/m )
P (kg/m )

Ca (kg/m )
Mg (kg/m )
Na (kg/m )
3

S (kg/m )
+

N-NH4

3

(kg/m )

Taula 2.4. Composició del purí segons el tipus d’explotació
Font: Corominas 2002
Aquesta és la composició del purí segons un estudi de Corominas al 2002. En
ella s’analitza la composició del purí diferents tipus d’explotacions.
Existeixen mètodes estandaritzats i oficials per a l’anàlisi del nitrogen, el fòsfor,
el potassi, els metalls, etc. en aliments, aigües i sòls, però no específicament per
a purins o altres materials residuals. Els purins contenen una quantitat important
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d’amoníac, que en assecar-lo volatilitza majoritàriament. Si l’anàlisi es realitza
sobre mostra fresca o seca, el resultat serà molt diferent. Sovint, els butlletins de
resultats analítics no ho especifiquen. D’altres no especifiquen be les unitats en
que s’expressa el resultat. La interpretació dels resultats analítics pel que fa al
nitrogen pot ser confusiva, doncs. Això es podria resoldre fàcilment mitjançant
la normativa apropiada adreçada als laboratoris d’anàlisi. De moment, aquesta
normativa no existeix.

2.3 Característiques mÉs rellevants de la composició del purí
A partir de les taules de l’apartat anterior podem parlar de les característiques
més rellevants del purí respecte a la seva aplicació com a fertilitzant. Els
següents punts són un resum d’aquestes característiques:
- Té una relació C/N baixa, és a dir, no fermenta aeròbiament de forma
espontània o bé ho fa a molt baixa intensitat.
- La major part del nitrogen que conté hi és present en forma amoniacal.
- Té un PH lleugerament bàsic.
- Té una conductivitat elèctrica elevada.
- Té un contingut d’aigua molt elevat.
- Té microorganismes fecals i patògens.
- Té nutrients secundaris, micronutrients i metalls pesants.

2.4 Valor fertilitzant del purí
Els purins del porc, com qualsevol altre residu orgànic, és un producte molt
interessant com a fertilitzant. No obstant això, de vegades es parla de la
contaminació en aqüífers o del sòl per purins. Un excés de purí i sobretot, un
excés de nitrogen, pot provocar contaminacions molt greus de l’atmosfera i de
les aigües superficials i subterrànies. Aquesta contaminació per purins pot tenir
dos causes diferents: la contaminació qualitativa i la quantitativa.
Es parla de contaminació per causes qualitatives quan s’introdueix en el medi
una substància artificial que no existeix a la natura o quan es col·loca una
substància natural en un medi que no li és propi.
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Es parla de contaminació per causes quantitatives quan s’introdueix una
substància natural en un medi que si que li és propi però amb unes quantitats
que sobrepassen els límits establerts.
La fertilització dels camps amb residus orgànics es calcula a partir dels nutrients
mes importants, especialment el nitrogen. Es fa un balanç del nitrogen que
necessita el conreu, del nitrogen que ja hi ha al sòl i de la concentració que
conté el residu orgànic. Segons aquest balanç es pot saber la quantitat de residu
que es pot aportar al terreny, o dit d’una altra manera, quina serà la superfície
necessària per fertilitzar una quantitat determinada de residu.
Els adobs orgànics tenen un benefici molt important per a la sostenibilitat dels
sòls, però cal que no siguin frescos, sinó que han d’estar estabilitzats en forma
de matèria orgànica seca o madura. Aconseguir aquesta matèria orgànica
madura implica fer passar el nostre adob per un procés de descomposició.
Aquesta descomposició es pot donar en condicions aeròbiques i anaeròbiques.
Si parlem de condicions aeròbiques es tractarà d’un compostatge. En canvi, si
parlem de condicions anaeròbiques es tractarà d’una metanització. La
descomposició de matèria orgànica per compostatge i en menor mida per
metanització comporta una destrucció total o parcial dels elements patògens
que contenen o poden contenir els excrements. Aquests patògens també poden
ser eliminats amb altres mètodes com, per exemple, l’escalfament a
temperatures elevades en un procés d’assecat.
Una altra qüestió respecte del valor fertilitzant del purí és la concentració d’aigua
del purí (superior al 90 %). Aquesta qüestió dificulta el seu transport, ja que no
és un producte fertilitzant concentrat sinó diluït. Caldrà moure més volum i això
sempre és més car. No obstant, l’aigua és un element extremadament preuat a
les nostres condicions climàtiques, i molt sovint esdevé el factor limitant que
impedeix millorar les nostres collites. Sovint el purí ajuda a millorar el rendiment
dels conreus, més per l’aigua que aporta que no pas pels nutrients que conté.
Amb aquestes consideracions podem resumir que a l’hora d’utilitzar els purins
com a fertilitzant haurem de tenir en compte en major mida les següents
característiques:
•

La quantitat de nutrients.

•

La maduresa del residu.
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•

La quantitat d’aigua.

•

La existència o no de patògens.

A més d’aquestes característiques haurem de tenir també en compte l’enorme
variabilitat dels purins, l’alta salinitat i el contingut en elements potencialment
tòxics com metalls pesants i microcontaminants orgànics com medicaments o
pesticides.
A la següent imatge tenim un exemple de la fertilització amb purins de porc de
camps de conreu.

Imatge 2.2. Fertilització de conreus
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2.5 Purins a Catalunya
2.5.1 Quantitat que es genera
Es difícil conèixer la quantitat de purins que es genera a Catalunya. Hi ha moltes
variables que influeixen en aquestes dades. A les diferents normatives
publicades per la Generalitat hi ha diferents aproximacions. No obstant, en la
pràctica tenim la taula que publica el Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural (DAR) que ens indica els coeficients de generació de nitrogen.
Aquesta taula es la que es mostra com a taula 2.5:

Purí
kg N / plaça
i any

m3 / plaça i
any

Fem
T / plaça i any

Femelles

15

5.1

2.25

Sementals

18

6.12

6.48

Garrins (6-20 kg)

1.19

0.41

0.25

Reposició

8.5

2.5

1.14

Engreix

7.25

2.15 / 1.65*

1

Densitat del
fem
T / m3

0.8

Taula 2.5. Coeficients de generació de nitrogen
Font: DAR
*El valor 1.65 només és aplicable en granges noves o ampliacions de les existents en què es donin
simultàniament les circumstàncies següents:
- La menjadora te incorporat l’abeurador
- La neteja de la nau és amb un grup d’alta pressió
- Es disposa d’un comptador volumètric que permet conèixer els volums d’aigua consumits

Aquestes dades del departament tenen certes mancances. Per exemple, tot i que
les dades les va actualitzant i que corresponen a la millor informació disponible,
no deixa de ser inexacta, sobretot per a l’espècie porcina i pel que fa a les
quantitats de dejeccions generades.
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2.5.2 Localització dels purins
Per parlar de la localització del purins el primer que farem serà mostrar un plànol
de Catalunya amb les dejeccions ramaderes de nitrogen produïdes a escala
comarcal. Les dades són de l’any 2005, facilitades per l’ACA. Encara que no són
únicament de purins ens dona una imatge molt encertada de les zones on més
dejeccions de purins es realitzen. Podem constatar que les comarques on més
dejeccions es realitzen són Osona, El Pla de l’Estany i el Vallès Oriental:

Imatge 2.3. Dejeccions ramaderes produïdes sobre Catalunya en kg N/ha
Font: ACA, 2005
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En la següent imatge es mostren les diferents zones vulnerables a Catalunya per
la contaminació produïda per els nitrats a l’agricultura (gran part per fertilització
amb purins). Aquestes àrees es troben ben definides en la normativa vigent
(Decrets corresponents i el ACORD GOV/128/2009 de 28 de juliol, que actualitza
aquestes zones vulnerables).

Imatge 2.4. Zones vulnerables a Catalunya
Font: Web Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2009
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La imatge 2.5 ens mostra la càrrega de nitrogen generada. Representem per a
cada comarca la relació entre el nitrogen total d’origen ramader produït per
comarca i la superfície agrària útil (SAU), que pot rebre les dejeccions
ramaderes. Podem comprovar que a les comarques d’Osona, del Pla de l’Estany
i del Vallès Oriental són les comarques on la pressió és més notable. Aquestes
comarques eren també les que més dejeccions ramaderes rebien (Imatge 2.3)

Imatge 2.5. Relació entre el N generat per dejeccions ramaderes i la SAU (kg
N/ha)
Font: ACA, 2005
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2.6 Incidència ambiental de la gestió dels purins
Encara que quan es parla de la incidència ambiental dels purins tothom ho
associa a una influència negativa, si els purins es gestionen de forma adequada
això no ha de ser així necessàriament. La realitat en la nostra comunitat és ben
diferent. Els excedents de nitrogen per dejeccions ramaderes han sigut una
constant al llarg dels anys. En la següent imatge es mostra l’excedent de
nitrogen per SAU.

Imatge 2.6. Excedent de nitrogen per SAU en kg N/ha per municipi
Font: ACA, 2005
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Aquesta realitat ha fet que les conseqüències ambientals a Catalunya hagin
esdevenint majoritàriament negatives.
Les conseqüències negatives més rellevants en trets generals poden ser:
-

Contaminació de les aigües per aplicació directa.

-

Contaminació de les aigües per escolament superficial.

-

Contaminació de les aigües freàtiques per lixiviació de nitrats. Aquesta és
una de les conseqüències negatives més greus, ja que l’aigua pot arribar
a ser no potable per aquest motiu.

-

Contaminació per acumulació de metalls com el coure o el zinc.

-

Emissió de males olors, metà i òxid nitrós, i la volatilització d’amoníac.

-

Acidificació del sòl per nitrificació de l’amoni (Canvi de PH).

-

Salinització del sòl.

-

Pèrdua de biodiversitat.

No obstant, com ja hem comentat, no sempre les conseqüències han de ser
negatives.
Efectes positius d’una correcta gestió dels purins poden ser:
-

Aportació de micronutrients com el zinc i el coure.

-

Aportació de nitrogen d’origen orgànic.

-

Aportació d’aigua (ja hem comentat que el purí és en un 95 % aigua).

-

Evita els fertilitzants químics.
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2.7 Conclusions
Com hem pogut comprovar la composició dels purins és una feina molt difícil.
Depèn de diversos factors com el tipus de granja, el tipus de porc, l’alimentació,
etc. Són nombrosos factors que fan que aquesta tasca esdevingui molt
complicada. Cada tipus d’explotació te unes característiques concretes i ha de
determinar la millor manera d’analitzar els seus purins si vol tenir dades molt
fiables.
Per altra banda, la localització dels purins a Catalunya es troba ben descrita pels
diferents organismes competents (Agència de Residus o el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Acció Rural). Tenim una sèrie de comarques on la
incidència dels purins és major que en altres. En aquesta incidència te molt a
veure la SAU (superfície agrària útil), ja que depèn de la superfície a la que
podem avocar els nostres purins com a fertilitzant, podem minimitzar o
maximitzar la contaminació per purins. També tenim unes zones vulnerables on
la contaminació per purins és ja un fet irreversible. En aquestes zones
vulnerables descrites per diferents normatives hi ha una estricta política
mediambiental. Però aquesta normativa ha arribat després de que el greu
problema mediambiental ja no tingui solució. Els poders públics, com de
costum, han actuat massa tard.
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3. SITUACIÓ DEL SECTOR
3.1 El sector porcí a món
A l’any 2008 es van produir 941.281.626 caps de porc en tot el món. El consum
de porc s’estima en uns 15 kg per persona i any i es preveu un creixement de la
demanda associat a un increment de la renda disponible. A la següent taula es
pot apreciar la producció mundial de porc per continents:
Regió

Caps de porc

%

Àfrica

26466338

2,81

Amèrica

163197811

17,34

Àsia

555014903

58,96

Europa

191129899

20,31

Oceania

5472675

0,58

Món

941281626

100,00

Taula 3.1. Producció mundial de porc per continents l’any 2008
Font: www.faostat.fao.org,
Aquestes dades les podem veure de manera més clara en el següent gràfic:

Gràfic 3.1. Producció mundial de porc per continents

28/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

Com podem comprovar el major productor mundial de porc és Àsia, amb una
quantitat total de 555.014.903 caps de porcs. Representa el 58,96 % de la
producció mundial. Els següents continents en importància són Europa i
Amèrica, respectivament, amb un 20,31 i un 17,34 % respecte de la producció
mundial. Àfrica, per el nivell de desenvolupament i per la influència de l’islam, i
Oceania són els continents en els que la producció és més baixa(un 2,81 i un
0,58 %).
En la següent taula veurem més detalladament, per països, la producció dels
principals països productors de porc:
País

Caps de porc

%

Argentina

2270000

0,24

Austràlia

2604681

0,28

Brasil

40000000

4,25

Canadà

13810000

1,47

Xile

2960000

0,31

Espanya

26289600

2,79

Estats Units

65909000

7,00

França

14805557

1,57

Mèxic

15527600

1,65

Alemanya

26686800

2,84

Xina

446422605

47,43

Total mundial

941281626

100,00

Taula 3.2 . Producció de porc dels principals països l’any 2008
Font: www.faostat.fao.org,
El principal productor mundial de porc, tal i com es veu a la taula, és Xina, amb
un 47,43 % respecte de la producció mundial. Xina està molt per sobre de la
resta de països productors de porc, com per exemple, Estats Units, Brasil,
Alemanya o Espanya.

3.2 El sector porcí a Europa
Les dades de producció a Europa ens mostren que hi ha dos grans productors,
que són Alemanya i Espanya, amb 26 milions de caps de porc cada país. Els
segueixen Polònia, França, Dinamarca, Països Baixos i Itàlia respectivament. La
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resta de països estan molt per sota d’aquest grans productors. La producció
europea dels principals països es situa al voltant dels 154.211.112 caps de porc.
Aquestes dades les podem observar a la següent taula en la que representem la
producció de porc als principals països d’ Europa i el percentatge respecte de la
producció mundial i europea per a l’any 2008. Aquestes dades estan ordenades
per el nombre total de caps de porc que va produir cada país l’any 2008:
País
Alemanya
Espanya
Polònia
França
Dinamarca
Països Baixos
Itàlia
Bèlgica
Regne Unit
Hongria
Sèrbia
Àustria
Portugal
Txeca, Rep
Suècia
Suïssa
Croàcia
Lituània
Grècia
Bulgària
Noruega
Eslovàquia
Eslovènia
Xipre
Letònia
Estònia
Israel
Malta
Montenegre

Caps de porc
26686800
26289600
15425300
14805557
12737648
12026000
9273000
6268706
4714000
3860000
3594000
3286292
2373800
1917417
1651000
1551900
1348343
923200
922150
888609
825585
748515
542590
464900
414400
379000
205500
76900
10400

% prod. mundial
2,84
2,79
1,64
1,57
1,35
1,28
0,99
0,67
0,50
0,41
0,38
0,35
0,25
0,20
0,18
0,16
0,14
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,06
0,05
0,04
0,04
0,02
0,01
0,00

% prod. europea
17,31
17,05
10,00
9,60
8,26
7,80
6,01
4,07
3,06
2,50
2,33
2,13
1,54
1,24
1,07
1,01
0,87
0,60
0,60
0,58
0,54
0,49
0,35
0,30
0,27
0,25
0,13
0,05
0,01

Taula 3.3. Producció europea de porcs i percentatge respecte de la producció
mundial i europea.
Font: www.faostat.fao.org,

30/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

Gràfic 3.2. Producció europea de porcs
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3.3 El sector porcí a Espanya
El sector porcí a Espanya està concentrat en unes poques comunitats
autònomes: Catalunya, Castella i Lleó, Castella la Manxa, Andalusia, Aragó i
Múrcia. Entre aquestes 6 comunitats produeixen el 86 % de la producció total
d’Espanya. En total, segons el Instituto Nacional de Estadística, a l’any 2008 es
van sacrificar a Espanya un total de 41.395.592 caps de porc. Aquestes dades les
podem observar a la taula i al gràfic:

Andalusia
Aragó
Astúries
Balears
Canàries
Cantàbria
Castella i Lleó
Castella la Manxa
Catalunya
Comunitat
Valenciana
Extremadura
Galícia
Madrid
Múrcia
Navarra
País Basc
Rioja
Total

PORCS
SACRIFICATS
3.249.920
3.017.911
277.856
182.237
89.626
1.738
6.007.904
3.533.736
16.729.435
1.491.192
883.864
1.202.290
1.101.289
2.934.808
602.406
41.404
47.976
41.395.592

%
7,85
7,29
0,67
0,44
0,22
0,00
14,51
8,54
40,41
3,60
2,14
2,90
2,66
7,09
1,46
0,10
0,12
100,00

Taula 3.4. Porcs sacrificats a Espanya per Comunitat en el 2008
Font: www.ine.es
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Gràfic 3.3: Caps de porc sacrificats l’any 2008
Font: www.ine.es
La situació del sector porcí a Espanya ens mostra que cada any va augmentant
la quantitat de porc que es produeix i es sacrifica. L’augment no és molt
espectacular però és constant. Dels 36 milions de porcs sacrificats al 2003 hem
passat als 41 milions sacrificats al 2008. Aquesta evolució constant es pot veure
al gràfic i a la taula següents:

Gràfic 3.4: evolució del sector porcí a Espanya en els darrers anys
Font: www.ine.es
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2003
TOTAL
CCAA

36.131.089

2004
37.064.263

2005
38.322.018

2006
38.810.749

2007

2008

41.488.545

41.395.592

Taula 3.5. Evolució dels porcs sacrificats a Espanya en els darrers anys
Font: www.ine.es

3.4 El sector porcí a Catalunya
El sector porcí a Catalunya es troba en una continua expansió. No ha deixat de
créixer als últims anys. Ja hem vist que es tracta de la indústria més important
de tota Espanya, i també d’Europa. Catalunya es situa entre les sis primeres
regions europees en producció de porc, per darrere de la regió del Sud dels
Països Baixos, de la Bretanya, de la Baixa Saxònia, de Flandes-Brusel·les i de la
Renània del Nord.
A Catalunya, l’any 2008 es va produir el 40 % de la producció d’Espanya de porc,
la segona potència Europea en producció i la cinquena de tot el món. Això
significa que Catalunya te un pes molt important en el panorama mundial de
producció de carn de porc.
Al següent gràfic es pot veure la evolució del sector del porc a Catalunya en els
darrers anys, en caps de porc sacrificats.

Gràfic 3.5. Evolució del porc sacrificat a Catalunya de l’any 2003 a l’any 2008
Font: www.ine.es
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Tot això respecte a la situació del sector porcí de Catalunya respecte d’Espanya,
Europa i el Món. Però, què es el que hi ha a dintre de Catalunya? En els següents
mapes es mostra la distribució del sector porcí a Catalunya per comarques a
l’any 2006:

Imatge 3.1. Distribució del bestiar porcí a Catalunya l’any 2006
Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
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Imatge 3.2. Distribució de les truges a Catalunya l’any 2006
Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
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Imatge 3.3. Distribució de les places de porcs d’engreix a Catalunya l’any
2006
Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
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Imatge 3.4. Distribució de les places de truges a Catalunya l’any 2006
Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
Respecte a la les dades més actuals sobre la situació del porcí a Catalunya,
podem analitzar les dades de la enquesta de maig-juny que es realitza cada any
en base al reglament CE 1165/2008. Aquest reglament estableix que cada any
s’haurà de fer enquestes als ramaders del sector porcí per saber la situació del
cens. Aquest reglament estableix que s’han de fer dos enquestes a l’any: una en
maig-juny i altra en novembre-desembre.
El resultat de la enquesta de maig-juny de l’any 2009 és el que s’aprecia a la
següent taula:
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BARCELONA

Porcs d'engreix
kg

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

CATALUNYA

Garrins (<20 kg)

618.888

120.513

938.815

156.777

1.834.993

Porcs de 20 a 49 kg

411.025

233.466

840.731

163.156

1.648.378

Engreix >50 kg

478.748

408.212

1.386.869

173.880

2.447.709

50-79 kg
80-109 kg
>109 kg

297.533
174.680
6.535

196.169
189.779
22.264

776.885
593.403
16.581

95.018
64.092
14.770

1.365.605
1.021.954
60.150

Total reproductores

180.447

59.018

280.592

50.444

570.501

16.788

6.524

28.080

11.083

62.474

10.670

5.760

35.992

4.188

56.611

113.118

32.773

160.326

27.193

333.411

39.871

13.961

56.193

7.979

118.005

Mascles

1.712

1.158

1.592

337

4.799

TOTAL

1.690.820

822.368

3.448.599

544.595

6.506.382

>50

Truges reproductores

Que mai han
parit
Que ja han
parit

No cobertes
Cobertes 1er
cop
Cobertes
Criant o en
repòs

Taula 3.6. Resultat de la enquesta maig-juny sobre sector porcí de l’any 2009
Font: Gabinet tècnic del DAR
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Als següents gràfics es mostra el resultat d’aquesta enquesta de manera més visual:

Gràfic 3.6. Font: DAR
En aquest gràfic podem veure que Catalunya està especialitzat en la producció de
porcs d’engreix, amb més d’un 37 %. En importància seguiria la producció de
garrins, amb un 28.2 % i els porcs de 20 a 49 kg amb un 25.3 %. Per últim, la
producció de reproductores és molt més baixa, amb un 8.8 %, i la de mascles
pràcticament insignificant, amb un 0.1 %.
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Gràfic 3.7. Font: DAR
Respecte a la distribució de la cabana porcina per províncies, tenim que Lleida és la
principal productora amb un 53 % seguida de Barcelona amb un 26 % de la
producció i Girona amb un 12.2 %. Per últim, tenim a Tarragona on la producció es
limita a un 8.4 % de la producció.
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Gràfic 3.8. Font: DAR
Al fer la distribució per províncies, però únicament dels caps d’engreix, veiem que
Lleida augmenta la seva quota amb un 56.7 % i Girona pràcticament iguala com a
segon productor a Barcelona.
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Gràfic 3.9. Font: DAR
En canvi, al fer la distribució per províncies però de caps de reproductores, veiem
que Barcelona augmenta la seva quota amb un 31.6 %, apropant-se a Lleida que
continua com a màxim productor amb un 49.2 %.

Els quatre mapes sobre la distribució a Catalunya i els resultats de la enquesta ens
mostren que la producció porcina a Catalunya es troba localitzada en poques
comarques. En concret, al voltant del 40 % del cens porcí de Catalunya es concentra
a les comarques del Segrià, Osona i La Noguera. Aquestes zones es corresponen
amb les zones més vulnerables per contaminació per nitrats.
Als següents gràfics es mostra la evolució de les places de porcí a les comarques
de les zones vulnerables:
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Gràfic 3.10. Evolució de les places de porcí a les comarques 3, 6 i 9
Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR

Gràfic 3.11. Evolució de les places de porcí a les comarques 1, 2, 4, 5, 7 i 8
Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
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3.5 Conclusions
Amb totes aquestes dades sobre el sector porcí de Catalunya podem acabar amb
una sèrie de conclusions i comentaris sobre la situació actual i la evolució d’aquest
sector a la nostra comunitat:
El sector porcí català ha experimentat una profunda transformació durant les
últimes dècades. En els any cinquanta, la pràctica totalitat de la producció es
realitzava en el marc de la ramaderia tradicional. El sistema de producció es
caracteritzava per explotacions més familiars amb un baix grau de desenvolupament
tecnològic i mecanització. En els anys setanta es consolida amb un nou model de
producció porcina amb una major especialització dels diferents agents implicats i
amb la generalització de fórmules d’integració com a mecanisme fonamental de
relació (informe CADS per a la millora de gestió dels purins). La situació de
competitivitat que es genera, junt amb la disminució del marge econòmic, requereix
una modernització de les explotacions i la introducció de noves tecnologies.
Aquesta especialització del sector es reflecteix en l’evolució de les explotacions i la
dimensió productiva. Disminueixen les explotacions de petita capacitat i augmenten
les explotacions de gran capacitat, tant d’explotacions de reproductores com
d’engreix.
Les explotacions porcines presenten característiques molt diferents segons
l’objectiu de producció, des de les explotacions més aviat petites que es dediquen
exclusivament a produir garrins per vendre, fins a les més grans que engreixen el
propi garrí, passant per les que només engreixen, que són la majoria.
Territorialment, la composició del cens no és la mateixa. Mentre a Osona
predominen els animals reproductors, a la resta d’àmbits territorials predominen els
d’engreix.
Les explotacions de cria són les que més han disminuït al llarg dels anys
principalment com a conseqüència del fet que els guanys que s’obtenen en l’engreix
requereixen un esforç molt menor. Les explotacions de cria són les que més han
augmentat de mida.
Existeix una relativa especialització funcional a escala regional. Les explotacions de
Catalunya s’han especialitzat en l’engreix. Una de les principals conseqüències
d’aquesta distribució del cens és la generació d’un important moviment comercial
pecuari de porcs entre comunitats autònomes per a cria en uns casos i per a
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sacrifici en uns altres, al qual s’hauria d’afegir la diferent localització dels
escorxadors, que fan més complexos encara aquests moviments comercials (DAR).
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4. TECNOLOGIES DE DEPURACIÓ DE PURINS
4.1 Aspectes generals
Abans de començar a parlar dels diferents tractaments que es poden aplicar als
residus de l’activitat porcina convindria aclarir que la situació ideal d’una explotació
és la situació d’equilibri entre la producció de purins i la possibilitat d’aplicar
aquests purins al sòl de la pròpia explotació. No obstant, aquesta opció no és
possible en moltes de les explotacions porcines que trobem en funcionament en
l’actualitat. En aquestes situacions en les que la impossibilitat d’equilibri impliqui
tancar explotacions ramaderes és en les que pot tenir major importància parlar de
tractaments als purins. El tractament dels purins pot tenir un paper molt important
en la protecció de les aigües si aconseguim reduir els excedents de nitrogen i de
fòsfor en les zones de ramaderia intensiva o si podem millorar la fertilització. El
paper dels tractaments també pot tenir importància per reduir les emissions
d’amoníac i de gasos amb efecte hivernacle, així com per a la recuperació d’energia.
És a dir, els tractaments dels purins tenen gran importància en la normativa
mediambiental i poden jugar un paper important sempre que es treballin des d’un
punt de vista integral, amb mesures preventives i correctives.
Els tractaments s’han de plantejar sempre com una solució local a un determinat
problema local. Els mitjans tècnics existeixen, i el principal problema de la seva
aplicació és l’econòmic. A més, hi ha quatre principals fonts de problemes tècnics
per al tractament del purins:
- La composició variable del purí
- La elecció de la tecnologia de procés o del tractament
- La recuperació de l’energia
- L’ús dels productes del tractament

4.2 Què és un tractament
Si parlem de tractament podem dir que es tracta d’una operació o conjunt
d’operacions encaminades a modificar les característiques físiques, químiques o
biològiques d’un residu amb l’objectiu de neutralitzar les substàncies tòxiques,
recuperar materials valoritzables, facilitar el seu ús com a font d’energia o afavorir la
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seva disposició al rebuig. L’objectiu final del tractament ha de ser augmentar les
possibilitats de gestió del residu o dels productes resultants.
La elecció d’un tractament o d’un altre dependrà del context en que es trobi la
explotació, de les necessitats manifestades en estudis, de la planificació de la
gestió, de la qualitat del producte obtingut i dels costos econòmics associats.

4.3 Dimensió del tractament
Quan parlem de la dimensió del tractament ens referim a si hem de fer un tractament
individualitzat (per una explotació) o en canvi hem de fer un tractament centralitzat
(per diverses explotacions, municipis, mancomunitats...) Aquesta elecció dependrà
de múltiples factors com la localització de les explotacions i de les parcel·les
agrícoles, la situació particular de la zona, les característiques del purí, els costos
de la gestió, les possibilitats de venda dels productes finals, etc.
Com a avantatges dels sistemes centralitzats podem resumir:
-

Les necessitats col·lectives estan detectades.

-

Grans quantitats per a grans instal·lacions.

-

Especialització.

-

Possibilitat de comercialitzar els subproductes.

Com a inconvenients dels sistemes centralitzats podem dir:
-

Particularitat dels ramaders.

-

Els costos del transport.

-

Els factors socials com el rebuig a les plantes de tractament.

D’explotacions centralitzades tenim exemples d’èxit com a Dinamarca i exemples de
no tant d’èxit com a Holanda.
Si parlem dels sistemes de tractament individualitzat, els tractaments a l’origen (a la
pròpia explotació) són també una bona alternativa. Haurem de considerar també una
sèrie de factors com les quantitats tractades (inferiors a les centralitzades), els nous
costos de l’explotació, noves tasques per als ramaders, etc.
Com a avantatges dels sistemes individualitzats podem resumir:
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-

S’adapta a cada explotació.

-

Es requereix una inversió inferior

Com a inconvenients dels sistemes individualitzats podem dir:
-

Necessita un control extern.

-

Cost econòmic elevat per a l’explotació.

-

Noves tasques per al ramader que poden interferir amb les existents.

4.4 Classificació dels tractaments dels purins:
Els tractaments, com ja hem comentat, agrupen totes les accions de transformació
per diferents medis: físics,químics i biològics. Segons l’acció efectuada, els
tractaments poden tenir l’efecte de modificar la composició química i biològica del
substrat (amb eliminació de certs components) i la presentació física (controlant la
composició de les fases en que es pot separar el residu inicial).
La classificació dels tractaments dels purins és difícil ja que depèn de l’objectiu final
que es vol aconseguir. Sovint cal una combinació de processos de tractament en
una mateixa instal·lació per tal d’aconseguir el seu objectiu final.
Cada tractament arriba fins a un punt determinat de depuració i, en funció de les
característiques físico-químiques del líquid resultant, es pot aconseguir el permís
d’abocament pel purí tractat en un medi receptor (llera pública, claveguera,
col·lector,...) o només es pot utilitzar per a regar els cultius.
El líquid aquest només es pot abocar a la llera pública si ajusta els seus valors als
que estableixen les diferents normatives aplicables, tant de part de l’administració
catalana com de l’administració estatal.
A mesura que van sortint problemes referents a la impossibilitat d’aplicació, segons
la magnitud d’aquests problemes s’ha d’anar actuant en el mateix sentit.
En ordre creixent d’ intensitat seria:
-

Sistemes de condicionament i desodorització.

-

Sistemes de depuració parcial.

-

Sistemes de depuració completa.
49/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

• Sistemes de residu "zero"(Ja veurem que mai arribarem al residu “0”).

En definitiva, aquestes serien les actuacions bàsiques per reduir (o eliminar) els
contaminants dels purins. S’ha de fer constar que en les circumstàncies actuals no
és possible un vessament de l’afluent a la llera pública, per diferents raons, en tot
cas, a més, s’hauria de considerar altres paràmetres (DBO, DQO, metalls, ...). Per
l’elecció dels tractaments concrets a aplicar s’haurà de tenir en compte una sèrie de
criteris generals. Aquests són els següents:
• Eficiència en el procés de depuració: reduir la concentració de nitrogen fins el
nivell desitjable segons sigui la problemàtica inicial i l’objectiu en arribar a la sortida
(afluent i/o residu).
• Exigències infraestructurals per a la instal·lació: necessitat de sòl (superfície i
característiques), línies elèctriques, aigua i altres recursos, logística, etc.
• Volum de purí a tractar, per les economies d’escala que porta implícita i per les
exigències de determinats sistemes (plantes) d’un volum mínim de capacitat per
resultar viable.
• Costos d’explotació i/o manteniment, que siguin assumibles pel granger que es qui
finalment haurà de pagar (directa o indirectament).
• Característiques de la pròpia tecnologia. Que causi els menors impactes possibles
(impacte d’olors, impacte ambiental, etc.).
• Inversió. A més de la magnitud de la mateixa haurà de valorar el possible interès
d’iniciativa privada que assumeixi el risc i l’explotació. La rendibilitat de la planta
serà un factor clau.
• Interès de caràcter públic. Quant siguin sistemes o tecnologies que rebin ajudes
públiques per un interès social, mediambientals, etc.
• Altres criteris: tipus de gestió de la planta, facilitat d’utilització, eficàcia
contrastada, etc.

No existeix cap tractament que faci desaparèixer completament el purí. Els únics
components que es poden transformar a compostos gasosos innocus per al medi
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ambient son l’aigua, que es transforma en vapor d’aigua; la matèria orgànica, que es
transforma en CO2 i el nitrogen , que es transforma en nitrogen molecular N2. La
resta de components únicament es poden separar o concentrar. Els possibles
processos susceptibles de ser aplicats en el tractament dels purins estan agrupats
segons la característica mes rellevant a la taula:
Objectiu principal

Procés
Incorporació d’additius i
desodoritzants

Tractaments que actuen sobre les propietats

Separació sòlid-líquid

físiques i químiques
Electrocoagulació
Membranes / Osmosis inversa
Compostatge
Tractaments d’estabilització de la matèria
orgànica

Digestió aeròbica autotèrmica
Ozonització
Digestió anaeròbia
Conversió termoquímica

Tractaments amb producció d’energia
Producció d’hidrogen
Biolectricitat
Nitrificació-desnitrificació
Tractaments que actuen sobre el contingut de

Nitrificació parcial-anammox

nutrients

Absorció
Eliminació de fòsfor

Tractaments que actuen sobre el contingut

Evaporació / Assecat

d’aigua

Bioassecat

Taula 4.1. Classificació dels tractaments de purins en funció de l’objectiu principal
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A continuació passem a desenvolupar els diferents tractaments en funció de
l’objectiu del mateix:

4.4.1. Tractaments que actuen sobre les propietats físiques i químiques
Tots els tractaments modifiquen d’una manera o altra les propietats físiques i
químiques dels purins tot i que aquest no sigui el seu objectiu principal. En aquest
apartat únicament es fa referència als tractaments en els que l’objectiu principal és
modificar les propietats per mitjans químics o microbiològics (incorporació
d’additius) i aquells que tenen com objectiu eliminar sòlids en suspensió, i en algun
cas dissolts, de la part líquida, per obtenir una part sòlida i una de líquida (separació
sòlid-líquid, electrocoagulació, filtració per membrana i osmosi inversa).

4.4.1.1.Incorporacio d’additius
Existeix un gran nombre de productes químics o biològics que s’apliquen als purins
o en algun cas als pinsos amb l’objectiu de millorar el benestar animal, millorar
l’ambient en els locals d’estabulació i el maneig, així com l’aplicació agrícola
posterior de les dejeccions. Aquests additius es poden aplicar directament als
corrals, fosses o basses, o en el moment de carregar el purí a la cisterna adobadora.
Actuen reduint les emissions gasoses contaminants, fluïdificant, homogeneïtzant,
transformant part del nitrogen amoniacal en orgànic i millorant la separació de
fases. És important conèixer amb exactitud l’acció d’aquests compostos i la seva
eficàcia (en molts casos no contrastada), i l’us recomanable per tal que siguin
eficients (dosi a aplicar, freqüència, etc.). Cal assenyalar, però, que aquests
compostos poden ser efectius per a una cosa, però perjudicials per a una altra, i que
segons les condicions de treball de l’explotació es poden obtenir rendiments molt
variables amb resultats que no sempre són satisfactoris.
Desodoritzants
Són

productes

biològics

(cultius

bacterians,

preparats

enzimàtics

o

bé

combinacions de bacteris i enzims) o químics (oxidants potents i desinfectants) que
s'utilitzen per a reduir les males olors que el purí desprèn i que es poden
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subministrar pel pinso o realitzar aplicacions directes a les corralines (sistema de
reixat), a les fosses o quan el purí es carrega en la bóta.
Aquests productes (llevat dels químics) tenen la finalitat de digerir per via
accelerada la matèria orgànica, principalment les cel·luloses no digerides per
l'animal. A més a més, inicien els processos de nitrificació de l'amoníac i milloren la
qualitat del purí com a fertilitzant, però no eliminen la càrrega contaminant dels
purins.

4.4.1.2 Separació sòlid-líquid
El procés de separació de les fases del purí permet dividir els purins en dues
fraccions diferents, una fase sòlida (FS), amb un contingut en sòlids més elevat que
les dejeccions originals, i una fase líquida (FL), una fracció aquosa que conté
elements dissolts i en suspensió. La separació sòlid-líquid no modifica el contingut
de components de les dejeccions, però permet una redistribució dels constituents i,
per tant, millora la capacitat de gestió. Així s’afavoreix l’aplicació de línies de
tractament, transport i aplicació al sòl diferents per a cada una de les dues fases
obtingudes. En aquest sentit, la FS resultant es podrà estabilitzar mitjançant un
procés de compostatge o transportar a zones llunyanes, i la FL es podrà tractar o bé
aplicar directament a terres agrícoles en les immediacions de l’explotació.
Treballar amb dejeccions tot just generades, així com evitar períodes prolongats
d’emmagatzematge de les fraccions ja separades, permet evitar fenòmens de
degradació incontrolada. Gràcies a aquesta pràctica de maneig és possible millorar
eficiències de separació, reduir les emissions de males olors, i les pèrdues per
volatilització o la solubilització de determinats components.
Els components no dissolts a les dejeccions de consistència semi-líquida es
decanten de manera natural a les fosses i basses d’emmagatzematge, el que fa
necessària l’extracció periòdica dels sòlids acumulats en el fons per mantenir la
capacitat útil d’aquestes instal·lacions. La decantació natural és l’opció més
econòmica per separar les partícules en suspensió, però de tota manera únicament
s’ha de considerar quan les exigències de separació siguin baixes. Pel que fa a
sistemes mecànics de separació, es poden classificar en tres grans grups segons
quin sigui el tipus de força que possibilita el procés: la gravetat, la compressió o la
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centrífuga. A les següents imatges es poden veure un decantador centrífug i una
premsa de cargol:

Imatge 4.1: decantador centrífug

Imatge 4.2: premsa de cargol

Si els sòlids continguts en les dejeccions són de mida molt heterogènia pot ser
interessant treballar amb una combinació de sistemes de separació. En aquest cas,
és possible plantejar un desbast primari seguit d’una etapa de separació més fina.
Per augmentar l’eficiència de la separació és possible utilitzar agents químics
(coagulants, floculants, etc.), tot i que això suposa un augment en els costos
d’explotació i a més és necessari que aquests agents siguin biodegradables i
innocus si la fracció sòlida obtinguda es composta o s’aplica al sòl.
Per gestionar els efluents de la separació sòlid-líquid cal conèixer l’eficiència del
procés i el repartiment dels nutrients entre la FS i la FL. Així, doncs, l’eficiència d’un
procés de separació sòlid-líquid depèn de diversos factors: tipologia i composició
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de les dejeccions, tipus de separador, ús d’additius químics, condicions d’operació,
etc. Aquesta dependència explica la gran variabilitat en els rendiments trobats a la
bibliografia i en dificulta la comparació.
Els equips de separació de fases es troben en un gran nombre d’explotacions
ramaderes, especialment en explotacions bovines que generen purí. Els rendiments
màssics que s’obtenen en aquests casos són molt elevats, i reporten una millora
important en la gestió de les dejeccions. En explotacions porcines també es troba
un gran nombre d’equips de separació de fases com a tractament individual o com a
pre-tractament d’algun altre sistema de tractament més intensiu.

4.4.1.3. Electrocoagulació
L’electrocoagulació és un procés mitjançant el qual es desestabilitzen les partícules
en suspensió, en emulsió o dissoltes en un medi aquós, fent passar un corrent
elèctric a través d‘aquest. L’agent que provoca la desestabilització de les partícules
és el corrent elèctric, que seria l’equivalent als agents coagulants químics en un
procés de coagulació-floculació convencional. L’electròlisi que es produeix en el
líquid, provocada pel corrent elèctric, afecta els compostos oxidables i reduïbles, i
solubilitza els cations metàl·lics procedents dels anomenats “elèctrodes sacrifici”.
La formació d’hidròxids que precipiten, junt amb els corrents d’ions i partícules
carregades creat pel camp elèctric, augmenten la probabilitat de col·lisió entre
partícules i formen agregats fàcilment separables.
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Imatge 4.3 : tanc d’electrocoagulació
Una vegada formats els agregats, aquests se separen del líquid mitjançant un
procés de flotació, aprofitant la formació d’O2 i H2 durant l’electròlisi, o per sistemes
mecànics convencionals de separació de fases.
Originalment el procés d’electrocoagulació es va aplicar per tractar aigües residuals
d’origen industrial: afluents del procés d’obtenció de polpa de paper, aigües amb
continguts elevats de greixos i olis, afluent del procés d’obtenció amb detergents
sintètics, aigües del polit de metalls, etc. Si se seleccionen adequadament els
elèctrodes fins i tot es poden eliminar determinats metalls pesants. Així mateix, es
planteja com una alternativa interessant per tractar petits cabals d’aigües residuals
urbanes.
Quan el procés és aplicat en el tractament de purins porcins és convenient realitzar
prèviament una separació mecànica de fases per millorar l’eficiència del sistema.
Existeixen diverses experiències amb un èxit més o menys acceptable aplicades al
tractament de purins porcins a Espanya.
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4.4.1.4. Filtració per membrana/osmosi inversa
L’objectiu d’aquest procés és separar els sòlids d’una determinada grandària de la
matriu líquida i obtenir un corrent amb un baix contingut de sòlids i un corrent
concentrat. En funció de la grandària de porus de la membrana semipermeable es
parla de microfiltració, ultrafiltració o nanofiltració. En el cas que se subministri
pressió per invertir el flux osmòtic es denomina osmosi inversa. A la següent imatge
es pot veure un equip industrial d’osmosi inversa:

Imatge 4.4: Planta d’osmosi inversa industrial

Aquests sistemes s’apliquen habitualment en el tractament terciari d’aigües
residuals industrials o lixiviats d’abocador o per a la dessalinització d’aigua (osmosi
inversa). La seva viabilitat econòmica limita seriosament l’aplicació en el tractament
de purins de porc ja que és necessari un pretractament intensiu, es produeixen
obturacions i incrustacions que obliguen a canviar freqüentment les membranes, i
tenen un elevat cost energètic.
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4.4.2. Tractaments d’estabilització de la matèria orgànica
Tot i que el purí té un contingut de matèria orgànica

baix, es pot plantejar

estabilitzar-la per obtenir així un producte amb millors característiques com a
fertilitzant i per minimitzar l’emissió d’olors molestes durant la seva aplicació al sòl.
El compostatge és una bona alternativa per aconseguir aquest propòsit amb la
fracció sòlida de purí. Quan es tracta aeròbiament la matèria orgànica del purí sense
fer una separació prèvia de fases, el procés que té lloc és la digestió aeròbia.
4.4.2.1. Compostatge
El compostatge consisteix en la descomposició biològica aeròbica i la estabilització
de substrats orgànics, sota condicions que permeten el desenvolupament de
temperatures termòfiles (entre 50 i 70ºC), com a resultat de la generació d’energia
calorífica d’origen biològic, del qual s’obté un producte final estable, lliure de
patògens i llavors, anomenat compost (Agència de Residus de Catalunya, 2004). A
causa de l’acció dels microorganismes es consumeix oxigen i es produeixen diòxid
de carboni, aigua i calor. El tractament requereix aire que pot ser subministrat per
volteig de la pila o per sistemes d’aireació forçada, més complexos.
Per tal que el procés de compostatge tingui lloc són necessàries unes condicions
inicials d’humitat, estructura i composició:
• Una humitat entre el 40 i el 65% es considera adequada per tal que es desenvolupi
correctament el procés de compostatge. L’increment de temperatura que es
produeix durant el compostatge evapora l’aigua, per tant aquesta s’haurà de restituir
per mantenir la humitat al contingut adequat pel procés,
• És necessari que el residu a compostar tingui una porositat suficient per permetre
el pas de l’aire, estructura i evitar zones d’anaerobiosi. En la majoria dels casos cal
fer mescles del material a compostar amb material estructurant (restes de poda,
palla, etc.),
• La relació C/N és clau per al correcte desenvolupament del compostatge. Es
recomanen valors entre 25 i 35, ja que valors superiors limiten la velocitat del procés
i valors inferiors provoquen l’emissió de grans quantitats de nitrogen en forma
d’amoníac.
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En molts casos cal mesclar la fracció sòlida dels purins amb material vegetal, tant
per regular la humitat o la porositat, com la relació C/N. Per compostar la fracció
sòlida de purins és necessari aportar un residu amb alt contingut de carboni per
equilibrar la relació C/N.
Les altes temperatures del procés permeten la higienització de les dejeccions,
eliminant patògens, llavors i ous d’insectes. Per això és convenient assegurar que
s’arriba a temperatures termòfiles durant un temps suficientment llarg. També
s’eliminen males olors, per descomposició de compostos volàtils, i es redueixen el
pes i el volum durant la degradació de la matèria orgànica a CO2, sobretot per
l’evaporació d’aigua.
En condicions ideals de treball, el contingut de nitrogen total no varia, únicament
part del nitrogen amoniacal passa a orgànic. En condicions reals, les pèrdues de
nitrogen poden arribar a ser molt elevades, disminuint el valor fertilitzant del
compost i ocasionant problemes ambientals. És difícil operar amb pèrdues de
nitrogen per sota del 10% del contingut inicial. Aquestes emissions es poden
controlar, conduint-les i tractant-les adequadament, quan s’opera en instal·lacions
tancades. Habitualment únicament es confina l’etapa de descomposició inicial, ja
que és on es produeixen la major part de les emissions.
Fent un compostatge del purí, aquest es pot utilitzar com a substrat complementari
que aporta humitat i nutrients. Si s’utilitza en les proporcions adequades es
minimitzen les emissions d’amoníac. Si el purí no ha tingut un tractament previ,
aquest valor pot ser de entre un 5 i un 10%, i si ha estat tractat caldria estudiar cada
cas.
Compostatge en l’explotació
Antigament, amb l’acumulació dels fems durant llargs períodes de temps provocava
que aquests es degradessin lentament fins a l’obtenció d’un producte estable que
s’utilitzava per a la fertilització agrícola. El compostatge no és altra cosa que aquest
procés portat a terme en condicions controlades. Actualment el compostatge es
porta a terme tant en plantes centralitzades com en les pròpies explotacions
ramaderes. Quan aquest es desenvolupa a l’explotació, és necessari disposar com a
mínim d’una superfície impermeabilitzada prou gran, algun sistema per aportar-hi
aire, i un sistema de recollida de lixiviats, que permeti acumular-los i utilitzar-los per
humidificar-los.
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L’opció més senzilla per aportar l’aire és el volteig de la pila amb una pala o una
voltejadora. No obstant, en molts casos s’està optant per la ventilació forçada, ja
que la inversió no és gaire elevada i s’aconsegueix reduir el temps necessari per
controlar el procés (temps de volteig) i així no interferir amb les tasques habituals
dels ramaders. Un altre sistema que s’està estenent ràpidament és el compostatge
en contenidors coberts amb teles semipermeables, ja que permeten un millor
control del procés i reduir-ne la durada.

4.4.2.2. Digestió aeròbia
És un procés equivalent al compostatge però aplicat a un residu de caire líquid.
Quan el residu té prou matèria orgànica per tal que la seva degradació generi un
increment de temperatura fins el rang termòfil i es mantingui aquesta temperatura, el
procés rep el nom de ATAD, acrònim anglès d’Autoheated Thermophilic Aerobic
Digestion. De la mateixa manera que en el compostatge, la matèria orgànica es
degrada biològicament en presència d’oxigen, mitjançant reaccions exotèrmiques,
de manera que si el procés es desenvolupa en reactors convenientment aïllats, la
temperatura s’incrementarà per sobre dels 50ºC.
Els objectius principals que assoleix aquest sistema de tractament són
• Reduir la matèria orgànica.
• Controlar les males olors.
• Reduir els microorganismes patògens.
• Homogeneïtzar, disminuir els sòlids totals i la viscositat.
• Afavorir la decantació mitjançant la formació d’agregats bacterians.
• Transformar part del nitrogen amoniacal en nitrogen orgànic.
El procés ATAD aplicat al tractament de purins permet higienitzar-los i controlar les
males olors. Si a més, a continuació es disposa d’un separador de fases, s’obté una
fracció sòlida amb alt contingut en nitrogen. Els principals inconvenients són els
alts consums elèctrics i la formació d’escumes. A Catalunya només es coneixen
algunes experiències més o menys reeixides d’aplicació de la digestió aeròbia a
fangs d’estacions depuradores d’aigües residuals i cap experiència aplicada a
purins. L’alt consum energètic del procés és el limitant més important.
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4.4.2.3. Ozonització
L’ozó (O3) és un oxidant molt fort que normalment s’utilitza en la desinfecció
d’aigües potables ja que a part de la seva efectivitat no deixa gust ni residus en
l’aigua, en el tractament d’aigües residuals industrials per oxidar parcialment
compostos orgànics difícils de degradar i així afavorir un tractament biològic
posterior i, en algun cas, com a tractament terciari per reutilitzar les aigües
depurades. L’aplicació en el tractament de dejeccions ramaderes té interès com a
suport per a tractaments posteriors. Existeix alguna experiència en plantes
centralitzades de tractament de purins. La principal limitació és la generació
d’escumes (l’oxidació violenta genera grans quantitats de CO2 i altres compostos
volàtils) i el seu alt cost econòmic en relació amb la seva efectivitat, en molts casos
poc contrastada.

4.4.3. Tractaments amb producció d’energia
Alternativament a l’estabilització de la matèria orgànica en medi aerobi, es pot
aplicar una estabilització de la matèria orgànica en medi anaerobi amb l’avantatge
de recuperar part de l’energia continguda en ella en forma de metà. El procés més
conegut i implantat és la digestió anaeròbia per a la producció de metà, no obstant,
hi ha altres processos emergents que, en el futur, poden arribar a ser una
alternativa: producció d’hidrogen, generació de bioelectricitat o generació de
combustible líquid mitjançant un procés termoquímic.
4.4.3.1. Digestió anaeròbia
La descomposició microbiològica anaeròbia (en absència total d’oxigen) de la
matèria orgànica produeix un gas combustible. Si aquest gas conté metà (CH4) en
bones concentracions (al voltant del 60 %), amb un elevat poder calorífic es designa
com a biogàs. Controlant el procés es pot optimitzar la descomposició de la matèria
orgànica i la producció de biogàs.
Els objectius que assoleix la digestió anaeròbia són:
• Homogeneïtzar la composició i les partícules en suspensió.
• Eliminar les males olors i els compostos orgànics volàtils.
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• Reduir el contingut en matèria orgànica i mantenir les concentracions de nutrients.
• Balanç energètic positiu, ja que és un procés productor net d’energia renovable (si
el metà produït substitueix una font no renovable d’energia, contribueix a la
disminució en la generació de gasos amb efecte d’hivernacle).
De tota manera, malgrat que sigui un procés àmpliament implantat a països com
Dinamarca i Alemanya, les pròpies característiques dels purins(continguts en
nitrogen i en aigua), així com condicions externes (baix us de l’energia tèrmica)
poden limitar la implantació al nostre país.
Codigestió
La codigestió és un procés de digestió conjunta de dos o més substrats diferents.
S’utilitza per optimitzar la digestió anaeròbia i superar algunes de les limitacions en
la implantació d’aquest procés. L’avantatge principal radica en l’aprofitament de les
mescles, compensant les carències de cada un dels substrats per separat. D’altra
banda, els substrats incorporats normalment també contindran nitrogen, amb què
s’incrementa la quantitat total de nitrogen a gestionar. La clau de la codigestió rau
en l’equilibri de diversos paràmetres de la mescla dels substrats. Un contingut en
nutrients equilibrat, una relació C/N apropiada i un pH estable són prerequisits
necessaris per a què el procés es desenvolupi de manera estable. El següent
esquema mostra el funcionament bàsic d’una planta de codigestió:

Imatge 4.5: Esquema d’una planta de codigestió
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Les experiències pràctiques d’implantació d’instal·lacions de digestió anaeròbia a
Catalunya per tractar purins són escasses. Destaca la planta de digestió anaeròbia
de Mas el Cros (Santa Pau, Garrotxa) que va estar funcionant més de 16 anys.
Actualment hi ha dues plantes centralitzades de digestió anaeròbia en instal·lacions
de cogeneració funcionant al municipi de Juneda per al tractament dels purins
d’aproximadament 150 explotacions, i una planta a escala d’explotació al municipi
de Vila-sana. En aquest darrer cas, l’aprofitament energètic del biogàs es fa en un
motor de cogeneració: l’excedent d’energia elèctrica es ven a la xarxa i l’energia
tèrmica s’utilitza per a la calefacció de l’explotació i un hivernacle proper a la
instal·lació. A la següent imatge es pot veure la planta de producció de biogàs a
Juneda (Lleida):

Imatge 4.6: Planta de producció de biogàs a partir de purins a Juneda (Lleida)
L’increment substancial de la prima sobre la generació d’energia elèctrica a partir de
biogàs i l’establiment d’una prima diferenciada per a petits productors, que estableix
el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial, ha creat un marc econòmic en
què la rendibilitat d’aquest tipus d’instal·lacions es veu molt afavorida. Aquest fet
pot ser de vital importància per superar els limitants indicats i fa preveure la
proliferació d’aquest tipus d’instal·lacions.
Per poder treure partit del biogàs fora de l’explotació, produït per digestió i
codigestió anaeròbia, cal poder-lo distribuir per la mateixa xarxa que el gas natural.
És a dir, s’ha de dinamitzar i flexibilitzar el model d’utilització de la xarxa de
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distribució i plantejar la distribució del biogàs com a font complementària al gas
natural. L’entrada del biogàs a la xarxa de gas natural implica refredar, drenar i
assecar el biogàs, rentar-ne el sulfhídric (H2S) que contingui (mitjançant processos
biològics o químics) i separar-ne el diòxid de carboni (CO2) per tal d’homologar la
qualitat del biogàs a la del gas natural.
A banda de la normativa de la CE que regula l’exigència sanitària als subproductes
animals no destinats a consum humà, a Dinamarca, que és un país amb una forta
implantació del procés de codigestió, s’apliquen les següents mesures per fer un
reciclatge segur de les dejeccions ramaderes codigerides des del punt de vista de la
salut humana i animal:
• S’ha de fer un control de la salut de l’animal, ja que els residus a digerir no poden
provenir de cap animal que presenti problemes.
• S’ha de fer una selecció i control de les excrecions, excloent de la digestió
anaeròbia els que siguin perillosos i canalitzar-los cap als tractaments i mètodes
convenients.
• Pretractament de les excrecions ramaderes: esterilitzant a 133ºC, a 3 bars durant
20 minuts o bé pasteuritzant a 70ºC durant una hora, segons la categoria dels
residus.
• Fer un control regular de l’eficàcia de la reducció dels patògens.
• Les excrecions es codigereixen amb altres tipus de residus orgànics.
• Si el tractament no ha estat l’adequat, no s’ha de donar lloc a noves vies de
transmissió del patogen i de malalties entre els animals, els éssers humans i
l’ambient.

4.4.3.2. Conversió termoquímica
Aquest procés consisteix en obtenir un combustible líquid a partir de la matèria
orgànica que contenen les dejeccions ramaderes, mitjançant l’aplicació d’altes
temperatures i pressió en absència d’oxigen. En aquestes condicions els compostos
orgànics de cadena llarga es trenquen formant molècules de cadena curta
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(combustible líquid), amb què s’obté una mescla de (CH4, CO2, etc.), aigua tractada i
un residu sòlid. En el següent esquema es pot veure el seu funcionament:

Imatge 4.7: Procés de conversió termoquímica

Actualment aquest procés s’està desenvolupant a la Universitat d’Illinois per
encàrrec d’una empresa privada d’aquest

país que en té els drets de

comercialització, i que espera poder-lo explotar comercialment a mitjà o curt termini.

4.4.3.3. Producció d’hidrogen
En els últims anys ha crescut molt l’interès per l’hidrogen (H2) com a font d’energia
per l’alta eficiència de conversió (cèl·lules d’hidrogen) i per tractar-se d’una energia
neta. Malgrat que l’hidrogen és l’element més abundant en l’univers, és necessària
una altra font d’energia per obtenir-lo. Mitjançant l’acidogènesi de la matèria
orgànica en condicions anaeròbies, aquesta es pot transformar en una mescla de
gasos amb una concentració majoritària d’H2 i CO2.

65/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

El procés de producció d’hidrogen consisteix en una digestió anaeròbia en la qual
s’han inhibit els microorganismes metanogènics que utilitzen l’hidrogen per produir
metà. La inhibició d’aquests microorganismes es pot realitzar mitjançant un
tractament tèrmic (100ºC durant 2 hores) per seleccionar els bacteris formadors
d’espores, combinat amb un control específic sobre del procés (taxes de dilució
elevades, pH baix, baixos temps de retenció, etc). Malgrat que l’estequiometria de la
reacció química de degradació de la glucosa indica que es poden formar 12 mols
d’hidrogen per mol de glucosa, les rutes metabòliques conegudes mostren que
únicament es poden formar 4 mols d’hidrogen per mol de glucosa, ja que
paral·lelament es formen 2 mols d’àcid acètic:
Químicament
C6H12O6 + 6H2O  12H2 + 6CO2
Metabolisme microbià
C6H12O6 + 2H2O  4H2 + 2CO2+2C2H2O2
Amb aquesta transformació tan baixa en hidrogen, típicament fins un màxim del
15%, junt amb les baixes taxes d’eliminació de la matèria orgànica són el principal
limitant per la implantació d’aquest procés, així doncs, és necessari optimitzar el
procés per tal que es pugui aplicar a escala industrial. Una oportunitat per la
implantació és la combinació del procés de producció d’hidrogen amb una segona
etapa de producció de metà o amb un procés de producció de bioelectricitat.

4.4.3.4. Generació de bioelectricitat
Un altre procés prometedor, però que encara requereix ser optimitzat per l’aplicació
a escala industrial, és la generació de bioelectricitat en les anomenades cel·les
microbiològiques.
El procés es basa en la generació directa d’electricitat a partir de l’oxidació de la
matèria orgànica en condicions anaeròbies quan l’acceptor final d’electrons és un
electrode. Els electrons transferits a l’ànode, mitjançant intermediaris o directament,
es transfereixen al càtode on junt amb el protó alliberat en la degradació de la
matèria orgànica i oxigen formaran aigua. Els primers experiments es van realitzar
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amb sediments marins i a partir d’aquí el procés s’ha aplicat a una gran varietat de
residus: aigües residuals urbanes i industrials, substrats sintètics, etc.
Experiments realitzats amb purins de porc van concloure que era possible generar
bioelectricitat utilitzant purins (260 mW/m2

elèctrode)

i alhora eliminar fins un 90% de la

matèria orgànica expressada com demanda química d’oxigen (DQO). També, s’ha
constatat una transformació del nitrogen amoniacal a nitrats i una eliminació parcial
del nitrogen en el procés. Determinar quin procés és el que elimina nitrogen
(desnitrificació, anammox, etc.), i optimitzar- lo pot ser clau per al futur d’aquesta
tecnologia, que té com a limitant principal el seu baix rendiment energètic. Així,
doncs, l’optimització de la producció elèctrica és imprescindible per a la seva
aplicació a mitjana i gran escala successivament. De tota manera, si es confirma la
possibilitat de desnitrificació simultània, les oportunitats poden augmentar en gran
mesura.

4.4.4. Tractaments que actuen sobre el contingut de nutrients
Com hem indicat anteriorment, conceptualment, en un context tendent a tancar
cicles, els processos de recuperació de nutrients han de prioritzar-se respecte els
d’eliminació. Malauradament, condicionants econòmics, de localització, o bé
dificultats per valoritzar els productes recuperats, poden influir en la decisió del
tipus de tractament a aplicar, fent aconsellable eliminar en lloc de reciclar.

4.4.4.1. Nitrificació-Desnitrificació
El tractament d’eliminació de nitrogen mitjançant nitrificació-desnitrificació s’aplica
sempre només a la fracció líquida de les dejeccions, fet que implica haver de
separar prèviament les fases sòlida (FS) i líquida (FL) del residu. El principal objectiu
que assoleix el tractament, radica en transformar el nitrogen amoniacal en molecular
(N2), gas innocu que serà transferit a l’atmosfera. Vàries configuracions de procés
són possibles amb el propòsit d’alternar condicions aeròbies i anòxiques que
eliminen del nitrogen mitjançant nitrificació-desnitrificació. A grans trets, segons el
tipus de flux hidràulic és possible parlar de sistemes continus o bé de sistemes
discontinus. La diferència bàsica entre un sistema de flux continu i un de discontinu
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és que el funcionament del primer està orientat en l’espai, en canvi el segon ho està
en el temps.
Els sistemes continus compten amb un mínim de dos reactors diferents, un d’aerobi
i un altre d’anòxic, més un decantador final per habilitar la separació dels fangs
biològics del líquid tractat. Un exemple d’aquest equip és la instal·lació ubicada a la
SAT Caseta d’en Grau, a Calldetenes (Osona, Barcelona), que tracta la FL dels
purins generats en la pròpia explotació. Altres instal·lacions aprofiten les fosses de
purins existents per implantar el procés: en resulten implantacions més barates.
però amb un control de l’operació més complicat.
En canvi, el sistema discontinu seqüencial és una tecnologia que s’ha estès bastant.
Es tracta d’un sistema constituït per un únic reactor. La operació del qual es basa en
una seqüència de tractament (cicle), que es repeteix al llarg del temps. Les etapes de
què consta un cicle són: ompliment, reacció, decantació, buidat i espera.
Els costos associats a l’explotació d’una instal·lació dependran de factors com el
consum elèctric, el consum de reactius o la dedicació del personal. El consum
elèctric acostuma a ser el factor amb major repercussió en els costos d’explotació, i
és a la vegada dependent dels requeriments d’oxigen del procés.
Difícilment l’efluent d’un tractament de nitrificació-desnitrificació compleix els límits
legals per realitzar un abocament a llera pública. Tot i que això sí que es pot
aconseguir mitjançant un tractament terciari d’afinament, el seu cost pot resultar
prohibitiu. Sembla més interessant utilitzar aquesta aigua per al reg, amb una prèvia
valoració de la seva aptitud. Així, doncs, és convenient buscar un compromís entre
la qualitat de l’aigua recuperada i l’ús posterior que se’n faci. La gestió dels fangs
generats durant el tractament és un altre factor a tenir en compte.

4.4.4.2. Nitrificació parcial (NP)-anammox
Anammox és l’acrònim d’anaerobic ammonium oxidation, procés microbiològic
autòtrof descobert fa uns anys en què l’amoni i el nitrit són transformats a nitrogen
molecular en absència d’oxigen. Aquest procés biològic pot expressar-se de forma
simplificada mitjançant la següent equació:
NH4+ + NO2-  N2 + 2H2O
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Al següent esquema es mostra gràficament aquest funcionament:

Imatge 4.8: Procés d’anammox

Pel fet que es tracta d’un procés autòtrof, el procés anammox permet desnitrificar
sense necessitat de matèria orgànica. Altres característiques relacionades amb la
biomassa són la baixa velocitat de creixement (temps de duplicació d’uns 11 dies) i
per tant la baixa producció de fangs. El procés combinat nitrificació parcial (NP)anammox,

actualment

en

fase

de

desenvolupament,

està

generant

grans

expectatives. Entre els principals punts d’interès cal mencionar la reducció de més
d’un 60% del consum d’oxigen associat a la nitrificació, la possibilitat de valoritzar
energèticament el residu, la minimització de la producció de fangs o la possibilitat
de treballar amb càrregues nitrogenades superiors a les d’un tractament
convencional.

4.4.4.3. Stripping (arrossegament)/absorció
El procés d’stripping consisteix en forçar la volatilització de l’amoníac fent circular
aire a contracorrent del purí, acompanyat d’un augment de pH i/o temperatura.
L’amoníac i altres compostos volàtils que conté el corrent d’aire (“strippats”),
s’absorbeixen mitjançant un corrent líquid acidificat, amb què s’obté un líquid amb
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una alta concentració d’amoníac. La quantitat d’amoníac que es pot eliminar del purí
i també recuperar en el corrent líquid, dependrà bàsicament de:
• l’equilibri de dissociació de l’ió amoni en el líquid:
NH4+  NH3 + H+.
• la transferència líquid/gas:
NH3 (liquid)  NH3 (gas).
La principal limitació del procés aplicat a purins de porc és el desplaçament de
l’equilibri amoni-amoníac. Això es pot aconseguir augmentant el pH i/o augmentant
la temperatura. En el cas dels residus orgànics, el seu alt poder tampó implica un alt
consum de reactius per afavorir la dissociació. Així, l’obtenció d’unes aigües
amoniacals amb concentració suficient per a la seva comercialització (i un contingut
de matèria orgànica mínim) són determinants per a la seva implantació. En el
següent esquema es mostra una utilitat d’aquest procés en un sistema de
tractament global:

Imatge 4.9: Procés amb stripping
El procés de digestió anaeròbia previ a l’stripping/absorció pot ser una opció per
superar aquestes limitacions. Experiments de laboratori realitzats per Bonmatí i
Flotats mostren que la modificació de pH pot arribar a ser innecessària si s’aplica
calor. Aquesta calor pot provenir de la combustió del biogàs obtingut per digestió
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anaeròbia d’aquests mateixos purins. D’altra banda, les sals d’amoni obtingudes
són d’una qualitat molt superior (contenen menys matèria orgànica i per tant
cristal·litzen millor) a les obtingudes sense un procés anaerobi previ del purí.

4.4.4.4. Eliminació de fòsfor
El nutrient que desperta més interès en referència als problemes de contaminació
ambiental és el nitrogen. No obstant, l’acumulació de fòsfor en sòls agrícoles i els
possibles problemes de contaminació d’aigües superficials (eutrofització) han portat
alguns països europeus a regular-ne l’aplicació. Per eliminar (acumular en la fracció
sòlida) el fòsfor, es poden seguir diverses estratègies. L’alt cost d’implantació i
explotació d’aquest procés fan que només es justifiqui en circumstàncies molt
determinades, en què la depuració completa de la fracció líquida sigui
imprescindible.
Hi ha dos procediments possibles:
• L’eliminació biològica de fòsfor, causada per l’activitat d’un ampli grup de
microorganismes acumuladors de fòsfor (OAF), que l’acumulen en forma de
polifosfats quan es troben en condicions aeròbies (mentre consumeixen molècules
orgàniques prèviament acumulades) i l’alliberen en condicions anaeròbies. És a dir,
els OAF necessiten l’alternança de condicions aeròbies- anaeròbies. En una
separació de fases posterior, el fòsfor acumulat es concentra en la fracció sòlida
(que inclou la biomassa microbiana).
• La precipitació química (formació d’estruvita), que consisteix en la co-precipitació
del nitrogen amoniacal i fòsfor ortofosfòric contingut en les dejeccions mitjançant
l’addició d’òxid de magnesi, d’on en resulta una sal anomenada estruvita (fosfat
amònic magnèsic hexahidratat).

4.4.5 Tractaments que actuen sobre el contingut d’aigua
La reducció de la massa i el volum de les dejeccions mitjançant l’eliminació de
l’aigua és una opció per abaratir el transport dels purins a llargues distàncies i així
redistribuir l’excedent de nutrients existent en determinades zones geogràfiques.
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4.4.5.1. Evaporació/assecat
El procés pel qual se separa l’aigua dels purins mitjançant calor és l’evaporació.
Normalment es realitza en dues etapes:
• evaporació: el líquid a tractar té una baixa concentració en sòlids i s’obté un
concentrat amb un contingut de sòlids totals al voltant del 25-30%.
• assecat: la matèria primera és un sòlid humit (concentrat del procés d’evaporació o
deshidratat per mitjans mecànics) i s’obté un producte pràcticament lliure d’aigua.
Amb la finalitat que els vapors no causin problemes de contaminació en l’atmosfera,
l’evaporació es realitza normalment en depressió, a temperatures moderades (6070ºC), i amb un condensat posterior dels vapors (recuperació d’aigua evaporada). És
recomanable el tractament dels vapors d’assecat amb un biofiltre, ja que aquests
també poden estar carregats d’amoníac i altres compostos volàtils.
Per evitar l’emissió de nitrogen amoniacal durant el procés d’evaporació, és
necessari modificar el pH (pH àcid) o haver-lo eliminat prèviament (per exemple amb
el tractament nitrificacio-desnitrificacio). Tanmateix, si es vol evitar l’emissió d’altres
compostos orgànics volàtils i obtenir una aigua condensada neta i, per tant,
reutilitzable, és necessari eliminar la matèria orgànica més volàtil mitjançant un
sistema de digestió anaeròbia prèvia. D’aquesta manera, es pot produir part de
l’energia necessària per a l’operació del procés a partir del propi tractament. També
es podria aplicar la digestió aeròbia per tal de reduir aquest contingut de matèria
orgànica. Aquests processos només són viables si es disposa d’una font d’energia
barata. La cogeneració a partir d’un combustible assequible, i la venda d’energia
elèctrica a la xarxa a un preu subvencionat permet utilitzar la fracció tèrmica de
l’energia obtinguda de forma econòmicament interessant. Aquesta estratègia depèn
de la prima elèctrica sobre el kW generat, i per tant la viabilitat econòmica no està
garantida.

4.4.5.2. Bioassecat
Últimament està prenent molta força una tecnologia anomenada bioassecat
(Biodrying) com una alternativa al tractament dels residus líquids. Aquest procés és
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un “compostatge” dirigit, no necessàriament a la producció de compost, sinó a
aprofitar la calor que desprèn el procés per evaporar parcialment l’aigua d’un residu
líquid que s’incorpora a la massa en compostatge.
El limitant més important és l’emissió de gasos (nitrogen amoniacal) i compostos
orgànics volàtils a l’atmosfera. Això es pot controlar amb l’aplicació prèvia d’un
procés d’eliminació o recuperació de nutrients (nitrificacio-desnitrificacio, Stripping
/Absorció, etc.) i de degradació de la matèria orgànica (digestió aeròbia o
anaeròbia). No obstant, el fet que el procés tingui un major rendiment quan es
realitza a l’aire lliure (gràcies a l’acció del vent, la radiació solar, etc.) implica un alt
risc ambiental si no s’opera correctament, que es pot minimitzar implementant
instal·lacions tancades amb circulació forçada de l’aire.

4.4.6. Tractaments combinats
Els diferents processos de tractament presentats es poden combinar per crear una
estratègia que solucioni diferents problemàtiques concretes. La decisió sobre quin
tractament és l’idoni no és simple, ja que, entre altres factors, poden existir
solucions tecnològiques diferents que cobreixin els mateixos objectius. En aquest
sentit s’han desenvolupat metodologies per facilitar el procés de decisió sobre el
sistema de tractament més adequat en una situació concreta (Agència de Residus
de Catalunya). Les opcions de tractament es poden agrupar d’acord amb l’objectiu
final que es vol aconseguir. Aquest depèn bàsicament de la problemàtica que es vol
resoldre, de les característiques de l’explotació i del grau d’excedència de nutrients,
i de la seguretat o confiança que pot donar el subministrador de la tecnologia.
Si es fa referència únicament al balanç de nitrogen de l’explotació es poden donar
dues situacions diferents: equilibri o excedent. En situació d’equilibri una correcta
gestió agrària de les dejeccions pot ser suficient. Això no obstant, en funció de les
circumstàncies pot ser interessant implantar algun tipus de tractament per millorar
la gestió de les dejeccions: separador de fases, compostatge, digestió anaeròbia,
etc. En situacions d’excedent de nitrogen, les solucions a adoptar són més
complexes.
En la següent figura es mostren diverses estratègies de tractament aplicables en
situacions d’excedent de nitrogen.
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Tractament 1:

Tractament 2:

Tractament 3:
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Tractament 4:

Tractament 5:

Els tractaments 1 i 2 es basen en una estabilització de la matèria orgànica mitjançant
la digestió anaeròbia i la producció de biogàs, combinada amb un procés
d’stripping/absorció per recuperar nitrogen, o amb un procés d’evaporació-assecat,
per exportar un producte sec amb alt contingut nutricional i menor pes
(condicionant del cost de transport). Els tractaments 3, 4 i 5 basen l’estratègia de
tractament

en

un

procés

d’eliminació

de

nitrogen

mitjançant

nitrificació-

desnitrificació, com a procés únic, o combinat amb un procés de compostatge i un
procés d’evaporació-assecat. Destaquem que tant el tractament 2 com el 5
requereixen una font d’energia tèrmica barata per al seu desenvolupament, i aquest
fet implica que, ara mateix, aquests processos només siguin viables quan es
combinen amb un procés de cogeneració.
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4.5. Valoració econòmica i viabilitat dels sistemes de tractament
Per avaluar econòmicament un sistema de tractament cal conèixer no només els
costos dels equips sinó també els de l’obra civil necessària per instal·lar-los, així
com els costos d’explotació. En molts casos es poden aprofitar basses o femers
existents per instal·lar-hi els equips de tractament i així reduir la inversió del
tractament. Per aquest motiu aquesta partida del pressupost (que pot arribar a ser
molt important) en moltes ocasions no és present en les ofertes de les empreses.
La determinació dels costos d’explotació no és fàcil, ja que s’hi dóna certa
subjectivitat. Els motius d’aquesta subjectivitat són, entre altres:
• Sistema de mesura dels diferents factors que hi intervenen (unitats adequades).
• Valoració econòmica dels consums que estan sotmesos a oscil·lacions.
• Dificultat en repercutir alguns costos indirectes.
Per tant, és necessari fixar prèviament uns criteris que es mantinguin al llarg del
càlcul i el temps, per minimitzar les incertituds de l’import atribuït al cost. Un bon
control de costos, que consideri com a mínim els costos d’amortitzacions d’actius,
de personal, d’electricitat, reactius, manteniment, tramitacions, transport i anàlisis
químiques és imprescindible per poder atribuir un cost per unitat de volum de purí
tractat.
Una vegada determinat el cost unitari del sistema de tractament (en l’etapa de presa
de decisió prèvia a la instal·lació del sistema de tractament, s’utilitzarà el cost unitari
presentat per l’empresa), és necessari calcular el cost que comportarà la nova
gestió de les dejeccions. Aquest es pot modificar, entre altres coses, pel transport
de fraccions sòlides resultants a parcel·les més llunyanes, o la gestió de la fracció
líquida tractada en parcel·les properes, etc. El cost global calculat és el que s’ha de
comparar amb el cost de gestió que es tenia, previ a la instal·lació del sistema de
tractament, un cost moltes vegades desconegut. En molts casos, el nou cost de
gestió de les dejeccions ramaderes pot resultar més car. No obstant, la millora en la
gestió i aplicació s’ha de considerar com un guany ambiental que marcarà el futur
de les explotacions ramaderes.
Tot i la cabdal manca d’informació sobre el cost de gestió dels purins, a la taula
següent es recull la informació disponible que es coneix per tal de poder-ne fer una
certa valoració:
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Tractament

Objectiu principal

Instal·lacions
comercials

Cost aproximat

Reducció
Additius

emissions

Si

0.25-30 €/porc

Millora la gestió

Si

0.55-3 €/t

Separa els sòlids

No

20-25 kW h/m3

Compostatge

Obtenció compost

Si

3.5 €/m3

Digestió anaeròbia

Obtenció biogàs

Si

gasoses
Separació sòlid/líquid
Filtració
membrana/osmosi
inversa

Nitrificaciodesnitrificacio

Amortitzacio en 13
anys (sense subv)

Transformació de
amoni en nitrogen

Si

0.5-5.2 €/t

(N2)

Taula 4.2: cost aproximat d’alguns dels tractaments per al puri del porc
Font: Agència de Residus de Catalunya
D’altra banda, és evident que els subproductes (efluents) dels tractaments també
s’han d’aplicar al sòl adequadament com a fertilitzant, i que això també implica un
cost. Cal comentar que el cost aproximat de referència és el de la gestió agrícola
com a fertilitzant sense altre tractament previ que l’emmagatzematge està entre 1,9 i
2,2 €/m3 per a la majoria de les explotacions, i entre 3 i 4 €/m3 (i pot arribar a 5,49 €/
m3) en les zones amb alta densitat ramadera i major dificultat per a la gestió agrícola
dels purins. Aquests costos no consideren el valor de substitució del fertilitzant
mineral per purí, que està entre 1,36 €/m3 si només es considera el valor del nitrogen,
i 3,5 €/m3 si es considera també el contingut de fòsfor i potassi (d’estalvi en la gestió
dels purins o en la fertilització).
Amb totes aquestes dates, podem establir uns criteris de viabilitat per alguns
tractaments:
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Per tal que el compostatge sigui una solució viable s’han de fer una sèrie d’estudis:
• Valorar la producció de fracció sòlida. A partir de 4.500 m3 anuals de purins és
recomanable fer l’estudi de viabilitat.
• Valorar la quantitat i qualitat de productes estructurants de què disposa
l’explotació. S’han de prendre decisions conjuntes de maneig del bestiar i maneig
del residu (per ex., utilitzar jaç de palla, serradures o encenalls).
• Analitzar el procés productiu des del punt de vista ambiental: gestió de l’aigua,
separació de fraccions dins del procés productiu de l’explotació i possibilitats de
reutilització, circuits sanitaris o possible sanejament de l’aigua (ozonització).
• Valorar la disponibilitat d’espai i capacitat/disponibilitat de personal.
El resultat de tots aquests estudis ha de ser la base del pla de viabilitat. Altres
consideracions que haurem de tenir en compte segons estudis publicats son:
• L’obra no ha de suposar més de 0,5 €/t de material fresc d’amortització.
• L’amortització de l’obra civil no ha de superar els 12 anys per l’obra civil (murs,
paviments, dipòsits de ciment armat) i 8 anys en maquinària.
• Les instal·lacions de recepció són molt importants de cara al primer maneig del
material
• Espai per a la mescla.
• Espai per a les piles.
• Espai pel producte acabat.
Pel que fa al cost que la gestió pot suposar per a l’explotació, ha de ser com a
referència, d’1,3 €/t de material fresc, en cas de produir producte madur. Es precisa
una dedicació d’1,5 h la setmana per compostar 500 t de FS fresca a l’any. S’estima
que la dificultat de maneig del compostatge a la pròpia explotació és alta, i que és
recomanable externalitzar el procés.

78/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

4.6. Conclusions
Tecnologies de tractament dels purins, com hem pogut veure, tenim moltes.
Tecnologies molt senzilles que es fan des de fa anys, tecnologies molt complicades
de nova aplicació, tecnologies que actualment estan en estudi i desenvolupament,
tecnologies que generen recursos útils com electricitat i tractaments combinats de
diversa índole. Cada tipus de tractament és útil per a una situació concreta i depèn
del tipus de granja, la situació, el tipus de porcs, etc. s’haurà de triar el tractament.
No obstant, podem dir que pràcticament cap dels tractaments són una solució viable
econòmicament i mediambientalment a llarg termini. La majoria dels tractaments
són una solució molt cara i que no és totalment eficaç per eliminar la problemàtica
mediambiental.
La única solució que és 100 % recomanable és la situació d’equilibri entre la
quantitat de purins generats i la superfície agrària útil per avocar els purins com a
fertilitzant. La resta de tractaments poden ser una solució parcial i temporal a un
problema i resulten molt cars. Per aquest motiu (econòmic) moltes granges no han
desenvolupat sistemes de tractament i el resultat ha esdevingut en un greu
problema mediambiental.
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5. LA NORMATIVA MEDIAMBIENTAL SOBRE LES EXPLOTACIONS
PORCINES A CATALUNYA
5.1. Introducció
La constatació dels efectes negatius de les produccions agrícoles i ramaderes
intensives ha obligat les Administracions Públiques a implementar una complexa
legislació mediambiental sobre aquestes activitats.
Pel que fa al sector porcí, la normativa mediambiental d'aplicació a Espanya parteix
de Directives europees que s'han adaptat a l'ordenament jurídic nacional. Aquestes
directives són bàsicament la Directiva 91/676/CE, relativa a la protecció de les
aigües de la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l'agricultura, coneguda
com Directiva Nitrats, i la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996,
relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació, (o Directiva IPPC).
Atès que la principal problemàtica mediambiental generada per les explotacions
porcines és la contaminació d'aigües per nitrats, anem a centrar-nos especialment
en l'anàlisi de la Directiva Nitrats.

5.2. La Directiva Nitrats i la seva implementació a Espanya
El problema de la contaminació d’aigües per nitrats a Europa no es va posar de
manifest fins a finals dels 70 i principis dels 80. Un dels punts d’inflexió va ser
l’aprovació de la Directiva 80/778/ CEE del Consell, de 15 de juliol de 1980, relativa a
la qualitat de les aigües destinades al consum humà.
La Directiva estableix un màxim de 50 mg de nitrats per litre d’aigua per a ser
considerada apta per al consum humà. La Directiva va posar en relleu, davant
l’opinió pública, la problemàtica de la contaminació per nitrats. Moltes de les fonts
de proveïment d’aigües que fins llavors s’havien considerat potables, ara, segons
els estàndards fixats per la nova Directiva, no ho eren.
Aquestes dues directives no van dirigides exclusivament al sector porcí, sinó a totes
les activitats potencialment contaminants: agrícoles en el cas de la Directiva Nitrats,
industrials en el cas de la Directiva IPPC. Els ramaders porcins estan regulats per
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ambdues Directives, generant una certa ambivalència en ser considerat com a “font
agrària de contaminació” per la Directiva Nitrats i “sector industrial” per la Directiva
IPPC.
En aquell moment, es va considerar una normativa molt rigorosa, ja que era més
exigent que les recomanacions de l’OMS i que les regulacions nacionals sobre
aquesta matèria. En l'actualitat les recomanacions de l’OMS se situen en la mateixa
línia que la regulació europea.
La repercussió social pel tancament d’algunes d’aquestes fonts de proveïment
d’aigua va tenir quatre conseqüències (Izcara, 1998):
a) augmentar la preocupació social per la problemàtica de la contaminació de les
aigües;
b) trencar la visió del sector agrari com un sector respectuós amb el medi ambient i
garant de la qualitat ambiental;
c) trencar el consens social que existia en alguns països en defensa de l’agricultura
i dels interessos dels agricultors,
d) el qüestionament del sistema productivista i la consideració de formes de
producció alternatives.
La violació continuada dels estàndards legals de la Directiva va obligar la classe
política a incorporar la contaminació per nitrats en les seves agendes. Resultat
d’això és l’adopció de la Directiva Nitrats el 1991.
La Directiva 91/676/CE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües de la
contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura (o Directiva Nitrats),
estableix limitacions a la quantitat de nitrogen d’origen orgànic o mineral que pot ser
incorporat a la superfície. La Directiva inclou en la definició de fertilitzant als fems.
La norma obliga els Estats membres a elaborar un Codi de bones pràctiques
agràries. S’introdueix el concepte de “zona vulnerable”, i, per a aquestes zones
vulnerables, els Estats membres han d’establir Programes d’Actuació per a prevenir
i/o reduir la contaminació per nitrats. Els Estats membres han de presentar a la
Comissió informes periòdics sobre l’aplicació de la Directiva.
Aquesta Directiva no es va traslladar a la legislació espanyola fins al 1996. La
transposició a l’ordenament espanyol de la directiva comunitària és el Reial decret
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261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció d’aigües contra la contaminació produïda
per nitrats procedents de fonts agràries. En aquesta norma, s’estableix amb més
precisió la definició de “zona vulnerable”, i es trasllada a les Comunitats Autònomes
l’elaboració dels Codis de bones pràctiques i els Programes d’actuació per a les
zones vulnerables. Les zones vulnerables són aquelles superfícies territorials on el
vessament de les quals o filtració afecti o pugui afectar la contaminació per nitrats
de les aigües. A efectes pràctics, es considera zona vulnerable aquelles parts del
territori on les aigües subterrànies superin una concentració de nitrats de 50 mg/l i
les aigües superficials es troben en estat d’eutrofització o superin una concentració
de nitrats de 50 mg/l. Els Codis de bones pràctiques són d’aplicació voluntària per a
tot el territori i estableixen les mesures recomanades per a la prevenció de la
contaminació per nitrats d’origen agrari. Els Programes d’actuació són d’obligat
compliment en les zones vulnerables i han d’incorporar les mesures establertes en
els Codis de bones pràctiques, així com les mesures destinades a limitar l’ús dels
fertilitzants que continguin nitrogen i fixar límits per a l’escampament de dejeccions
ramaderes. Per a això, s’estableix que la quantitat de fem aplicada a la terra cada
any no pot excedir dels 170 kg de nitrogen per hectàrea (encara que en un període
transitori es pot arribar als 210 kg/ha).
Tanmateix,

les

quantitats

fixades

poden

redefinir-se

en

determinades

circumstàncies i sempre que es justifiqui que això no suposa un increment de
contaminació per nitrats de les aigües, mitjançant procediments d’exempció que
han de ser provats pel Comitè de Nitrats de la Unió Europea.
La gestió dels purins es tracta amb més amplitud en el Reial decret 324/2000, de 3 de
març, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions
porcines. S’estableix que la gestió dels purins podrà portar-se a terme mitjançant la
seva valorització com a fertilitzant organicomineral. Per a això les explotacions han
d’acreditar que disposen de suficient superfície agrícola, pròpia o concertada, on
utilitzar els purins com fertilitzant davant l’òrgan competent de la Comunitat
Autònoma. En el cas de les “zones vulnerables”, implica l’obligació de presentar un
Pla de Gestió i Producció de Fems. Per a les zones no vulnerables, el Pla de Gestió
ha de presentar-se quan el contingut del nitrogen aplicat superi els 210 kg N/ ha. i
any. En el Reial decret 324/2000 s’indica la producció de purins per tipus de bestiar i
el seu contingut de nitrogen. A més, l’explotació porcina ha de disposar de basses
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de fem closes i impermeabilitzades, amb una capacitat mínima d’emmagatzematge
equivalent a la producció de fems de 3 mesos.
La Directiva 2006/118/CE del Parlament i del Consell Europeu, relativa a la protecció
de les aigües subterrànies contra la contaminació i la deterioració, suposa més
control sobre la contaminació de les aigües subterrànies. La Directiva determina els
criteris per a avaluar el bon estat de les aigües subterrànies, les tendències a
l’augment de la contaminació i establir els punts d’inversió. Els Estats han de
traslladar aquesta Directiva al seu ordenament jurídic abans de gener de 2009.

5.3. La Directiva Nitrats a Catalunya
Les Comunitats Autònomes tenen transferides àmplies competències en matèria de
medi ambient. Tanmateix, la delimitació de les competències no sempre ha estat
clara, i un exemple d’això ha estat l’aplicació de la Directiva Nitrats.
La gravetat de la problemàtica a Catalunya ha obligat a endurir la normativa. Amb
anterioritat al Reial decret 324/2000, el govern de la Generalitat havia regulat
l’ordenació d’explotacions ramaderes mitjançant el Decret 61/1994, de 22 de febrer,
sobre regulació de les explotacions ramaderes i l’Ordre de 7 d’abril de 1994, pel qual
és fixen normes d’ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i
bovines.

En aquesta Ordre ja s’obliga les explotacions a disposar de fosses,

dipòsits i/o femers impermeabilitzats, amb una capacitat d’emmagatzematge de
dejeccions i aigües residuals per a un període de temps equivalent a la producció de
4 mesos. A més, el titular de l’explotació ha de disposar de suficient superfície
agrícola per a l’adequada gestió de les dejeccions generades en la seva explotació.
Tal com hem vist, el Reial decret 261/1996 emplaça a les Comunitats Autònomes a
designar les zones vulnerables del seu territori i a elaborar el Codi de Bones
Pràctiques Agrícoles i els Programes per a zones vulnerables. El Decret 283/1998, de
21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació
de nitrats procedents de fonts agràries, definia els termes municipals catalans
declarats vulnerables.
El Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries
actualitzava l’anterior. L’Ordre de 22 d’octubre de 1998 del Codi de bones pràctiques
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agràries en relació amb el nitrogen, indica les condicions i les èpoques d’aplicació
de les dejeccions ramaderes, a més es classifiquen els fertilitzants en funció del seu
contingut en nitrogen i carboni. Finalment, el Decret 205/2000, de 13 de juny,
d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries,
especifica que la quantitat màxima de nitrogen procedent de fonts orgàniques a
aplicar al final del programa és de 210 kg N/ha/any, tal com s’indicava en la
normativa estatal i europea.
L’article 10, c) de l’ Ordre de 7 d’abril de 1994, estableix que: “El titular de
l’explotació ramadera haurà de disposar d’extensió de sòl agrícola, propi o
contractat, no ocupat per construccions, suficient per a una correcta utilització
agrícola dels fems i dels purins, que es justificarà segons criteris tècnics en funció
de les característiques agroclimàtiques de la zona, o bé haurà de justificar que
participa o disposa d’altres sistemes aprovats d’utilització dels excrements
conformement a la legislació vigent en matèria de sanitat animal, salut pública i
medi ambient
El Programa indica les èpoques de l’any en què no es poden aplicar fertilitzants en
les àrees vulnerables, en funció de la tipologia de l’àrea, el conreu i del tipus de
fertilitzant. Es determina, per cada zona vulnerable i conreu, la quantitat màxima de
nitrogen que pot aplicar-se, cosa que dóna una certa flexibilitat a l’exigència dels
210 kg N/ha/any118. Els titulars de les explotacions han d’elaborar un Pla de Gestió
de Dejeccions Ramaderes i disposar de les instal·lacions d’emmagatzematge de
dejeccions amb capacitat suficient d’acord amb aquest pla de gestió.
Per a intentar frenar el procés de contaminació d’aigües per nitrats, el govern
autonòmic va aprovar a l’abril de 2000, el Pla de prevenció i correcció de la
contaminació per nitrats. El Pla estableix quatre eixos d’actuació: mesures de gestió
de recursos hídrics, mesures de gestió de les dejeccions ramaderes, mesures de
caràcter agronòmic i mesures d’informació, control i capacitació.
Les normatives sobre la gestió de les dejeccions s’han anat completant a principis
d’aquesta dècada amb el Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió dels dejeccions
ramaderes encaminat, principalment, a obtenir una major informació i un major
control. En el Decret 220/2001, a totes les explotacions ramaderes se’ls exigeix
presentar el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes.
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El Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR) és la pedra angular de la
normativa mediambiental sobre les explotacions ramaderes a Catalunya. El PGDR
ha de ser redactat per un tècnic competent i inclou informació referent a l’explotació
porcina (dades del titular, capacitat ramadera segons espècie, fase productiva i
sistema de producció), les dejeccions generades (volum anual de producció de les
dejeccions ramaderes i quantitat anual de nitrogen, segons espècie ramadera i fase
productiva), els sistemes d’emmagatzematge i els tractaments sobre les dejeccions
realitzats en la granja i la informació i acreditació documental sobre les terres on es
preveu aplicar les dejeccions (referència cadastral, superfície, si se situa en Zona
Vulnerable o no, secà o regadiu, el tipus de cultiu i el NIF del propietari de les terres
(si aquest no coincideix amb el titular de l’explotació porcina)). En cas que la gestió
no es realitzi a través de l’explotació agrícola, s’han d’indicar les destinacions
previstes per a les dejeccions i acreditar-ne la gestió.
Els PGDR poden ser elaborats per una explotació o per diverses explotacions que
gestionin les seves dejeccions de forma conjunta. Les despeses de gestió
administrativa es poden reduir de forma significativa en el cas de plans de gestió
col·lectius, per això, un nombre important d’explotacions està optant per aquesta
alternativa. Les explotacions porcines que no comercialitzen la seva producció, les
explotacions ecològiques i de producció integrada estan eximides de presentar el
Pla de Gestió de Dejeccions. També han de tenir actualitzat un Llibre de Gestió de
Dejeccions
El govern autonòmic tenia la potestat per a endurir la llei en funció de les
circumstàncies locals (tipus de sòl, tipus de cultiu, precipitacions, etc.), però va
optar per mantenir l’estipulat en la norma estatal.
Així per exemple, en alguns cultius de regadiu el Decret permet aplicar fins a 250 kg
N/ha/any mentre que en alguns cultius de secà el màxim a aplicar és de 100 kg
N/ha/any.
Vinculat a la gestió dels recursos hídrics en zones vulnerables es van aprovar dos
nous decrets: el Decret 167/2000 i el Decret 119/2001. El Decret 167/2000, de 2 de
maig, de mesures excepcionals en matèria de fonts d’abastament públic afectades
per nitrats té com objectiu la protecció dels aqüífers de les zones vulnerables. El
Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven mesures ambientals de prevenció i
correcció de la contaminació dels aigües per nitrats, proposa una delimitació dels
85/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

perímetres de protecció de les captacions d’aigües subterrànies. La Generalitat
també es comprometia a la implementació d’instal·lacions de tractament dels
excedents de les dejeccions ramaderes.
Al setembre de 2007, es van comptabilitzar Plans de Dejeccions conjunts (Font:
GESFER, 2007). D’aquesta manera, el Pla de Gestió estableix la previsió de la gestió
de les dejeccions, i el Llibre de Gestió acredita aquesta gestió. Les explotacions
agrícoles en zones vulnerables, que són receptores de part de les dejeccions
ramaderes, també han de dur un registre sobre l’ús d’aquestes dejeccions i elaborar
un Pla de Gestió de Fertilitzants Nitrogenats. Per altra banda, el transport de les
dejeccions haurà de fer-se de manera que no hi hagi perill de transmissió de
malalties. En el marc de l’explotació, el transport que no s’efectuï directament pel
titular de l’explotació o pel destinatari final haurà de ser autoritzat per la Junta de
Residus de la Generalitat de Catalunya.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha signat
un acord amb el sector d’ajudes a l’abandó voluntari de granges dins del “Protocol
d’Actuacions per a la gestió dels dejeccions ramaderes a Catalunya” de 17 de juliol
de 2002. Les mesures del Protocol també es recullen en el Pla de suport a la gestió
dels dejeccions porcines aprovat en 2003121.
Respecte a la gestió de les dejeccions, el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es
desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladores del procés d’adequació dels
activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de Febrer, i de modificació del Decret
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes estableix una sèrie de canvis
respecte als PGDR que ara han de presentar-se als Ajuntaments dels municipis
afectats (en lloc de l’Oficina comarcal del DAR). A més s’amplien les circumstàncies
en què han de modificar-se els Plans de Gestió de les Dejeccions: els Plans de
Dejeccions han de tornar a tramitar-se quan es produeixen increments de la
capacitat de l’explotació (si aquest increment provoca un augment superior en 1.500
kg de nitrogen o superior al 50% de nitrogen); reduccions de la superfície agrària (si
aquesta reducció genera un excedent de més de 1.500 kg de nitrogen), canvis en
l’activitat de l’explotació o en la gestió de les dejeccions. No obstant això, la mera
substitució de les terres agràries declarades per unes altres no comporta la
presentació d’un nou Pla, encara que cal comunicar aquesta substitució al DAR
quan la substitució afecti més del 10% de la superfície.
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El Decret 50/2005 també estableix que les explotacions agràries situades en zones
vulnerables i que estiguin classificades com a Grup A122 han d’elaborar un Pla de
Gestió de Fertilitzants Nitrogenats i, alhora, dur actualitzat un Llibre de Gestió dels
Fertilitzants Nitrogenats. Finalment, atorga als Ajuntaments la potestat de fixar
limitacions més estrictes en l’aplicació agrícola de les dejeccions que les establertes
pel propi Decret.
En definitiva, el procés d’implementació de la Directiva Nitrats ha estat lent i no
exempt de problemes en la majoria de països europeus. I l’Estat espanyol no ha
estat una excepció. Van existir importants retards en l’adaptació de la normativa
comunitària a l’ordenament jurídic nacional.
El Pla es basa principalment en mesures de suport tècnic i mesures econòmiques.
Les mesures de suport tècnic es destinen a promoure la investigació i la
transferència al sector de dietes animals que disminueixin l’aportació de nitrogen i,
per una altra, facilitar el coneixement sobre les tecnologies de tractament. Les
mesures econòmiques estan destinades a promoure l’elaboració i aplicació dels
Plans de Gestió de Dejeccions, promoure les inversions en condicionament de les
granges i l’adopció de tecnologies de tractament, i, especialment, facilitar l’abandó
de les explotacions porcines que no puguin gestionar les seves dejeccions de forma
adequada. Les explotacions recollides en el Grup A són les explotacions agràries,
sense ramaderia, amb parcel·les situades en zona vulnerable, que tenen algunes de
les característiques següents: a) tenen en zona vulnerable, més d’una hectàrea
d’hortícoles, flors o planta ornamental; b) tenen en zona vulnerable més de 25
hectàrees de regadiu; c) tenen en zona vulnerable més de 50 hectàrees de secà.
El 2005, el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees va condemnar el Govern
català per deficiències en la implementació de les directives europees sobre
contaminació d’aigües. La sentència és fruit de la demanda interposada pel Grup de
Defensa del Ter per incompliment de la Directiva Nitrats en el Baix Ter.
En principi estava prevista la seva translació a la legislació nacional per al 1993,
però no es va realitzar fins al 1996. Les raons que expliquen les dificultats en la
implementació de la nova normativa són diverses:
En un primer moment hi havia la percepció de la normativa com una imposició
europea que no s’adequava a la situació espanyola. La normativa realitza una
especial èmfasi en la contaminació d’aigües subterrànies per nitrats atès que, en la
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majoria dels països europeus, la principal font d’aigua per a beure prové de les
aigües subterrànies. Però en el cas de l’Estat espanyol, l’aigua per a consum humà
prové majoritàriament d’aigües superficials, mentre que la major part de les aigües
subterrànies es destinen al reg, amb la qual cosa l’exigència dels 50 mg de nitrats
per litre per a aquest tipus d’aigües es considerava excessiu. A més, es considerava
que aquests requisits no s’adequaven al cas espanyol on les condicions climàtiques
són favorables a l’evaporació, hi ha problemes de dèficit de matèria orgànica en els
sòls i les aigües subterrànies es troben a grans profunditats, havent-hi menys risc
de contaminació (Badouard et al., 1999). Per altra banda, no hi havia, en aquell
moment, una forta pressió de la societat civil sobre el govern perquè endurís les
normatives mediambientals sobre l’agricultura.
Per altra banda, l’estructura administrativa espanyola (Administració Central,
Administració autonòmica i Administració local) va generar problemes en la
delimitació de les competències de cada Administració a l’hora d’implementar la
Directiva (Izcara, 1998). Les competències sobre medi ambient han estat transferides
a les Comunitats Autònomes, però el Govern Central és responsable de la qualitat
de les aigües, per tant, les atribucions de cada nivell de govern en la implementació
de la Directiva Nitrats no quedaven ben clarificades. A més, hi ha hagut falta de
coordinació a diversos nivells: entre els organismes del Govern Central i els
organismes de les Comunitats Autònomes; i, entre els diferents departaments de les
pròpies Comunitats Autònomes.
Tal com assenyala Simón Izcara (Izcara, 1998) i han posat de manifest alguns dels
experts entrevistats, en tot moment el compliment dels objectius econòmics
(productivitat, rendibilitat) ha estat per sobre de les consideracions mediambientals.
Un control exhaustiu i una aplicació estricta de la normativa per part de
l’Administració hauria afectat la rendibilitat de les explotacions i, fins i tot, generat el
tancament d’algunes d’elles, no sol per l’increment dels costos, sinó també davant
la

impossibilitat

de trobar

terres

en

zones

d’elevada

densitat

ramadera.

L’Administració no ha mostrat la voluntat necessària per a implementar la normativa
fins a les seves últimes conseqüències.
Prova d’això ha estat la falta de supervisió del document principal de la normativa
sobre gestió de purins: el Pla de Gestió de Dejeccions.
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La lentitud en l’aprovació dels Plans de Gestió ha generat un important desfasament
entre el Pla aprovat i la situació real de l’explotació. En el cas de Catalunya, alguns
Plans de Gestió han trigat fins a tres anys en aprovar-se per part de
l’Administració125. En aquest període de temps les circumstàncies objectives de
l’explotació poden haver-se alterat significativament. Per exemple, és possible que
el productor ja no disposi de les terres en lloguer o en contracte de cessió (els
contractes de cessió solen ser per un any) que tenia en el moment d’elaborar el Pla.
A més no sempre els titulars presenten nous Plans quan esdevenen les situacions
que obliguen a presentar un nou Pla.
A Espanya, dos terços de l’aigua de boca prové d’aigües superficials. El principal
consumidor d’aigües subterrànies és l’agricultura: tres quartes parts de les aigües
subterrànies es destinen a usos agrícoles (reg) (Izcara, 1998).
Els productors entrevistats confirmen que els seus Plans de Gestió van trigar en
aprovar-se entre un any i dos anys i mig.
Tampoc no ha existit un control exhaustiu del compliment dels Plans. La manca de
supervisió, l’han posat de manifest la majoria dels entrevistats i alguns documents
revisats. Aquesta circumstància ha facilitat l’incompliment dels Plans. Algunes de
les situacions que surten a la llum en la comprovació dels Plans de Gestió a
Catalunya i que recull el document publicat pel consell Comarcal d’Osona són:
• no sempre coincideix la capacitat productiva que figura en el projecte de
legalització de l’activitat, la capacitat productiva que figura en el registre de
l’explotació del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i el cens real de
l’explotació;
• problemes de “duplicació de terres”, quan dos o més titulars d’explotacions
porcines indiquen un mateix terreny per a aplicar les dejeccions de la seva
explotació perquè el propietari de la finca agrícola ha cedit les seves terres a més
d’un ramader. El fet que siguin freqüents els canvis en els contractes de cessió de
terres entre propietaris i titulars d’explotacions porcines dificulta resoldre aquesta
problemàtica, perquè en ocasions, els contractes no s’actualitzen (Serveis tècnics
del Pla de gestió de purins del CC d’Osona, 2003)
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• els ramaders poden acreditar que disposen de terres suficients per a portar a terme
el Pla de Gestió, tanmateix, si les terres estan molt allunyades és poc probable que
espargeixin el purí en aquestes terres a causa dels costos del transport.
Actualment, les diferents Administracions han adquirit una major consciència del
problema i estan sent menys permissives a l’hora d’aplicar la normativa. L’aprovació
dels Plans s’ha agilitzat: el setembre de 2007, el 90% dels PGDG presentats han
estat informatitzats i/o validats (Font: GESFER, 2007). Quant al control i la
supervisió, els productors entrevistats assenyalen que en els últims anys es
detecten més intervencions en aquest sentit.
Els ramaders entrevistats també són conscients de la necessitat de reduir la
contaminació per nitrats i d’aplicar bones pràctiques agrícoles (aquesta major
consciència ambiental s’observa especialment en els agricultors més joves). En la
seva majoria consideren que la situació actual és fruit “d’errors del passat”.
La normativa no han servit, de moment, per a reduir els problemes de contaminació
d’aigües per nitrats a Catalunya, ja que les hectàrees de zones vulnerables estan
augmentant. A la resta de països productors es dóna una situació similar, tal com
reconeix l’Informe de l’Agència Europea de Medi Ambient, EEA Signals 2004
(European Environment Agency, 2004). Aquest informe assenyala que poden
transcórrer llargs períodes de temps abans que els canvis en les pràctiques
agrícoles es vegin reflectits en la qualitat de les aigües subterrànies i les males
“pràctiques” passades trigaran molts anys a compensar-se. No obstant això,
aquesta circumstància no eximeix els retards i la falta de control sobre el
compliment de la normativa com a factors que han contribuït a agreujar la
problemàtica.
El sistema SIGMAC està contribuint a detectar aquestes “duplicacions” de terres.
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5.4. La Directiva IPPC, el Reial Decret 324/2000 i la Llei 3/98
Amb l’objectiu de reduir els residus i les emissions a l’atmosfera, les aigües i els
sòls, procedents tant d’instal·lacions industrials com agrícoles, la Unió Europea ha
promulgat la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la
prevenció i al control integrats de la contaminació. La transposició a l’ordenament
jurídic espanyol d’aquesta Directiva és la Llei 16/2002, d’1 de juliol, sobre Prevenció i
el Control Integrat de la Contaminació que té com a objectiu regular els índexs
d’emissió a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl, incloses les mesures relatives als residus,
amb la finalitat d’arribar a nivells elevats de protecció del medi mitjançant l’ús de les
Millors Tècniques Disponibles (MTD o BAT, en la seva accepció anglesa).
Dins de les activitats incloses en l’àmbit d’actuació de la llei es troba la cria
intensiva de bestiar porquí i aus. La normativa incideix especialment sobre les grans
explotacions. En l’Annex I de la Llei es consideren subjectes a la Llei, les
explotacions intensives de porcs de més de 2.000 places de porcs d’engreix de més
de 30 kg, o més de 750 places en cas de truges. Aquestes explotacions han de
notificar les dades sobre emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl i les mesures
aplicades als residus. Per fer-ho, les instal·lacions afectades per la normativa han
d’estar registrades i notificar almenys una vegada a l’any a les Comunitats
Autònomes les dades sobre les emissions corresponents a la seva activitat.
Les explotacions sotmeses a aquesta llei han de disposar d’una Autorització
Ambiental Integrada (AAI). La AAI substitueix i aglutina les diferents autoritzacions
de caràcter ambiental existents i té caràcter previ i vinculant a l’hora d’obtenir o
renovar les altres autoritzacions o llicències necessàries per a desenvolupar
l’activitat.
Hi ha un important desfasament temporal entre la publicació de la Llei i la publicació
del Reial decret 509/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al
desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, sobre Prevenció i el
Control Integrat de la Contaminació. En el Reial decret s’amplien les explotacions
porcines intensives sotmeses a la AAI.
Tanmateix, abans del Reial decret 509/2007, es va aprovar el Reial decret 324/2000
que posava les bases d’ordenació de les explotacions porcines a l’Estat espanyol. El
Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen normes bàsiques
d’ordenació de les explotacions porcines té com a objectiu harmonitzar les
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regulacions existents en les diferents Comunitats Autònomes i constituir en un marc
bàsic per a l’ordenació del sector.
L’Autorització Ambiental Integrada “es la resolución del órgano competente de la
Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los
solos efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas,
explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones
destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de la ley.
Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de
instalaciones que tengan la misma ubicación y sean explotadas por el mismo titular”
(Títol I, article 3, de la Llei 16/2002).
La Comissió Europea ha decidit dur Espanya davant el Tribunal de Justícia perquè
considera que la transposició a l’ordenament jurídic nacional no ha estat adequada.
Espanya no és l’únic que ha estat amonestat per la Comissió pel mal compliment de
la Directiva: Dinamarca, Holanda, Àustria i Irlanda també han rebut amonestacions.
El Reial decret 324/2000 estableix la tipologia de les explotacions porcines
(definicions i classificacions per orientació zootècnica, per capacitat productiva i per
qualificació sanitària). La tipologia de l’explotació i la seva capacitat productiva
determina la distància de l’explotació respecte a altres granges, altres possibles
focus d’infecció i el nucli urbà.
El Reial decret estableix un límit a la capacitat de creixement de les explotacions,
atès que no es podrà instal·lar cap nova explotació amb una capacitat superior a 864
UGM, així com cap de les existents podrà augmentar per sobre d’aquesta xifra. Les
explotacions es classifiquen en funció de la seva dimensió entre explotacions del
Grup I (menys de 120 UGM), Grup II (entre 120 i 360 UGM) i Grup III (entre 360 i 864
UGM). S’estableix l’obligatorietat que totes les explotacions porcines, per a exercir
la seva activitat, estiguin inscrites en el Registre d’explotacions porcines de la seva
Comunitat Autònoma.
Malgrat tot, el Reial decret 324/2000, aprovat després de tres anys de negociacions,
va haver de ser modificat el mateix any de la seva ratificació davant els recursos
interposats per les Comunitats Autònomes d’Aragó, Catalunya i Extremadura. Les
modificacions es van recollir en el Reial decret 3483/2000, de 29 de desembre, pel
qual es modifica el Reial decret 324/2000, de 3 març, pel qual s’estableixen normes
bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines.
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Una de les novetats introduïdes en el Reial decret 3483/2000 fa referència a la
capacitat máxima de les explotacions. El llindar de les 864 UGM s’ha reduït a 720
UGM, deixant la possibilitat a les Comunitats Autònomes perquè ho puguin ampliar
fins a un 20%, és a dir, fins a arribar a les anteriors 864 UGM. Finalment, el Reial
decret 1323/ 2002, de 13 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 324/2000,
de 3 març, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions
porcines, altera les distàncies mínimes establertes entre les explotacions porcines i
els escorxadors i les indústries càrnies.
En línies generals, tant el sector com l’Administració, tenen una visió positiva dels
primers anys de la implementació del Reial decret 324/2000 i les seves
modificacions. Consideren que era una norma necessària per a corregir una situació
d’infracció generalitzada i per a harmonitzar el creixement del sector (Jové, 2006).
Però, a Catalunya, el punt d’inflexió en la normativa ambiental a Catalunya va ser
l’aprovació de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental suposa la transposició a l’ordenament jurídic autonòmic
de la Directiva IPPC. La norma pretén establir un sistema d’intervenció
administrativa que integri tota l’acció pública referent a la prevenció i al control de la
contaminació de totes les activitats econòmiques desenvolupades a Catalunya –tant
les existents com les de nova creació– susceptibles d’afectar el medi ambient, la
seguretat i la salut de les persones. La nova llei fixa un tractament diferenciat per a
cada activitat en funció del seu impacte potencial sobre el medi ambient. El Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de
la Llei 3/98, distingeix entre tres tipus d’activitats: les activitats amb una incidència
elevada (recollides en l’Annex I de la Llei 3/98), les activitats amb incidència
moderada (Annex II.1 i Annex II.2) i les activitats amb incidència mediambiental
baixa (Annex III).
Catalunya, Galicia i Castella i Lleó van transposar la Directiva IPPC a la legislació
autonòmica amb anterioritat a l’aprovació de la norma estatal.
El Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adaptin els
annexos

introduirà

algunes

modificacions

que

afecten,

especialment,

les

explotacions ramaderes amb diverses espècies animals.
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Les explotacions porcines intensives recollides a l’Annex I són aquelles de:
a) Més de 2.000 places de porc d’engreix (de més de 30 kg)
b) Més de 750 places de reproductores
Les explotacions porcines intensives recollides en l’Annex II.1 són aquelles de:
a) Més de 200 i fins a 2.000 places de porc d’engreix
b) Més de 50 i fins a 750 places de reproductores
Les explotacions porcines intensives recollides en l’Annex III són aquelles de:
a) Més de 10 i fins a 200 places de porc d’engreix
b) Més de 5 i fins a 50 places de reproductores

En funció de la seva qualificació, les instal·lacions o activitats haurien de realitzar
determinats tràmits administratius i les autoritzacions obtingudes estan fitades
mitjançant controls periòdics i revisions:
a) Les activitats recollides en l’Annex I han de tramitar l’autorització ambiental.
L’autorització ambiental és atorgada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge
(DMAH) prèvia informació pública i informe de l’Ajuntament afectat en aquells
àmbits de la seva competència.
Suposa un control inicial de l’activitat en el moment de la seva legalització i
l’obligatorietat per a les activitats de l’Annex I de realitzar controls periòdics
bianuals a més d’una revisió de l’autorització cada 8 anys.
b) Les activitats recollides en l’Annex II han de tramitar la llicència ambiental. La
llicència ambiental és atorgada per l’Ajuntament, prèvia informació pública i informe
favorable del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Suposa un control inicial de
l’activitat en el moment de la seva legalització i l’obligatorietat per a les activitats de
l’Annex II.1 de realitzar controls periòdics cada 4 anys a més d’una revisió de
l’autorització cada 8 anys.
c) Les activitats recollides en l’Annex III estan sotmeses al règim de comunicació
acompanyat de projecte tècnic o documentació tècnica i de la certificació tècnica
94/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

acreditativa que les instal·lacions i activitat compleixen els requisits mediambientals
i els altres requisits preceptius fixats per la Llei. També suposa el control inicial de
l’activitat i l’obligatorietat de realitzar controls periòdics cada 5 anys o amb la
periodicitat prevista en la reglamentació municipal.
Tanmateix, la Llei permet als Ajuntaments substituir el règim de comunicació de les
activitats de l’Annex III per l’obligatorietat d’obtenir la llicència d’obertura i subjectar
l’activitat a un control inicial.
Les activitats ja existents recollides en l’Annex I i II.1 han d’adaptar-se a la nova Llei
mitjançant la realització d’una Avaluació Ambiental. Ha de ser verificat per una
Unitat Tècnica de Verificació Ambiental (UTVA) i presentada, juntament amb la
sol·licitud i la documentació requerida a l’Ajuntament corresponent. Hauran de
realitzar-se controls inicials i periòdics de l’activitat per part de les Entitats
Ambientals de Control (EAC). Es constitueixen també les Oficines de Gestió
Ambiental Unificada (OGAU) que centralitzen els tràmits administratius vinculats a
les obligacions establertes en la Llei. La tipologia de les explotacions i els règims
d’adequació a la Llei es resumeixen en la Taula 5.1.

Imatge 5.1: Procediments administratius de la llicència ambiental
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Taula 5.1: Classificació de les explotacions i règim d’adequació a la llei 3/98
La Llei 3/98 s’ha completat amb el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental i s’adapten els annexos, on es
modifiquen algunes de les activitats establertes en els annexos de la Llei. Tant la
Llei com el Decret han estat sotmesos a nombroses modificacions.
Malgrat que el termini per al compliment de la Llei 3/98 i la Llei 1/1999 per a algunes
activitats ja havia finalitzat, va ser necessari promoure una nova Llei i un nou Decret
per a iniciar un procés d’adequació d’aquelles activitats que encara no s’havien
adaptat a la nova normativa. La Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/98
suposa un nou ajornament per a l’adequació de les activitats, pel desbordament de
la capacitat de gestió, tant dels verificadors ambientals i professionals del sector,
com de la pròpia Administració. La Llei es desplega mitjançant un nou Decret (el
Decret 50/2005133) que també incorpora algunes modificacions als Plans de
Dejeccions, tal com hem vist en l’apartat anterior. El Decret 50/2005 té per finalitat
ordenar el procés d’adequació de les activitats existents recollides en els annexos I i
II de la Llei 3/1998 basant-se en una sèrie de criteris i establint nous terminis
d’adaptació (la data límit era l’1 de gener de 2007).
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El Decret 136/1999 es va modificar mitjançant el Decret 143/2003, de 10 de juny, de
modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental i s’adapten els annexos. La Llei 1/1999, de 30 de març, de
modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental, modificava l’entrada en vigor de la
Llei. La Llei 3/98 estipulava l’entrada en vigor de la Llei als 13 mesos de la seva
publicació. La Llei 1/99 fixa, en canvi, la data del 30 de juny de 1999 com la d’entrada
en vigor. Suposa un ajornament de l’entrada en vigor de la Llei 3/98.
Finalment, la Llei va ser modificada de nou mitjançant la Llei 12/2006, del 27 de juliol,
de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003,
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei
9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental, que augmentava el termini
d’adaptació per a les activitats vinculades a l’Annex II.2.
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2004, del 1 de juliol,
reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27
de febrer, i de modificació del Decret 220/2001 de gestió de les dejeccions
ramaderes.
L’octubre de 2006, a Catalunya, de les 6.849 explotacions afectades per l’Annex I i II
de la Llei, 5.438 explotacions s’havien adaptat a la Llei o havien iniciat els tràmits;
les 1.411 explotacions restants no havien realitzat cap tràmit (Jové, 2006).
Tal com hem pogut observar, l’aplicació de la Llei 3/98 ha presentat nombroses
dificultats que encara no s’han resolt totalment. Tal com assenyala l’Informe de
l’ITP-OFIVAL sobre el sector porcí a l’Estat espanyol (Badouard et al., 1999),
freqüentment la decisió de crear o ampliar l’explotació està lligada a la conjuntura, i
això ha provocat que alguns productors construïssin sense autorització oficial i
realitzessin la legalització “a posteriori”, malgrat els esforços de l’Administració per
a frenar aquestes pràctiques. De fet, hi ha moltes dificultats per a l’adaptació de les
explotacions antigues a les noves normatives i l’Administració ha optat per anar
allargant els terminis intentant evitar el tancament de les explotacions que no
compleixen la Llei. Els successius canvis legislatius (allargant els terminis
establerts per al compliment de la normativa) han generat una elevada inseguretat
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jurídica per al sector i ha suposat un greuge comparatiu per als ramaders que
havien realitzat els esforços pertinents per a regularitzar-se en els períodes
establerts per la Llei. Aquests retards han posat de manifest la insuficiència dels
recursos de l’Administració per a l’adequada implementació i el control de la
normativa.
Per altra banda, encara que és aviat per a fer-ne una valoració, no sembla, que la Llei
3/98 hagi aconseguit frenar el creixement de la dimensió de les explotacions,
malgrat l’increment de les exigències administratives per a les grans explotacions.

5.5. Conclusions
La constatació del problema mediambiental per contaminació per nitrats a Europa
no sorgir fins a pràcticament l’any 1980. En aquest any s’aprova la Directiva de
nitrats, norma Europea en la que s’estableixen una sèrie de restriccions en la
quantitat de nitrats que pot haver-hi als aqüífers. Aquesta Directiva de nitrats fa que
a Espanya s’aprovi un Reial Decret que insta a les diferents comunitats autònomes a
fer una normativa mediambiental sobre nitrats. En aquesta normativa s’ha de
declarar les diferents zones vulnerables que poden estar contaminades i les
actuacions en cada tipus de zones vulnerables per tractar de reduir o minimitzar
aquesta problemàtica. A Catalunya no és fins a l’any 1998 quan s’aprova realment
una normativa que adapti la Directiva Europea, la Llei 3/98. Aquesta llei va suposar
el punt d’inflexió en la contaminació per nitrats a la nostra Comunitat. Però, no són
molt 18 anys des de l’aprovació de la directiva Europea fins a l’aplicació concreta de
la Llei 3/98 a Catalunya? Els poders públics podien haver-ho fer molt millor.
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6. LA GESTIÓ ACTUAL DEL PURINS
6.1. Implicacions de la normativa sobre el destí dels purins a Catalunya
En l’àmbit ambiental de la gestió dels purins a Catalunya es pot dir que s’avança cap
a una situació ambientalment millor a base de normativa bàsicament d’origen
europeu, i la realitat es configura lentament en funció d’aquesta.
D’altra banda, existeix ja fins i tot, un cas de jurisprudència en relació amb la gestió
dels purins. L’any 2000 el Grup de Defensa del Ter va presentar una denúncia que va
comportar que la Comissió Europea iniciés un procediment d’infracció que ha
conduït posteriorment a un procediment judicial davant el Tribunal de Justícia de la
Unió Europea. La sentència resultant condemnà el Govern català per no complir la
directiva d’aigües per a consum humà durant el 2001 i per no haver fet declaracions
d’impacte ambiental a les instal·lacions ramaderes anteriors al 1999. Aquesta
sentència també avala el Pla del Govern, impulsat pel Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural (DAR) i el Departament de Medi Ambient i Habitatge
(DMAH), per destinar una gran part dels purins que es produeixen a Catalunya a
fertilització agrària i regular les bones pràctiques relacionades amb la fertilització,
així com impulsar plantes de tractament de diferents tecnologies per tractar els
excedents de purins que no es poden aplicar a l’agricultura.
Durant el 2001, moment en què la Comissió Europea va efectuar el dictamen, als
termes municipals d’Albons, Parlavà, Rupià i Foixà no es respectava les obligacions
que estableix la directiva d’aigües per a consum humà. En aquest sentit, el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua,
ha realitzat dues noves captacions d’aigües per a aquests municipis que han
suposat una inversió de 1.894.523,75 €.

6.2. Instruments per a la gestió actual dels purins
La gestió actual dels purins a Catalunya és capdavantera en el conjunt nacional.
Com s’ha esmentat, la gestió es fa principalment a través del sòl usant els purins
com a fertilitzant i, en origen, està fortament influïda per la legislació europea.
L’articulació del funcionament de l’administració catalana (bàsicament l’abast de les
competències del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural [DAR] i del
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Departament de Medi Ambient i Habitatge [DMAH]) pel que fa a la gestió actual dels
purins està definida en el Decret 220/2001, modificat pel Decret 50/2005.

Malauradament, existeix un dèficit de gestió agrícola degut a mancances del
coneixement i també a la limitada aplicació pràctica del coneixement de què es
disposa. Per aquest motiu, tant el DAR com el DMAH treballen en xarxa amb les
universitats i centres de recerca de Catalunya (Universitat de Lleida [UdL],
Universitat de Vic, Universitat de Girona, Centre UdL-IRTA, IRTA Mas Badia, IRTA
Mas Bové, Centre GIRO) i també d’altres de la Vall de l’Ebre (CITA de la DGA, ITG
agrario de Navarra), a més de cooperatives, associacions de productors i tècnics del
sector que desenvolupen activitat relacionades amb la gestió dels purins, per tal de
transferir el nou coneixement als usuaris finals. Això és especialment necessari atès
el dèficit de gestió agrícola dels purins que existeix degut a mancances del
coneixement i també a la limitada aplicació pràctica del coneixement de què es
disposa.
Davant el dèficit de gestió esmentat, el 2005 es creà el Consorci de Gestió de la
Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER) que té com a principal objectiu impulsar
i coordinar els diferents esforços públics i privats per resoldre la problemàtica de
les dejeccions ramaderes i alhora impulsar una nova estratègia de fertilització
organo-mineral compatible amb les iniciatives territorials de gestió.

Aquest

consorci està iniciant ara la seva activitat.
Les polítiques impulsades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, així com
per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), i allò que s’estableix al Pla de l’Energia
2006-2015 de Catalunya, influeixen també en les tendències predominants en l’àmbit
específic

dels

tractaments

de

purins,

especialment

orientant,

o

no,

els

desenvolupaments cap a uns o altres dels diversos tractaments que involucren la
generació d’energia.
Cal fer especial esment del Programa de Gestió de les Dejeccions Ramaderes a
Catalunya (PGDRC; Junta de Residus, 1996) que recull d’una banda les actuacions i
inversions efectuades per l’administració ambiental entre 1992 i 1995 en l’àmbit de
les dejeccions ramaderes i, de l’altra, una diagnosi de la gestió de les dejeccions en
aquell moment a Catalunya així com propostes d’actuació per al període 1997-2007.
La diagnosi del PGDRC es basa en balanços comarcals de nitrogen. Considera
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també l’element fòsfor en la gestió de les dejeccions. El PGDRC plantejava
actuacions en les explotacions ramaderes individuals i d’altres a escala municipal o
supramunicipal (instal·lacions de regulació i d’emmagatzematge i instal·lacions de
tractament), així com també va permetre donar suport a 12 programes comarcals
d’actuació.
El PGCRC planificava aquestes actuacions per al decenni en qüestió i presentava
una proposta d’inversions (i de finançament) per a les actuacions proposades. Per
acord de govern, aquest PGDRC es va reconvertir en el Pla de lluita contra la
contaminació ambiental.
En aquest punt cal també fer esment del Pla Pilot de gestió de les dejeccions
ramaderes iniciat el 1998 a tres comarques (Osona, Pla de l’Estany i Pla d’Urgell),
fruit del conveni establert entre els aleshores Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca i Departament de Medi Ambient.
A continuació es descriuen els diferents instruments i elements institucionals que
configuren la gestió actual de les dejeccions ramaderes a Catalunya, i per tant
també la dels purins.

6.2.1 Trets principals de la gestió del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural i del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Actualment el marc de la gestió dels purins a Catalunya està clarament definit en el
“nou model de gestió de la fertilització (orgànica i mineral) en una agricultura i
ramaderia sostenibles” (iniciativa del DAR i del DMAH) que va ser presentat el 5 de
maig de 2004. Les idees fonamentals del nou model en el tema de les dejeccions
ramaderes, són:
• Inclusió de tots els fertilitzants i matèries orgàniques susceptibles de ser
utilitzades als sòls agrícoles de Catalunya.
• Aprofundiment en els criteris de sostenibilitat agrícola i ramadera, i afavorir
l’aprofitament de la matèria orgànica que els genera perquè contribueixi al cicle
natural de la vida.
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• Augment de la implicació pública juntament amb tots els sectors en la gestió de les
dejeccions i les matèries orgàniques per facilitar aquesta gestió i aconseguir la
millora ràpida de la qualitat dels sòls i les aigües del país.
• Simplificació administrativa sobre dues bases: corresponsabilitat del ramader i
control efectiu de l’Administració.
• Importància del sistema agroalimentari com a factor d’equilibri territorial, factor de
desenvolupament, i sector econòmic.
• Voluntat de creació d’una taula amb tots els agents econòmics i socials implicats a
fi de consensuar els plans operatius, tant en l’àmbit comarcal com de tot Catalunya.
• Les actuacions han de recollir les característiques agroclimàtiques específiques de
cada part del territori català, i l’especificitat del sistema d’integració ramadera, en la
seva funció de valorització de les dejeccions ramaderes.
• Foment d’un sistema de fertilització combinat orgànic i mineral, prioritzant
l’orgànic en el bon ús agrícola i en jardineria, i que inclou directament:
– Enfocament en la importància de la gestió i protecció del sòl.
– Pla de suport a serveis (públics i privats) de gestió de les dejeccions i
d’altres matèries orgàniques, tant en l’àmbit territorial com comarcal.
– Millores en els sistemes d’emmagatzematge.
– Impuls del tractament de dejeccions ramaderes prioritzant les explotacions
de major dimensió, en plantes a la mateixa explotació o grup d’explotacions
associades, tenint en compte les diferents tecnologies a l’abast.
– Pla de foment de plantes de biogàs amb estudi del potencial de reducció de
GEH.
– Impuls d’un marc econòmic estable i adequat de la cogeneració elèctrica a
partir de les dejeccions ramaderes com a instrument complementari als altres
sistemes de tractament.
• Revisió de l’actual declaració de zones vulnerables amb criteris de prevenció i amb
programes d’actuació adients a polítiques actives de reducció de la contaminació.
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• Pla de recerca i desenvolupament en l’aplicació agrària de les dejeccions
ramaderes i d’altres matèries orgàniques, i en noves tecnologies de tractament de
purins i dejeccions ramaderes, tant per millorar el seu ús agrícola i energètic com
per reduir els gasos amb efecte d’hivernacle en la lluita contra el canvi climàtic.
• Pla de formació, informació i sensibilització:
– Al sector agrari: formació i divulgació de Bones Pràctiques Agràries (BPA)
en la utilització dels fertilitzants i en les millors tècniques disponibles en la
construcció i gestió de les explotacions, i també en el tractament de les
dejeccions ramaderes.
– A la resta de la societat: divulgació i sensibilització sobre les especificitats
de l’activitat del sector agrari i la seva actuació positiva per al país.
• Elaboració i aprovació de plans sectorials, començant pel Pla d’ordenació del
sector porcí a Catalunya, a fi d’ordenar-ne les activitats, tant en les zones declarades
vulnerables com fora, de manera preventiva. Alguns dels objectius d’aquest model
s’han assolit i estan funcionant, d’altres estan en marxa i també n’hi ha que encara
no s’han materialitzat.
El dèficit de gestió agronòmica dels purins s’ha anat superant amb els manuals de
gestió dels purins i d’altres manuals, editats principalment pel DAR i el DMAH, entre
d’altres elements que s’esmenten a continuació, que han tingut com a objectiu
transferir als empresaris agraris i ramaders el coneixement disponible de forma
entenedora i aplicada.

6.2.2. La taula de fertilització
La Taula Sectorial de Fertilització es va constituir el maig de 2004. La Taula està
formada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge, la Unió de Pagesos, l’ASAJA, Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l’Asociación
Nacional de Productores de Ganado Porcino, l’Associació de Productors de Porcí
(PORCAT), la Federació Avícola Catalana (FAC) i l’Associació de Criadors de Boví de
Carn (ASOVAC).
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La Taula és l’òrgan per assolir el major consens i la consecució de les mesures que
adopta el Govern per prevenir la contaminació per nitrats.

6.2.3. Constitució del Consorci GESFER
La Resolució ARP/3009/2005, de 19 d’octubre, dóna publicitat a l’Acord del Govern
de 26 de juliol de 2005, de constitució del Consorci de Gestió de la Fertilització
Agrària de Catalunya (GESFER) i d’aprovació dels seus Estatuts.

Imatge 6.1: Gesfer
GESFER, és l'instrument jurídic de gestió per avançar conjuntament administració i
sector per impulsar i coordinar els diferents esforços públics i privats per resoldre la
gestió de les dejeccions ramaderes i alhora impulsar una nova estratègia de
fertilització orgànica i/o mineral més racional.
Partint de la situació del territori on conviuen des del ramader no agricultor fins a
l'agricultor no ramader, treballen per assolir l'equilibri fertilitzant amb dejeccions
ramaderes i adobs minerals. D'aquesta manera es vol aconseguir un territori
equilibrat on la fertilització s'ha de valorar amb costos operatius i rendibles per a les
pròpies explotacions agrícoles i ramaderes.
GESFER aporta al sector agrícola i ramader tot el suport d'assessorament per a
desenvolupar la millora de la fertilització agrària tant des de la vessant individual
d'una explotació, fins a tot el conjunt d'un territori.
GESFER està integrat per les administracions i les entitats privades següents:
–

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

–

Departament de Medi Ambient i Habitatge

–

Departament d'Economia i Finances

–

Asociación Nacional de Productores de ganado Porcino ANPROGAPOR
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–

Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA)

–

Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT)

–

Asociación Española de Productores de Bovino de Carne (ASOPROVAC)

–

Federació Avícola Catalana (FAC)

–

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)

–

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)

–

Unió de Pagesos de Catalunya (UP)

La missió de GESFER:
–

Contribuir en la millora de la gestió de les matèries orgàniques susceptibles
d’ésser usades com a fertilitzants, amb prioritat a les dejeccions ramaderes,
per tal d’assolir el major grau de valorització amb ple respecte al medi
ambient.

–

Promoure com a ús principal de les dejeccions ramaderes la fertilització
agrícola basada en criteris agronòmics i afavorir-lo posant a disposició del
sector agrari els millors coneixements tècnics disponibles.

–

Afavorir l’ús correcte de qualsevol fertilitzant de naturalesa orgànica o
mineral, de manera que es garanteixi i es millori la qualitat dels sòls, l’aire i
les aigües, com a medis receptors principals.

–

Col·laborar amb el sector agrari, amb l’Administració i amb qualsevol altra
agent implicat per el correcte compliment de les disposicions normatives
relatives a l’ús de matèries fertilitzants.

Funcions
Per a l'acompliment de la seva missió, GESFER pot dur a terme les funcions
següents:
–

Promoció de l’ús prioritari de les dejeccions ramaderes com a fertilitzant, sota
criteris de bones pràctiques agràries.

–

Estudis de diagnòstic territorial i de planificació de les millors estratègies de
gestió.

–

Avaluació de tecnologies disponibles, en particular de sistemes de
tractament.

–

Suport d’informació permanent i assistència tècnica en matèria de:
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–

Elaboració de plans de gestió i de fertilització.

–

Gestió documental dels registres i la traçabilitat: sistemes d’informació.

–

Sistemes de fertilització agrícola.

–

Sistemes d’emmagatzematge i de tractament apropiats.

–

Sistemes de producció ramadera.

–

Legislació i normativa.

–

Intermediació i logística de la distribució a fi d’equilibrar situacions d’oferta
excedentària amb altres de demanda de fertilitzants.

–

Coordinació i suport a entitats de gestió existents a fi d’unificar criteris i
procediments.

–

Promoció d’entitats de gestió on calguin, fins i tot participant en la seva
creació i funcionament.

–

Promoció i, si s’escau, participació tècnica i/o financera en:

–

Activitats d’estudi, de recerca o d’experimentació i demostració relacionades
amb el seu objecte social.

–

Projectes i iniciatives empresarials de sistemes de tractament i valorització.

–

Proposta a l’Administració de la Generalitat de les mesures més convenients
per a la millor gestió de les matèries amb valor fertilitzant a les quals es
refereix l’objecte del Consorci.

6.2.4. Les ordenances municipals
Les ordenances municipals relatives a la gestió dels purins regulen:
• El tema de les males olors, per intentar evitar al màxim les molèsties que els purins
poden ocasionar als veïns. Normalment en aquestes ordenances es prohibeixen les
aplicacions de purins en determinats dies de la setmana (generalment, els caps de
setmana) o en determinats períodes de l’any (generalment, els períodes de vacances
o de major afluència turística al municipi). Aquesta prohibició s’estableix
generalment per a les parcel·les agrícoles properes a les zones habitades o més
transitades. En alguns casos la prohibició afecta totes les parcel·les del municipi,
amb la qual cosa sorgeix la qüestió de si l’ajuntament s’està extralimitant en la seva
competència. En alguns casos es modula, amb bon criteri, la prohibició anterior, en
el sentit que s’estableix que les aplicacions de purins a les parcel·les més properes
als nuclis habitats s’han de fer amb injecció o enterrant els purins en un determinat
lapse de temps posterior al seu escampament.
106/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

• Els dies, horaris o períodes en què es prohibeix la circulació amb bótes de purins
pels carrers del municipi.
• Els municipis tenen competències en matèria de protecció de la salubritat pública,
d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 4013, de 19/11/03;
Modificada per la Llei 6/1996, de 18 de juny). Aquesta competència és un suport
addicional als extrems de les ordenances referits a males olors. També dóna
cobertura als preceptes de les ordenances que estableixen que els equips de
transport de purins i dejeccions no han de vessar producte als camins i vies
públiques.
• Moltes ordenances van més enllà de temes de males olors i de protecció de la
salubritat pública i passen directament a regular temes estrictament d’ús agrícola de
purins, dejeccions i fangs. Per exemple, regulen dosis màximes de nitrogen a
aplicar, prohibeixen aplicar purins en terrenys permanentment no conreats,
prohibeixen aplicar-ne en èpoques de pluges intenses o continuades. Per bé que
molts d’aquests preceptes són assenyats i lògics, l’ordenament legal no atribueix
als ajuntaments competències en gestió agrària de les dejeccions ramaderes. D’altra
banda, es tracta de temes ja regulats per normativa bàsica estatal o per normativa
de la Generalitat.
• Les ordenances entren també a establir perímetres de protecció al voltant de les
captacions, quan, segons el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (DOGC núm.
4015, de 21/11/03), la competència per establir perímetres de protecció correspon a
l’Agència Catalana de l’Aigua. Si es tracta, però, de captacions públiques
municipals, és possible que aquests perímetres de protecció que estableix
l’ajuntament restin sota el paraigua de l’esmentada competència municipal de
protecció de la salubritat pública, cosa que, a partir de les fonts consultades, encara
no s’ha pogut aclarir.
De tot plegat es dedueix que els ajuntaments sovint s’extralimiten a l’hora de regular
el tema, i els recents processos iniciats per alguna organització professional agrària
contra diverses

ordenances municipals davant la jurisdicció contenciosa

administrativa és d’esperar que portaran, els propers mesos, a sentències
esclaridores sobre què pot regular i què no un ajuntament en aquest complex tema.
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D’altres problemes que comporten les ordenances relatives a la gestió de purins
són:
• Queixes i denúncies entre veïns.
• Limitacions a la disponibilitat de terra per a l’aplicació de purins.
• Aplicació de les dejeccions en períodes incorrectes.
• D’altres menors.
Possibles solucions d’aquests conflictes i problemes serien:
• Limitar la potestat dels ajuntaments.
• Supeditar l’aprovació de les ordenances a una supervisió del DAR i del DMAH.
• Establir uns criteris normatius per a la redacció de les ordenances d’aquesta
temàtica.

6.2.5. Els plans de gestió de les dejeccions ramaderes
El Decret 136/2009, d'1 de setembre, estableix als articles 21 i 22 que:
• Les explotacions ramaderes han de disposar i aplicar un Pla de gestió de les
dejeccions ramaderes per tal d’acreditar-ne la correcta gestió.
• Els titulars d’explotacions ramaderes han de portar un Llibre de gestió de les
dejeccions ramaderes.
Totes les explotacions ramaderes, tret de les que no comercialitzin la seva
producció, han de disposar d’aquest pla aprovat per l’administració competent. Els
Llibres de gestió s’han de portar a partir de l’entrada en vigor del Decret
corresponent, amb els models normalitzats disponibles.
Han d’estar a disposició de les administracions competents i s’han de conservar
durant els quatre anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de
l’activitat.
Un pla de gestió de les dejeccions ramaderes té una triple consideració:
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• És considerat com a sistema de gestió vàlid als efectes de compliment de la
normativa de regulació de les explotacions ramaderes (Decret 61/1994, de 22 de
febrer).
• Té també la consideració de sistema de gestió vàlid pel que disposa la Llei
d’intervenció integral de l’administració ambiental (Llei 3/1998, de 27 de febrer).
• És un instrument bàsic per assolir el compliment de la “Directiva nitrats” i altres
requeriments de legislacions diverses (condicionalitat) per una correcta gestió de
les dejeccions ramaderes.
El Decret 220/2001 permet l’opció que els plans de gestió de les dejeccions siguin
individuals o col·lectius
6.2.6. Contracte global d’explotació (CGE)
El Contracte Global d’Explotació és un acord de col·laboració entre l’Administració i
el titular d’una explotació agrària que té per objectiu millorar la competitivitat de les
explotacions i orientar-les cap a un desenvolupament rural sostenible.
Un dels objectius d’aquesta eina és la millora de la fertilització mitjançant el foment
de l’ús eficient dels recursos naturals i millorant el contingut de matèria orgànica
dels sòls.
Amb aquesta finalitat s’estableix una mesura agroambiental consistent en la
realització d’un Pla de fertilització a l’inici del compromís, que s’haurà d’ajustar en
funció dels resultats de les anàlisis de sòls. Aquestes anàlisis de cada parcel·la de
l’explotació s’hauran de realitzar per a una superfície mínima de 0.5 ha i han
d’incloure la determinació de la matèria orgànica, pH, conductivitat elèctrica (prova
prèvia), carbonat càlcic equivalent, textura, N total, P Olsen, K assimilable, un cop
durant els dos primers anys del CGE, amb inclusió de tots els camps de l’explotació.
També s’han de realitzar anàlisis anuals de nitrats en cereals per parcel·la. Aquest
pla dóna dret a un ajut de 24 € l’any per parcel·la contractada.
Aquesta mesura està restringida a parcel·les que actualment no estiguin declarades
en un pla de gestió de dejeccions ramaderes. Així es pretén fomentar l’ús dels
materials orgànics en parcel·les agrícoles fertilitzades bàsicament amb fertilitzants
minerals, i que l’ús d’aquests recursos s’estengui en el territori.
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6.2.7. Assessorament directe i personalitzat a l’agricultor.
El cas del Pla pilot per a la millora de la fertilització nitrogenada a l’agricultura del
Baix Empordà
L’any 2001 es va iniciar el Pla pilot per a la millora de la fertilització nitrogenada a
l’agricultura del Baix Empordà.
S’hi desenvolupen 3 tipus principals d’activitats:
• Assessorament a l’agricultor en la fertilització dels cultius i en l’adequat ús de les
dejeccions ramaderes.
• Recerca en diferents aspectes relacionats amb la gestió del nitrogen en els cultius.
• Transferència de coneixements i tecnologies al sector productor.
Estan en funcionament diferents serveis d’assessorament a l’agricultor:
• Serveis d’assessorament en la fertilització en cereal d’hivern i en panís.
• Servei per a la mesura de nutrients en purins (MEPUR).
Les estratègies posades a punt consisteixen en la recomanació de la conveniència o
no d’adobar i si és el cas, la dosi de fertilitzant a aplicar, usant el mètode del balanç
de nitrogen en els estadis inicials de desenvolupament, i ajustant la fertilització, en
la part central del cicle del cultiu, amb el seguiment en vegetació de l’estat
nutricional del cultiu amb sensors òptics (N-Tester® i SPAD).
S’ha posat a punt i adaptat l’ús d’aparells (conductímetre, Quantofix®) de mesura,
directa o indirecta, que permeten una estimació bona i ràpida del contingut de
nutrients en purins. S’està treballant per realitzar aquestes determinacions en fems i
altres materials orgànics. Aquesta determinació ràpida in situ permet recomanar la
dosi a aplicar en cada parcel·la i cultiu en el mateix moment de l’aplicació. Des que
es va endegar el Pla Pilot s’ha reduït, en ocasions fins un 65%, el nitrogen mineral i
orgànic aportat als cereals i al panís, sense perdre producció, reduint costos i
evitant rentat de nitrat. A més, en parcel· les en què s’apliquen dejeccions
ramaderes, s’han reduït les aportacions de P i K mineral en pre-sembra (disminuint
el cost de producció del cultiu de forma important).
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Aquest Pla pilot és una experiència exitosa que s’ha estès a les comarques de l’Alt
Empordà i la Garrotxa, i es podria reproduir en altres indrets de Catalunya.
6.2.8. RuralCat
RuralCat és la comunitat virtual agroalimentària i del món rural. El projecte RuralCat
portal d’Internet, (www.ruralcat.net) es forma a partir de la iniciativa del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat, amb la col·laboració del
grup de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) l’any 2003. Es tracta d’una
iniciativa pionera i d’un nou concepte de comunicació a través d’Internet, que té com
a principal objectiu la millora del món rural. Això es fa amb diversos instruments
que aporta RuralCat, entre els quals la facilitació de l’intercanvi d’informació dins
del món rural i dels col·lectius del sector agrari i de la indústria agroalimentària de
Catalunya (a través del correu electrònic, xats, fòrums, etc.). Contribueix, amb això,
entre altres coses, a una millora de la situació de la Catalunya rural i agrària i a una
major cohesió del col·lectiu que viu i treballa en l’espai no urbà. Un altre dels
principals objectius de RuralCat és el de facilitar que el col·lectiu del medi rural
tregui el màxim benefici del fet de tenir a la seva disposició tot un seguit de
coneixements i experiències, ja siguin generals o específics, de les seves diferents
àrees d’activitat.
A RuralCat s’hi troba un apartat monotemàtic destinat a donar suport a la gestió de
la fertilització. Ofereix materials i instruments per tal de millorar la fertilització. Tot el
que s’hi presenta es basa en la premissa que fertilitzar bé vol dir aplicar els nutrients
que cal en el moment oportú, gestionar correctament els recursos i minimitzar els
costos i l’impacte en el medi ambient, sempre pensant en la collita òptima (que no
màxima).

Imatge 6.2: RuralCat
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S’hi troba un fitxes de fertilització dels principals cultius, la legislació que incideix
en la fertilització, ressenyes sobre les bones pràctiques agràries en relació amb la
fertilització, i documentació tècnica i enllaços a altres pàgines web seleccionades.

6.2.9. La professionalització del sector
Amb l’aparició de la Llei 18/2001, de 12 desembre, i del Contracte Global
d’Explotació (CGE), s’ha descrit l’obligatorietat de realitzar un itinerari formatiu per
les persones encarregades de l’explotació que constaria de tres blocs: formació
obligatòria actual d’acord a la normativa actual, formació obligatòria pel CGE que
inclou formació relacionada amb les bones pràctiques agràries (condicionalitat) i un
seguit de crèdits de lliure elecció (cursos, jornades, etc.). Aquest curs constarà d’un
total de 250 h lectives. A Alemanya no es pot exercir l’activitat agrària sense un títol
que garantitzi la formació, a més de disposar d’un sistema de formació continuada
potent.
A Catalunya, tots els professionals agraris haurien de disposar d’un diploma, tipus
cicle grau mitjà o superior, en un termini de 10 anys. És imprescindible implantar un
sistema de formació continuada.
Actualment, el DAR col·labora en el procés d’obtenció del títol de tècnic de
determinats cicles formatius i en el d’acreditació de les competències adquirides
amb l’experiència professional a través de les Escoles de Capacitació Agrària (ECA),
les quals realitzaran les proves per a l’acreditació de les competències associades
als títols de Tècnic en explotacions agrícoles intensives, Tècnic en jardineria i
Tècnic en conducció d’activitats fisico-esportives en el medi natural.
El Decret 49/1998, de 3 de març, que estableix el currículum del cicle formatiu de
grau mitjà d’explotacions agrícoles intensives (DOGC núm. 2622, de 20 d’abril de
1998), especifica les habilitats i aptituds que han d’acreditar les persones que
obtinguin aquest grau. Entre aquestes
s’hi troba una única referència a la pràctica de la fertilització: “supervisar, si escau,
les correccions oportunes, i la desinfecció i la fertilització, utilitzant la maquinària i
l’ormeig necessari segons el cultiu”. Aquesta referència, i el que pot implicar en la
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pràctica formativa, és clarament insuficient per a què els graduats en explotacions
agrícoles intensives (cicle formatiu de grau mitjà), entre ells força joves agricultors,
puguin afrontar el repte actual, cada cop més complex, de la fertilització per a
l’agricultura i el medi ambient.
Pel que fa als objectius previstos a la Llei d’orientació agrària, l’article 13.d)
estableix el de millorar la qualificació dels professionals del sector agrari mitjançant
programes de formació i, com a línies d’actuació, determina a l’article 14, apartats f)
i g), les referències als programes de formació que tinguin en compte la millora de la
gestió tècnica i econòmica de les explotacions i el pla integral de formació agrària.
Actualment, a Catalunya l’educació dels futurs agricultors es pot dur a terme a
través de dos vies paral·leles: els centres de formació professional dependents del
Departament d’Educació i les Escoles de Capacitació Agrària dependents del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Donat que els primers tenen
un sistema d’inspecció per part del Departament que permet un funcionament
adequat dels estudis, mentre que als segons, dependents del DAR, aquest sistema
d’inspecció és inexistent, cal una harmonització dels criteris didàctics que
garanteixi l’equivalència de la formació entre ambdós tipus de centres.
A banda de l’aspecte bàsic de la formació dels empresaris agraris hi ha un altre
àmbit en què també cal actuar, fins i tot amb més contundència i urgència: proveir
d’autoritat els tècnics del sector agrari. Al món agrari s’usen gran quantitat de
productes químics el criteri d’utilització dels quals és responsabilitat exclusiva de
l’usuari final (l’empresari agrari), que molt sovint no disposa de formació per poder
tenir un criteri d’utilització format, ni tampoc ha de respondre davant ningú de l’ús
d’aquests productes si no és que ocorre un accident. Pel que fa les recomanacions
dels tècnics, no tenen més valor que aquest: del de recomanació. No són vinculants,
ni es pot demanar responsabilitats a l’empresari agrari per no seguir-les, ni al tècnic
en cas de manca de professionalitat. D’altra banda, la definició de tècnic qualificat
és sovint massa ambigua, ja que assumeix que professionals de la biologia, la
foresteria o el medi ambient es troben en la mateixa plenitud de competències que
els professionals de l’enginyeria tècnica agrícola i superior agrònoma. Aquest
context és impensable en qualsevol altre àmbit professional. La responsabilitat de
resoldre aquesta situació rau en els propis enginyers agrònoms. Però, donat que
l’establiment d’un sistema que garanteixi la bondat de la pràctica professional
d’aquest col·lectiu i, per tant, d’assumpció de responsabilitats, té conseqüències
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serioses per a tot el què està relacionat amb el món agrari i el medi ambient, cal que
aquesta transformació sigui impulsada per l’Administració promovent la implantació
de mecanismes que permetin equiparar la pràctica professional dels enginyers de
l’agronomia a la de col·lectius de veterinaris o altres enginyers. Alguns d’aquests
mecanismes són la col·legiació obligatòria per a determinades pràctiques
professionals, l’extensió obligatòria i com a sistema exclusiu de prescripcions per a
la utilització de qualsevol producte químic (inclosos els fertilitzants), els informes
preceptius i autoritzacions informades per determinades pràctiques professionals,
etc. Pel que fa a la fertilització, aquesta proposta implica que els fabricants d’adobs
no els vendran directament a l’usuari final o a la seva associació, sinó a través d’un
tècnic que els prescriurà o bé contra prescripció.

6.2.10. Els sistemes de gestió ambiental
Els sistemes de gestió ambiental són instruments útils per integrar les
consideracions ambientals en els sistemes productius. Existeixen diversos sistemes
de gestió ambiental establerts aplicables en general a qualsevol tipus d’activitat (ISO
9000, EMAS). L’adequació d’aquests sistemes al món agrari no és evident.
El Projecte Life TRAMA (Tècniques de Reorganització Ambiental Agrària) per a la
reducció integral de l’impacte ambiental en sistemes econòmics agroramaders, que
es va dur a terme entre octubre de 2001 i octubre de 2004, va néixer de la necessitat
de desenvolupar i difondre noves formes de gestió ambiental de les activitats
agràries. El seu disseny i concepció han estat el resultat de la cooperació entre
institucions públiques i organitzacions privades (a més del DAR i el DMAH, n’eren
socis la Fundació Catalana de Cooperació, la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya, la Universitat de Lleida, Indulleida, S.A., i Copalme, SCCL). El Projecte
Life TRAMA ha rebut la contribució de l’instrument financer per al medi ambient LIFE
de la Unió Europea. En la seva execució hi han participat agricultors, ramaders i
empreses agroalimentàries de la plana de Lleida. L’objectiu del projecte era
dissenyar, validar i difondre Models de Gestió Mediambiental orientats a EMAS
(Environmental Management and Audit System) específics per a les activitats
econòmiques agroramaderes. Els principals resultats aconseguits han estat
dissenyar, refinar i validar un model de gestió ambiental orientat a EMAS, per a les
empreses agràries, desenvolupar els materials de difusió i guies de gestió
agroambiental així com elaborar un Sistema de Sensibilització Ambiental que
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informa de les principals problemàtiques ambientals (formes de risc de degradació)
relacionades amb el medi agrari del territori Life TRAMA entre les quals hi ha la
contaminació d’aigües per nitrats i l’eutrofització de les aigües. El projecte va ser
tutorat, revisat i difós pels responsables d’agricultura i medi ambient de
l’administració catalana.
6.2.11. La comercialització del fertilitzant Mineral
És evident que la problemàtica dels nitrats a les aigües està causada per tots els
materials aplicats al sòl que contenen nitrogen, els purins i també el fertilitzant
mineral. Aquests últims tenen un paper important en la pràctica de la fertilització,
donat el seu preu, relativament baix, i la cultura de la seva aplicació a una dosi
superior a la corresponent a les necessitats de fertilització. Aquesta cultura s’ha
generat per l’accés generalitzat i a preus baixos als fertilitzants minerals a partir de
la segona guerra mundial, moment en el qual el context era de dèficit de nutrients.
A aquesta cultura hi ha contribuït també el fet que la comercialització dels
fertilitzants es fa de forma directa entre els productors i els consumidors finals. Fent
un símil amb el món de la salut, seria com si els visitadors mèdics s’adrecessin
directament als pacients.

6.3. Destinació actual dels purins i dificultats per a la seva correcta aplicació
al sòl
Dels 16.000.000 m3 de purí anuals generats a Catalunya, el 96,88% s’aplica al sòl
agrícola sense altre tractament previ que el d’emmagatzematge i en algun cas, la
incorporació d’additius. La resta, un 3,12% dels purins generats (uns 500.000 m3 de
purí anuals) són tractats abans d’ésser aplicats, també, al sòl. El tractament aplicat a
la majoria dels purins tractats implica el seu pas per plantes de cogeneració. Altres
tipus de tractament són tan minoritaris que en el conjunt de Catalunya no són
rellevants.
Actualment a Catalunya hi ha cinc plantes de tractament de purins que fan
cogeneració. Utilitzen motors de cicle combinat amb gas natural i biogàs (al voltant
d’un 5% del total del gas consumit), si la planta tracta anaeròbicament els purins,
per tal de generar energia elèctrica i emprar la calor residual dels motors en
evaporar la fracció líquida dels purins sotmesos prèviament a un procés de
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separació sòlid-líquid i concentrar la fracció sòlida i els condensats de l’evaporació.
Cadascuna d’aquestes plantes té una capacitat de tractament aproximada de
100.000 m3 de purí l’any.
Tot i que el principal destí o via de gestió del purí és la seva aplicació al sòl, i que els
subproductes dels tractaments també s’acaben aplicant al sòl, aquesta aplicació no
està exempta de dificultats. La primera dificultat per a l’aplicació al sòl del purí és la
disponibilitat de sòl agrícola suficient per a aquesta aplicació. Bàsicament, aquest
és el problema.
Malgrat això, l’aplicació dels purins al sòl com a fertilitzant és i serà la seva principal
oportunitat de correcta gestió, i d’aquí la importància cabdal que aquesta aplicació
es faci amb criteris agronòmics.
Ara bé, aquesta aplicació no està exempta de dificultats:
a) Contingut elevat d’aigua al purí, que supera fàcilment el 90%. Aquest fet és el
factor més limitant per al transport del purí, ja que el cost de transport i aplicació és
elevat en relació amb el contingut de nutrients. Aquest fet limita el moment
d’aplicació, la qual normalment es realitza abans de la implantació del cultiu
(fertilització de fons), amb què s’allarga el temps de permanència al sòl, i per tant les
possibilitats de pèrdues de nitrogen per lixiviació
b) Tot i que sovint es dosifica en funció del criteri nitrogen, calen coneixements
tècnics per escollir el criteri de dosificació atès que per dosificar-lo s’han de
conèixer i interpretar les necessitats de fertilització del conreu (sistema sòl-planta).
c) La variabilitat en la composició del purí dificulta conèixer la riquesa en nutrients
del purí que es pretén aplicar, complicant la determinació de la dosi correcta. A més,
el purí s’estratifica mentre s’emmagatzema, ja que està format per una fracció
líquida i matèries en suspensió que solen precipitar ràpidament formant estrats a la
fossa o a la bassa, amb la disposició següent:
• una capa de material sedimentat al fons,
• una fracció líquida a la part intermèdia,
• una crosta formada per materials cel·lulòsics.
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d) L’aplicació mecanitzada de les dejeccions, a més dels factors anteriors de
composició de nutrients del purí, també està dificultada per les limitacions de la
maquinària.
Els paràmetres a tenir en compte per a una correcta distribució del producte orgànic
el sistema de dosificació, de distribució, l’amplitud de distribució i l’amplitud de
treball.
Existeixen tres sistemes de distribució del purí: escampar-lo en tota la superfície,
realitzar una aplicació localitzada en superfície o bé en profunditat. El primer
sistema és el més conegut i utilitzat fins ara, es basa en la projecció del purí a través
d’un o diversos brocs sobre el sòl. Aquest sistema comporta una baixa uniformitat
d’aplicació, poca amplitud de treball, una elevada volatilització d’amoníac i l’emissió
de males olors. Els altres dos sistemes permeten una aplicació més controlada i
uniforme. El seu funcionament es basa en l’aplicació del purí a través de diferents
sortides, que permeten l’aplicació directa sobre el sòl. La injecció del purí en
profunditat amb l’ajuda de reixes o disc permet una reducció de les pèrdues de
nitrogen per volatilització i de les males olors. D’altra banda els sistemes d’injecció i
localització del purí consumeixen més potència, s’embussen, tenen una amplada
d’aplicació inferior, pesen més i no es poden emprar en sòls molt compactes, secs o
amb determinada pedregositat. Aquestes limitacions reflecteixen la necessitat
d’impulsar la innovació en la tecnologia d’aplicació de forma que sigui àmpliament
aplicable. L’aplicació del purí es pot realitzar en fons (presembra) o cobertora
(durant el desenvolupament més important dels cultius), en funció del cultiu a
aplicar o del moment d’aplicació. L’aplicació en fons es realitza abans de la
implantació del cultiu, havent realitzat una labor abans de la sembra. Aquesta
metodologia redueix les pèrdues d’amoníac per volatilització.
D’altra banda, en cobertora l’aplicació és més complexa degut a la presencia del
cultiu, però en cobertora l’absorció de nutrients per part del cultiu és més eficient i
existeixen menys pèrdues per lixiviació. En cobertora els purins només es poden
aplicar directament amb la maquinària adequada sobre el camp, com és el cas de
cereals d’hivern o bé en panís a les primeres fases de creixement. La fracció líquida
del purí filtrada eficaçment de forma que no s’embussi el sistema de reg, inicialment
tractada, es podria aplicar a través d’un reg localitzat sobre la parcel·la a adobar;
però això encara no ha estat desenvolupat. L’aplicació sobre les fulles de
subproductes fecals presenta limitacions importants encara no resoltes. Els
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elements minerals no es distribueixen de manera uniforme en aquests estrats:
únicament el potassi i el nitrogen amoniacal es localitzen de forma homogènia a
diverses profunditats. En canvi, el fòsfor i el nitrogen orgànic es troben concentrats
en els sediments.
Aquesta sedimentació i concentració de nutrients en els diversos estrats de la fossa
té unes conseqüències clares en l’aplicació dels fitonutrients del purí. Actualment, la
grandària de moltes fosses dificulta o impedeix l’homogeneïtzació del purí
prèviament al buidat. Això implica un repartiment irregular dels nutrients
concentrats en el fons. La falta d’homogeneïtat dels purins deguda a la seva
estratificació durant l’emmagatzematge es pot superar per dues vies (no
alternatives):
• Aplicant els mètodes ràpids d’anàlisi per a purins.
• Homogeneïtzant els purins abans de la seva aplicació, per a la qual cosa existeixen
instruments que ho faciliten. Una alternativa (específica per a les fosses de purins)
és omplir i buidar la bóta dels purins dins la mateixa fossa per provocar la barreja
del material.

6.4. Estratègies de gestió dels purins adoptades per altres administracions
6.4.1. Estratègies de gestió a escala internacional
6.4.1.1. El Pla d’Acció de la Mediterrània (PAM)
Les Nacions Unides tenen una sèrie de programes dedicats al medi ambient que
ofereixen una orientació per fomentar el desenvolupament sostenible i una base
sòlida a partir de la qual elaboren informes a escala regional per tal de
desenvolupar-los a llarg termini. Un d’ells és el Programa d’Acció de la Mediterrània
(PAM o PNUMA) que està dedicat a promoure la cooperació internacional en matèria
de medi ambient i fomentar el desenvolupament sostenible entre els 16 estats
mediterranis dels 25 que el formen i la UE. Un dels informes emmarcat dins de la
continència de la contaminació, que s’ha elaborat s’intitula Pautes per l’aplicació de
les millors pràctiques ambientals (BEP) per a un ús racional dels fertilitzants i la
reducció de la pèrdua de nutrients de l’agricultura en la regió Mediterrània
(UNEP/PAM, 2004). L’agricultura en els països Pla d’Acció de la Mediterrània abasta
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una gamma molt àmplia de situacions des del punt de vista de la producció, però
també des del punt de vista del medi ambient. Els problemes comuns que es
presenten en els països de l’àrea mediterrània amb clima mediterrani (o similar) són:
1. Règim de temperatures limitant (ampli ventall de temperatures).
2. Dèficit hídric que es supleix amb la irrigació.
3. Pèrdua de nutrients procedents dels fertilitzants aplicats en les activitats
agrícoles que produeix seriosos problemes ambientals en determinats llocs de
l’ecosistema.
4. Processos de degradació del sòl específics dels països del PAM: desertificació,
erosió, salinització, esgotament de la matèria orgànica i canvis en l’ús del sòl.
Els objectius establerts per a un ús racional dels fertilitzants són (UNEP/PAM, 2004):
1. Mantenir i/o incrementar la producció agrícola. Molts dels països que formen part
del PAM no són autosuficients en productes agrícoles bàsics. Fins i tot es cultiva en
sòls marginals susceptibles de ser degradats. En els millors sòls es manté una alta
productivitat. En la gran majoria de les espècies agrícoles cultivades la producció
està directament relacionada amb la quantitat d’aigua transpirada. Sota diferents
punts de vista (econòmic, social i ambiental) l’obtenció d’una bona productivitat
només és possible amb un bon ús dels fertilitzants que retornen al sòl els nutrients
exportats pels cultius, en les millors situacions.
2. Minimitzar-ne les pèrdues cap al medi (sòl, aigua i aire) tot i que moltes
d’aquestes pèrdues són inevitables, ja que el sistema és ineficient intrínsecament.
Amb la tecnologia d’avui és impossible disminuir les pèrdues per sota d’un llindar
determinat.
3. Reduir els inputs energètics i els recursos naturals per a la producció del
fertilitzant, obtinguts utilitzant energia. Des d’un punt de vista ambiental, la reducció
de l’ús dels fertilitzants minerals seria la millor opció.
4. No posar en risc la salut humana mitjançant l’ús incorrecte dels fertilitzants.
L’informe referit pretén recopilar les millors pràctiques ambientals (BEP) utilitzades
en els diferents sistemes agrícoles dels països del Pla d’Acció de la Mediterrània
(PAM), presentant-ne tant les característiques com les limitacions que presenten.
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D’una banda, les millors pràctiques ambientals han d’assegurar la productivitat, i
d’altra la conservació dels recursos naturals (sòl, aire, aigua, energia, biodiversitat) i
de l’ecosistema. Les BEP se centren en la tecnologia disponible menys contaminant
i aplicable de forma efectiva al sistema en qüestió.
L’objectiu total de les BEP recollides en l’informe UNEP/ PAM (2004) és un ús
eficient dels nutrients:
1. Reduir i/o minimitzar les emissions cap al medi ambient (aigua, aire i sòl) dels
nutrients utilitzats en l’agricultura.
2. Minimitzar els impactes de les emissions cap als ecosistemes.
3. Mantenir la producció per fer que l’agricultura sigui una activitat econòmicament
viable.
4. Conservar la fertilitat de sòl que en manté el potencial productiu.
6.4.1.2. L’Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni
El nitrogen global és un dels temes clau inclosos en l’Avaluació del Ecosistemes del
Mil·lenni. Es va endegar l’any 2001, va ser creada per experts de tots el món, i és un
recull d’estudis que examinen les connexions entre ecosistemes i benestar humà.
L’Avaluació comptava amb quatre grups de treball principals –Escenaris,
Condicions i Tendències, Respostes i Avaluacions Subglobals– cadascun dels quals
va elaborar un informe en profunditat. El Dr. Kilaparti Ramakrishna, del Woods Hole
Research Center, i el Dr. Robert Howarth, de la Cornell University, van ser els
principals autors del capítol Nutrient Management (Gestió de Nutrients)26 dins del
Grup de Treball de Respostes.
6.4.1.3. La Iniciativa Internacional sobre el Nitrogen (INI)
Un petit grup d’investigadors (on s’inclouen els doctors William Moomaw, de la Tufts
University; Eric Davidson i Kilaparti Ramakrishna, del Woods Hole Research Center;
James Galloway, de la Universitat de Virgínia; Robert Howarth, de la Cornell
University, i Jerry Mellilo, del Marine Biological Laboratory at Woods Hole) van
formar un comitè organitzador per fer realitat la Iniciativa Internacional sobre el
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Nitrogen (INI). La INI ha estat formalment patrocinada pel Comitè Científic sobre
Problemes Ambientals (SCOPE) i pel Programa internacional Geosfera-Biosfera
(IGBP). L’objectiu principal de la INI és optimitzar la funció beneficiosa que efectua
el nitrogen en la producció sostenible d’aliments, i minimitzar els efectes negatius
del nitrogen en la salut humana i en el medi ambient provocats per la producció
d’aliments i energia. Entre les moltes facetes de la INI es troben l’avaluació
científica, el desenvolupament de solucions per resoldre una àmplia varietat de
problemes relacionats amb el nitrogen, i interaccions amb els creadors de les
polítiques per implementar aquestes solucions.
La INI proposa un procés interactiu a tres bandes per satisfer el desafiament del
nitrogen. Un enfocament és l’avaluació del coneixement bàsic sobre la creació i
distribució de nitrogen reactiu: on falta nitrogen? On n’hi ha massa? Quins són els
efectes de la disminució o augment de l’abundància de nitrogen, en relació amb les
necessitats de la societat? El segon enfocament consisteix en el desenvolupament i
identificació de solucions per a regions amb abundància de nitrogen o amb
escassetat.
El tercer enfocament és la implementació d’eines científiques i d’enginyeria i de
polítiques que resolguin els problemes que s’hagin identificat. Si es volen capgirar
el problemes de subministrament de nitrogen, els creadors de polítiques a escala
governamental s’hi han d’involucrar. La Tercera Conferencia Internacional sobre el
nitrogen i la INI van desenvolupar en aquesta direcció i de manera conjunta la
Declaració de Nanjing, que exposa els temes principals relatius al nitrogen i planteja
l’escenari perquè continuï el desenvolupament d’una aproximació integrada i global
que faci front al desafiament del nitrogen.
La Iniciativa Internacional sobre el Nitrogen té una Oficina Central, un Comitè de
Direcció, un Comitè Consultiu Científic i oficines regionals (l’africana, l’asiàtica, la
llatinoamericana i la de Nord-amèrica). L’Oficina Central està ubicada a la Universitat
de Virgínia a Charlottesville.
El Comitè de Direcció el componen nou membres i és responsable de les activitats
de la INI. El Comitè Consultiu Científic està format per experts en les diverses àrees
del nitrogen i és l’assessor del Comitè Científic.
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6.4.2. L’estratègia de gestió de Canadà
Al Canadà The Prairie Province’s Commitee on Livestock Development and Manure
Management ha elaborat unes directrius sobre l’aplicació i ús de les dejeccions
ramaderes. La informació continguda en aquest document es basa en la investigació
i la experiència de les províncies d’Alberta, Manitoba i Saskatchewan. Els continguts
d’aquesta guia són els següents:
• Maneig dels residus ramaders.
• Mostreig i anàlisi d’aquests i del sòl i com interpretarlos.
• Càlcul de les dosis de dejeccions.
• Equips d’aplicació.
• Protecció de l’aigua, aire i sòl.
A més, a la província de Manitoba s’ha elaborat una guia específica per a les
explotacions porcines que reflecteix l’enfocament d’aquesta administració en la
gestió dels purins.
Directrius sobre les pràctiques agrícoles pels productors de porcs a Manitoba
Aquestes directrius descriuen sistemes i pràctiques de gestió de dejeccions
ramaderes dissenyades per protegir el medi ambient, reduir el risc de contaminació i
minimitzar les males olors que puguin experimentar els veïns.
Els objectius d’aquestes directrius són:
• Proporcionar base per a l’avaluació d’explotacions ramaderes als governs locals.
• Contribuir als esforços dels ramaders per prevenir la contaminació i per minimitzar
les olors.
• Proporcionar un referent de pràctica agrícola normal i acceptable.
La indústria porcina de Manitoba ha sofert canvis importants tant en els mètodes de
producció com en la mida. Ha esdevingut una indústria especialitzada demostrant
un alt grau d’integració entre la ramaderia i la producció de cultius. És probable que
la tendència cap a grans explotacions continuï en el futur, amb menys explotacions
criant més porcs. Això requereix una inversió considerable per part dels productors
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per poder adaptar-se a la ràpida diversificació de l’agricultura a Manitoba. En moltes
àrees de Manitoba ha canviat el caràcter de la població rural resident. La gent ha
construït o s’ha comprat cases en terrenys o vora terrenys que prèviament només
s’havien dedicat a l’agricultura. Aquestes propietats rurals constitueixen una
inversió personal important. Els canvis en la indústria porcina i en el
desenvolupament de la residència rural han propiciat una situació en què poden
aflorar conflictes. Les males olors són font de conflictes entre veïns. La planificació
territorial és la millor oportunitat per evitar que s’arribi a aquesta situació. L’ideal
seria que els terrenys agrícoles estesin protegits per poder-hi dur a terme una
àmplia gamma d’activitats agrícoles, inclosa la producció ramadera a gran escala.
A Manitoba, l’ordenació territorial es fa a escala de govern local. Els problemes
sorgeixen quan les jurisdiccions municipals no són conscients o els és impossible
preveure el desenvolupament residencial en àrees agrícoles. També passa que els
funcionaris municipals sovint no poden avaluar correctament pràctiques de gestió
de dejeccions ramaderes proposades per minimitzar les males olors provinents
d’explotacions ramaderes. I el resultat és que residents rurals i ramaders poden
entrar en conflicte. Tot i que l’ordenació territorial és un mètode que evita aquests
conflictes, cal un altre procés per resoldre els conflictes que puguin aparèixer.
Queixes referents a molèsties com ara males olors, soroll, pols o fum s’han de
tractar dins de la Llei de Protecció de les Pràctiques Agrícoles.
La Llei de Protecció de les Pràctiques Agrícoles
La Llei de Protecció de les Pràctiques Agrícoles es va fer pública el 31 de gener de
1994 per protegir els agricultors que porten a terme pràctiques agrícoles normals
d’accions judicials abusives sota la Llei comuna d’activitats molestes. També
protegeix els veïns contra les activitats molestes de pràctiques agrícoles
inacceptables. La Llei estableix un procés per revisar i mitjançar en les disputes per
activitats molestes que sorgeixin a partir de pràctiques d’explotacions agrícoles
legalment establertes. La Llei proporciona protecció contra les reclamacions per
activitats molestes amb l’argument que una persona que mena una explotació
agrícola i que utilitza pràctiques agrícoles normals, que no viola les lleis que
controlen l’ús de la terra, la Llei del Medi Ambient o la seva normativa i ordres, o la
Llei de Salut Pública o la seva normativa i ordres, no és responsable de cara a cap
altra persona d’olors, sorolls, pols, fums o cap altra molèstia, i no se la podrà privar
de continuar amb l’operació agrícola.
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En cas que l’ordenació territorial del municipi es modifiqués per llei, o l’explotació
canviés de propietari, l’operació agrícola pot continuar operant i estar protegida de
les queixes per molèsties. Les pràctiques agrícoles normals es defineixen com a
pràctiques que es duen a terme d’una manera conseqüent amb costums i
estàndards adequats i acceptables tal i com s’estableixen i se segueixen per altres
explotacions similars sota circumstàncies similars.
Això inclou l’ús de tecnologia utilitzada amb pràctiques de gestió avançada i de
conformitat amb tota la legislació provincial.
El Consell de Protecció de les Pràctiques Agrícoles s’ha establert per considerar les
queixes per activitats molestes contra una explotació agrícola per part de persones
directament afectades per la molèstia. Les queixes no tenen per què suposar un
recurs davant dels tribunals si no és que s’han fet arribar per escrit al Consell com a
mínim 90 dies abans d’una determinació que valori si la pràctica agrícola és normal.
El Consell només considerarà queixes sobre olors, sorolls, pols, fum i altres
molèsties similars. En cap cas es referirà a temes de contaminació, problemes
d’erosió, tracte inhumà a animals o altres temes que no estiguin relacionats amb
activitats molestes. La queixa s’ha de fer per escrit i ha de referir-se a la naturalesa
del destorb que s’ocasiona; ha de contenir el nom i l’adreça de la persona que
formula la sol·licitud, i el nom i adreça de l’operació agrícola. Existeix un cost
nominal per sol·licitud, que es retorna en cas que el Consell consideri la queixa.
Una vegada hagi rebut la queixa, el Consell investigarà la molèstia, mitjarà en la
queixa, reunirà proves, celebrarà audiències i regularà sobre l’acceptabilitat de les
pràctiques agrícoles relatives a la molèstia en qüestió. El Consell també pot refusar
considerar la queixa si, en la seva opinió, el fets són trivials, frívols, vexatoris o si la
queixa no té prou interès personal. El Consell rebutjarà la queixa si el destorb motiu
de la queixa prové d’una pràctica agrícola normal, o exigeix que l’operació agrícola
cessi o bé modifiqui la pràctica agrícola que causa la molèstia. La Llei estipula que
els consells presentin les seves disposicions als tribunals i que aquestes ordres es
facin complir. L’incompliment podria resultar en un desacatament al tribunal. Les
ordres del Consell també poden servir com a prova contra una operació agrícola en
procediments judicials subseqüents que es basin en la llei comuna d’activitats
molestes.
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La Llei pretén facilitar una manera més ràpida, econòmica i efectiva que no pas els
litigis per resoldre queixes sobre pràctiques agrícoles. Pot crear l’enteniment de la
naturalesa i circumstàncies d’una operació agrícola, de la mateixa manera que
comportar canvis que beneficiïn de forma mútua les parts implicades, sense la
confrontació i despeses injustificades que suposa portar-ho als tribunals.
Regulació del desenvolupament territorial municipal
La responsabilitat i autoritat última a l’hora de regular l’ordenació del territori resta
en les autoritats locals. D’acord amb la Llei de Planificació o l’Estatut Municipal, un
municipi pot acordar reglaments municipals, plans de desenvolupament i
reglaments de zonificació comptant amb el procés de permisos d’usos condicionats
per regular la ubicació i operació d’explotacions ramaderes.
La Llei de Planificació és el principal mecanisme per a l’ordenació territorial a escala
de govern local sota la guia de la Normativa de Polítiques Provincials de
Desenvolupament Territorial.
Polítiques provincials de desenvolupament territorial
A l’empar de la Llei de Planificació, la Província va desenvolupar i adoptar la
Normativa de Polítiques Provincials de Desenvolupament Territorial (184/94) per
promoure un desenvolupament sostingut i guiar les autoritats locals i provincials en
la revisió o elaboració dels plans locals d’ordenació territorial. Pel que fa a
l’agricultura, el propòsit d’aquesta política és millorar l’estabilitat i fomentar el
creixement econòmic, la qual cosa esdevé ambientalment sostenible mitjançant
l’afavoriment del desenvolupament, ús i gestió dels sòls agrícoles. Aquest
desenvolupament hauria de dur-se a terme de forma que es milloressin les opcions
presents i futures de producció d’aliments i de diversificació agrícola. Els objectius
de la política són mantenir una base viable per les terres agrícoles per la producció
d’aliments

i

diversificació

agrícola

tant

presents

com

futures

i

protegir

econòmicament la viabilitat de les explotacions agrícoles de l’abús que es pugui
sofrir provinent d’altres usos dels sòls que podrien afectar de forma adversa la seva
sostenibilitat.
En aplicar-se aquestes polítiques, es posa de manifest que els plans d’ordenació
territorial haurien de desenvolupar programes i polítiques que assegurin protecció a
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les terres i explotacions agrícoles preferents i promoure creixement econòmic que
sigui ambientalment sostenible.
Els plans d’ordenació territorial haurien de designar àrees en les quals es permetin
les explotacions ramaderes perquè puguin operar sense majors restriccions en les
seves explotacions i expansió.
Darrerament, les polítiques provincials de desenvolupament territorial estableixen
que siguin les autoritats locals les que desenvolupin els criteris relacionats amb
l’establiment o expansió d’explotacions ramaderes. Els governs locals es van
establir com l’autoritat que decreta la normativa sobre ordenació territorial relativa a
les explotacions ramaderes.
Pla de desenvolupament
Les polítiques generals sobre desenvolupament territorial es poden decretar per a
l’establiment d’un pla de desenvolupament municipal o d’ordenació de districte
d’acord amb la Llei de Planificació. L’esmentat pla pot establir categories generals
d’ordenació territorial en una àrea per a usos com per exemple el residencial,
comercial i agrícola, i identificar les terres agrícoles i àrees preferents on es puguin
establir explotacions ramaderes.
Tot i que aquest pla de desenvolupament no actua com a normativa en si mateix, pot
establir criteris en base als quals es poden avaluar explotacions ramaderes.
Reglaments de zonificació
Una vegada aprovat un pla de desenvolupament, un municipi ha de promulgar una
reglamentació

de

zonificació

que

sigui

coherent

amb

el

seu

pla

de

desenvolupament.
Aquest reglament divideix el municipi en vàries zones com ara àrea residencial rural,
zona col·lectiva-comercial i agrícola en general, i enumera els usos específicament
permesos i/o condicionats dins de cada zona. També hi ha requeriments específics
pertanyents a cada ús permès o condicionat.
Com a ús permès, una operació ramadera té el dret bàsic d’establir-se o expandir-se
i cal emetre un permís sempre que es satisfacin la major part dels requeriments
establerts en el reglament. Com a ús condicionat, es permetrà l’operació, sempre i
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quan es satisfacin els requeriments dels reglaments de zonificació i es compleixi
amb qualsevol altra condició que els consells municipals jutgin necessària per tal
d’assegurar que s’adhereixi als objectius del pla i de la reglamentació de
desenvolupament. Un permís d’ús condicionat es pot rebutjar si no es poden assolir
aquests objectius. Abans de decidir sobre un ús condicionat, els consells
municipals primer ho han de notificar públicament, notificar-ho als veïns del
propietari de les terres i fer una reunió pública d’informació. La decisió dels consells
municipals sobre una sol·licitud d’ús condicionat és definitiva. No hi ha procés
d’apel·lació.
6.4.3. Estratègies de gestió adoptades a la Unió Europea
La contaminació de l’aigua per nitrats planteja problemes a tots els països de la
Comunitat Europea. Les fonts de contaminació per nitrats són difuses i els
principals contaminadors (les explotacions agràries) es resisteixen a adoptar
mesures que puguin afectar la viabilitat econòmica de les seves explotacions.
A la dècada dels 80 s’observa un deteriorament continu de la situació (un increment
anual de la concentració mitjana de nitrats a l’aigua d’aproximadament 1 mg NO/l)
degut al desenvolupament de les explotacions de cria intensiva (gallines, porcs) a
zones on la densitat ramadera ja era molt elevada i de cultius intensius que apliquen
una quantitat excessiva de fertilitzants. A la conferència ministerial de Frankfurt de
1988, es va posar de manifest la necessitat de millorar la legislació sobre la qualitat
ecològica de les aigües superficials comunitàries, el que va donar lloc a l’adopció de
la Directiva sobre les aigües residuals urbanes i la Directiva sobre nitrats.
La Directiva sobre nitrats (Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de
1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per
nitrats utilitzats a la agricultura) obliga els Estats membres a definir en el seu
territori la identificació de les aigües afectades per aquest tipus de contaminació o
que poden arribar a estar-ne i la identificació de les Zones Vulnerables.
A més, estableix l’obligació dels agricultors d’elaborar un o diversos Codis de
Bones Pràctiques Agrícoles (especialment relacionades amb la fertilització
nitrogenada), l’elaboració d’uns Plans d’Acció per a les Zones Vulnerables, de
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quatre anys de durada, per reduir la contaminació per nitrats i establir programes de
supervisió. La Directiva no permet que la quantitat de dejeccions animals aplicades
al sòl superi els 170 kg N/ha y any (càrrega que correspon a 1,7 UMB ha). La
Directiva autoritza els Estats membres a completar o reforçar els programes d’acció
per assolir els objectius de la Directiva.
La Directiva sobre nitrats contempla la possibilitat d’establir excepcions respecte el
màxim de 170 kg N ha/any aplicable amb els fems, a condició que es demostri que
se segueixen complint els objectius de la Directiva. Per poder establir excepcions
cal una decisió de la Comissió, previ dictamen favorable del Comitè de
reglamentació sobre nitrats que assisteix a la Comissió en qüestions relacionades
amb l’aplicació. Una correcta designació de les zones vulnerables a la contaminació
de les aigües per nitrats i l’existència de programes d’acció plenament conformes
amb la Directiva sobre nitrats són requisits indispensables per poder aconseguir
una excepció. Les excepcions són aplicables únicament durant el període en què
estigui vigent el programa d’acció.
Actualment la Directiva sobre nitrats segueix sense aplicar-se totalment, com ho
confirmen varis procediments d’infracció, principalment per designació insuficient
de les Zones Vulnerables i per no conformitat dels programes d’acció. Tot i que en
els últims anys (2000-2003) la designació de Zones Vulnerables i els programes
d’acció ha passat del 35,5% del territori de la UE-15 el 1999 al 44% el 2003, i s’han
produït noves designacions posteriorment, la Comissió considera que la designació
presenta encara llacunes que s’han de superar (COM, 2007). El tercer informe sobre
l’aplicació de la Directiva sobre nitrats presentat pels Estats membres de la UE-15 i
corresponent al període de presentació d’informes del 2000-2003 (COM, 2007) posa
de manifest una millora de la qualitat del control i de la informació.
Respecte a la qualitat de l’aigua, pel que fa a les aigües subterrànies, si bé en el 64%
dels llocs de control es tendeix a l’estabilitat o a la millora, s’observa un augment de
la contaminació per nitrats en el 36% dels llocs i una concentració de nitrats
superior a 50 mg/L en el 17% d’aquests. Pel que fa a les aigües superficials,
s’observen concentracions de nitrats estables o decreixents en el 86% dels llocs de
control, el que confirma les tendències ja observades en diversos Estats membres a
l’informe anterior. No obstant, serien necessàries més dades per avaluar la
influència de les condicions climàtiques i la millora del tractament de les aigües
residuals urbanes en aquesta evolució. La qualitat dels programes d’acció ha
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progressat considerablement en els últims anys i hauria de contribuir a la millora de
la qualitat de l’aigua en els futurs informes.
Segons l’anàlisi general de la Comissió, s’estan donant passos importants de cara a
l’aplicació de la Directiva sobre nitrats; no obstant, seran precisos nous esforços
per millorar les designacions i la qualitat dels programes d’acció si es desitja assolir
plenament els objectius de la Directiva respecte a la qualitat de l’aigua. Assolir
aquesta fita requereix que els Estats membres continuïn augmentant el seu grau de
cooperació (COM, 2007).
Es va concedir una derogació temporal (que expirà l’1 d’agost de 2004) a Dinamarca
via la Decisió de la Comissió 2002/915/CE. La derogació va permetre l’ús de fins a
230 kg N ha/any a les explotacions ramaderes en què el 70% de la superfície
estigués cultivada amb herba i altres cultius amb elevades necessitats de nitrogen,
període de creixement llarg i potencial de lixiviació baix. La decisió de la Comissió
va establir les condicions detallades respecte la planificació i registre de la
fertilització, l’obligació d’analitzar el sòl, la coberta del sòl i el cultiu i va precisar les
obligacions específiques de les autoritats competents respecte a la supervisió i la
comunicació a la Comissió. Aquesta derogació va ser renovada fins el 31 de juliol
del 2008 (Decisió 2005/294/CE de la Comissió de 5 d’abril de 2005) amb l’adopció
d’un programa d’acció actualitzat per Dinamarca, considerant els resultats de
l’avaluació del segon Pla d’acció a l’ambient aquàtic que havia assolit la reducció
d’un 48% del nitrat lixiviat en el període 1985-2003.També es van concedir
derogacions als Països Baixos (Decisió 2005/880/CE de la Comissió del 8 de
desembre del 2005), Àustria (Decisió 2006/189/CE de la Comissió del 28 de febrer del
2006), i Alemanya (Decisió 2006/1013/CE de la Comissió del 28 de desembre del
2006).
D’altra banda, la Directiva 96/61/UE relativa a la prevenció i el control integrat de la
contaminació regula els índexs d’emissió a l’atmosfera, l’aigua i el sòl, incloses les
mesures relatives als residus amb la finalitat d’assolir un grau elevat de protecció
del medi ambient utilitzant la millor tecnologia disponible econòmicament
assumible. Aquesta Directiva és d’aplicació a les explotacions ramaderes que
superen les 2.000 places de porc de cria de més de 30 kg o les 750 places de truges
o equivalent.
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La Directiva 97/11/UE relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats
projectes públics i privats sobre el medi ambient modifica la Directiva 85/337/CEE
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats
sobre el medi ambient i exigeix la declaració d’impacte ambiental a les explotacions
intensives amb més de 3.000 places de porcs d’engreix de més de 30 kg o més de
900 places de truges de cria.
La Directiva Marc de l’Aigua (2000) estableix una perspectiva a llarg termini per a
l’ús i la protecció de les aigües de superfície com poden ser els rius, els llacs, les
aigües costaneres i les aigües subterrànies. El directori introdueix l’objectiu del
“bon estat” per a totes les aigües superficials abans de 2015. De conformitat amb la
Directiva, els Estats membres estan obligats a adoptar plans hidrològics de conca
abans de finals de 2009 com a forma de proporcionar un instrument flexible i
rentable. El directori inclou altres elements importants com són el gravamen i la
supervisió de les aigües, l’ús d’instruments econòmics com la introducció de les
polítiques de taxació de l’aigua i el principi qui contamina paga, i la consulta i la
implicació del públic en l’elaboració de la política de l’aigua.
La Decisió 2001/118/CE de la Comissió de 16 de gener relativa a la llista de residus
perillosos, que complementa la Decisió 2000/532/CE de la Comissió de 3 de maig de
2000, inclou els fems i els purins dins el grup 02 de residus, subgrup 01 de residus
procedents de la producció primària agrària i categoria 06 de: fems animals, orina i
fem (inclosa palla podrida) i efluents, recollits selectivament i no tractats in situ.
6.4.3.1. L’estratègia d’Holanda
L’enfocament holandès té en compte que el nitrogen que no es gestiona
correctament té efectes sobre tot l’ecosistema. Els composts del nitrogen en qüestió
són reactius, i poden reconvertir-se entre si. De fet, una molècula donada de
nitrogen pot contribuir a provocar diferents problemes ambientals, pot tenir efecte
cascada. Formes reactives del nitrogen (Nr) sovint també són solubles en aigua i/o
passen a la fase gasosa, la qual cosa les fa molt mòbils. El nitrogen està relacionat
amb molts dels elements de la política ambiental així com també n’estan l’energia i
la producció d’aliments. Una aproximació conjunta als problemes ambientals
relacionats amb el nitrogen serà més efectiva i en conseqüència contribuirà a
polítiques més eficients i rendibles. El component més interessant de l’enfocament
holandès és el sistema Minas de comptabilitat de nutrients a escala explotació.
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El sistema Minas
El govern holandès ha desenvolupat un sistema únic per reduir l’excedent de
dejeccions ramaderes del país. Aquest sistema s’anomena comptabilitat de
Minerals, o Minas.
Des de 2001 és obligatori que tots els ramaders s’emmarquin dins del Minas. Hi ha
elevades taxes reguladores de caràcter restrictiu que promouen que els ramaders
adoptin actituds proactives vers la reducció dels seus excedents minerals. Segons
el Minas, els ramaders han de mantenir un registre acurat de les entrades i sortides
de minerals de la seva explotació. Cada any s’ha de presentar un retorn dels
minerals, amb excedents reals de fosfats i nitrogen. S’aplica una taxa reguladora si
l’excedent és massa alt. Els beneficis del Minas són avantatjosos si es comparen
amb la política prèvia. Aquesta es centrava en la reducció de fosfats, mentre que les
reduccions de nitrogen només eren un efecte indirecte d’aquesta política. A més, la
política holandesa originalment es limitava als adobs d’origen animal i s’ignoraven
els adobs químics. Tampoc reconeixia les enormes diferències en la producció i
composició de les dejeccions ramaderes segons l’espècie animal. El Minas redreça
de forma efectiva algunes de les deficiències de la política anterior i estimula una
bona gestió dels minerals. Quan l’any 1998 es va introduir el Minas, els ramaders es
van adonar que es tractava d’una aproximació completament nova quant a la política
de fems:
• No es concentra només en els fosfats sinó que inclou explícitament el nitrogen.
• Es refereix als excedents minerals com el verdader problema, i per tant les
mesures s’apliquen als adobs animals, adobs químics i altres adobs orgànics, com
ara el compost, o similars.
• L’enfocament ha passat d’especificar mesures a establir objectius, en aquest cas la
reducció de l’excedent de minerals.
Els ramaders tenen la llibertat de decidir quines mesures utilitzen per aconseguir
aquest objectiu, evidentment sota el compliment d’uns certs criteris. Per exemple, hi
ha normes que estableixen quan i com s’han d’aplicar els adobs animals a les terres.
El principi del Minas és que el nitrogen i el fosfat són components que formen part
de gairebé tots els productes agrícoles (fems, aliments, cultius, llet, carn, etc). Dins
del Minas, un ramader registra exactament quant nitrogen i fosfat entra a la seva
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explotació (li són imputats) i quant en surt (li són descomptats). La diferència entre
les entrades i les sortides és el dèficit o l’excedent de minerals de l’explotació. Cada
any el ramader ha de completar un retorn de minerals consignant el seu excedent
mineral.
Una certa quantitat de minerals sempre es perd quan s’apliquen les dejeccions
ramaderes a les terres o quan s’alimenta el bestiar. Aquestes pèrdues dins dels
estàndards del Minas es consideren com a pèrdues inevitables. Les pèrdues
estàndard s’expressen en quilograms de nitrogen i fosfat per hectàrea. Si l’excedent
de minerals d’una explotació és superior a les pèrdues estàndard, al ramader se li
aplicarà una taxa reguladora sobre la diferència.
Aquestes són tan altes que al ramader li surt més econòmic adoptar mesures per
reduir l’excedent de minerals que no pas pagar les taxes cada any. Així, el Minas
promou la reducció dels excedents minerals. Els límits de les pèrdues s’estan
reduint als mateixos nivells que tenien a finals de l’any 2003. El Minas no és només
un sistema de retorns. Els ramaders també el poden utilitzar com una ajuda per
harmonitzar la gestió del seus minerals, utilitzant els mètodes que s’adaptin millor al
seus propis estils de gestió de l’explotació i a les condicions especifiques de la
finca.
Límit de pèrdua
El límit de pèrdua, és a dir, l’excedent admissible de fosfats i nitrogen, es rebaixa
cada any fins que es compleixin els objectius de la Directiva sobre els nitrats de la
UE, inclòs el límit de 50 mg NO3/L d’aigua subterrània.
Augment de taxes
Les taxes tenen per objectiu convèncer els ramaders que no excedeixin els
estàndards de pèrdua de fosfats i nitrogen.
El estàndards, que es van rebaixant de forma progressiva, obliguen els ramaders a
adoptar mesures per tal d’evitar pèrdues. Una possibilitat és millorar l’eficiència de
l’ús dels minerals, de manera que es requereixin menys entrades, com ara adobs
químics o pinsos concentrats.
Alternativament, un ramader podria adquirir pinsos baixos en minerals. Les taxes
són restrictivament altes, sobretot la taxa per haver-se excedit en el límit de fosfats,
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de tal manera que fins i tot adoptant la mesura més cara per resoldre l’aplicació de
les dejeccions, sortiria a compte no haver de pagar la taxa.
Implementació del Minas per fases
La comptabilitat obligatòria de minerals s’ha introduït per fases. El Minas es va fer
obligatori al 1998 per a les explotacions amb un risc ambiental més alt, els grangers
amb ramaderia intensiva amb més de 2,5 unitats ramaderes (de bestiar major, UBM)
per hectàrea. A la pràctica, això va fer que abastés gairebé tots els productors
holandesos de porcs i aviram, i les explotacions de bestiar més intensives. El 2001,
el Minas va a passar a ser obligatori per a tots els agroramaders holandesos:
productors de farratges, de bulbs florals, conreu d’hortícoles a l’aire lliure, i
horticultura d’hivernacle.
Inspecció i execució
Cada any, els ramaders presenten un retorn de minerals a l’Oficina de Recaptació
del Ministeri d’Agricultura, Natura i Pesca, partint de la base del seu propi registre
d’entrades i sortides de minerals. El retorn va acompanyat de documentació que
consigna entrades i sortides, com ara rebuts de les trameses de dejeccions
ramaderes i informes del laboratori informant dels continguts de nutrients en les
mostres d’aquestes trameses. Des del 2000, les explotacions amb més de 2,5 UBM
per hectàrea també han de presentar estats auditats que verifiquin les seves
declaracions. Fins el 2000, això es feia de forma voluntària. Una auditoria es porta a
terme fàcilment perquè les entrades i sortides minerals són tant una transacció
financera com una transacció mineral.
En altres paraules, existeix una clara connexió entre l’administració financera de
l’explotació i el seus registres minerals.
L’Oficina de Recaptació verifica els retorns comparant els registres de l’explotació:
les sortides d’una explotació (dejeccions ramaderes, farratge verd) són les entrades
d’una altra explotació; comparant els registres de l’explotació amb les declaracions
dels proveïdors; amb la presència d’auditories; comparant l’administració d’una
explotació amb els seus registres minerals.
A més, el Servei General d’Inspecció del Ministeri du a terme un escrutini
d’auditories d’explotacions i altres instal·lacions en la cadena del Minas,
especialment

en casos en què es van trobar irregularitats a l’auditoria
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administrativa. Juntament amb les comprovacions a l’atzar, les finques poden ser
inspeccionades pel Servei General d’Inspecció una vegada cada sis anys. Per altra
banda, les auditories de l’Oficina de Recaptació tenen lloc anualment.

6.4.3.2. Les mesures dels programes d’acció del Regne Unit per reduir la
contaminació agrícola de les aigües
Les mesures del Programa d’Acció del Regne Unit per reduir la contaminació
agrícola de les aigües tenen aplicació només en les Zones Vulnerables a la
contaminació per Nitrats (NVZ). Promouen una millora en l’ús i emmagatzematge
d’adobs i fems, i es basen en les directrius del Codi de les Pràctiques Agràries
Adequades per a la Protecció de l’Aigua. El Govern promou que els ramaders de
fora de la NVZ segueixin aquests Codis voluntaris de Bones Conductes, per a la
protecció del medi ambient .
Les mesures adoptades al Regne Unit presenten quatre aspectes clau:
• Limitar l’aplicació d’adobs inorgànics nitrogenats segons requeriments del cultiu.
• Limitar les aplicacions d’adobs orgànics a 210 kg de N total/ha i any fent la mitjana
sobre les terres sense herba de la finca (que es reduiran fins a 170 kg al cap de 4
anys) i a 250 kg N total/ha i any fent la mitjana sobre l’àrea amb herba de la finca.
• No aplicar purins, fems d’aviram o llots digerits líquids en els sòls arenosos o
soms entre l’1 de setembre i l’1 de novembre (prats o sembra de tardor) o l’1 d’agost
i l’1 de novembre (camps sense herba sense sembra de tardor). Una vegada tancat
el període d’aplicació de tardor, les dejeccions s’han d’emmagatzemar, llevat que
aquestes puguin ser destruïdes per altres mitjans ambientalment acceptables.
• Mantenir registres adequats de la finca, que inclouen el conreu, la càrrega animal i
l’ús de dejeccions orgàniques i adobs nitrogenats.
Tots els ramaders dins de les NVZ han d’implementar aquestes mesures a partir del
19 de desembre de 2002. Des d’aquesta data, els ramaders ubicats dins de les NVZ
designades el 1996 han d’adherir-se a un límit per sota de 170 kg N total/ha de
dejeccions aplicades a terres cultivables. Així mateix, els ramaders ubicats en les
noves NVZ també estan cridats a adherir-se a aquesta limitació des d’aquest dia. Els
implicats disposen d’una línia directa amb l’Agència de Medi Ambient que pot ajudar
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a aclarir la interpretació de la normativa i respondre consultes sobre les mesures del
programa d’acció.
El fet d’implementar les mesures esmentades en les NVZ comporta a la indústria
agrícola un cost net d’uns 20 M£ l’any. La proporció més gran d’aquest cost prové
dels requeriments del manteniment de registres (unes 200 £ per finca). Per a alguns
ramaders de bestiar intensiu i de derivats de la llet els costos seran més
substanciosos, per exemple, si han de modernitzar o construir instal·lacions
d’emmagatzematge de purins que permetin el compliment de les restriccions de
l’escampada de fems. Tal i com es va assegurar en el Pla d’Acció Agrari, es va
possibilitar un ajut del 40% per als ramaders elegibles que necessitessin construir o
actualitzar les seves instal·lacions d’operació

i emmagatzematge de dejeccions

ramaderes per tal de complir les mesures del Programa d’Acció.
L’administració anglesa comunica als ramaders com té previst comprovar i garantir
el compliment de les mesures que imposa en els termes següents: L’Agència del
Medi Ambient és responsable d’avaluar el compliment i els deures dels ramaders pel
que fa a les mesures del Programa d’Acció dels NVZ a Anglaterra. Això es porta a
terme mitjançant visites a les explotacions; part de la visita inclou els voltants de les
explotacions i inspeccionar els registres de camp (les mesures requereixen que el
ramader mantingui registres relatius a la càrrega de bestiar i l’ús d’adobs
nitrogenats i dejeccions ramaderes).
L’Agència del Medi Ambient es fa càrrec de l’aplicació de la normativa en les noves
designacions segons una

aproximació en base al risc, i prioritza aquelles

explotacions amb un potencial de pèrdua de nitrats més gran en lloc d’efectuar
visites a totes les explotacions. Per tal que els ramaders puguin ajudar en aquesta
aproximació, se’ls anima a enviar els seus registres de camp a l’Agència del Medi
Ambient un cop a l’any. Això farà que el ramader tingui l’oportunitat de demostrar
que està complint les mesures del Programa d’Acció, el que reduirà de manera
potencial la freqüència de les visites a la seva explotació.
Suport al ramader
PLANET (Planificació d’Aplicació de Nutrients als Sòls per l’Eficiència i el Medi
Ambient) és una versió informatitzada del llibre Fertiliser Recommendations (RB209)
del Departament de Medi Ambient, Alimentació i Afers Rurals (Defra) que recull els
estàndards generals del Regne Unit. Facilita que ramaders i assessors obtinguin les
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recomanacions RB209 per a cultius llaurables, hortícoles o farratgers en cada
parcel·la, cada any, tenint en compte el requeriment de nutrients del cultiu així com
també els nutrients provinents de dejeccions. Permet que l’usuari desenvolupi un
pla d’aplicació de dejeccions ramaderes i nutrients per un grup de parcel·les,
satisfent les necessitats de nitrogen (N), fosfat (P2O5), potassa (K2O), magnesi (com
MgO), sofre (com SO3), sodi (com Na2O) i calç. El pla es pot modificar durant la
campanya i també permet registrar les aplicacions reals. Els registres de camp de
l’últim

any,

juntament

amb

altra

informació,

s’utilitzen

per

generar

les

recomanacions RB209 dels anys següents. Els historials de parcel·la i les
recomanacions es poden imprimir.
El MANNER, Rutina en l’Avaluació de nitrogen en Dejeccions Ramaderes (Defra), va
comissionar l’empresa ADAS (Dades Atòmiques i Anàlisis d’Estructures) per a què
desenvolupés un sistema de suport que predigui la disponibilitat de nitrogen per a
les plantes un cop aplicades les dejeccions. El programari ADAS MANNER aglutina
la informació més actual del Regne Unit sobre els factors que afecten la
disponibilitat de nitrogen de les dejeccions per a les plantes, les pèrdues de nitrogen
per volatilització d’amoníac i la lixiviació de nitrats. El programari MANNER és una
eina que necessita poques entrades per començar a funcionar, és gratuït i es troba a
la pàgina web d’ADAS.

6.4.3.3. L’estratègia de França
El 1994 es va començar a aplicar a França la Directiva sobre nitrats, amb un
programa que conté diversos capítols:
• La delimitació de zones vulnerables en els sectors en què les aigües presenten un
contingut de nitrats que s’aproximen o ultrapassen el llindar de 50 mg/l i/o tendeixen
a l’eutrofització. La delimitació actual (de maig de 2000) a la França metropolitana34
inclou 74 províncies. Es basa en les observacions efectuades durant la campanya de
control de la qualitat de les aigües subterrànies i superficials (1997-98) que han
confirmat la contínua degradació de la qualitat en els sectors contaminats.
• Tenint en compte que la definició de programes d’acció a les zones vulnerables
s’aplica a tots els agricultors d’aquesta zona, si l’objectiu del primer programa
(1997-2000) era corregir les pràctiques més contaminants, el segon (2001-2003) va
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donar pas a l’evolució d’aquestes pràctiques per protegir i fins i tot restablir la
qualitat de les aigües. S’establiren localment objectius quantificats de gestió dels
adobs nitrogenats i de coberta dels sòls i un codi nacional de bones pràctiques
agrícoles d’aplicació voluntària fora de les zones vulnerables.
• Una avaluació a escala local i nacional de l’aplicació de la directiva el 2004.
Les principals mesures del segon programa d’acció són les següents:
• Respecte a l’equilibri entre les necessitats dels cultius, les aportacions d’adobs
nitrogenats i les propietats dels sòls.
• Establiment d’un pla de fertilització i l’enregistrament de les aportacions
efectuades.
• Limitació de les aportacions d’efluents de ramaderia: de 210 kg N/ha aplicable l’any
(al començament del programa) per arribar a 170 kg (el 20/12/2002).
• Respecte dels períodes de prohibició d’aplicació dels adobs nitrogenats.
Limitació de l’aplicació prop de les aigües superficials, en sòls amb pendents molt
pronunciats, molls, inundats, gelats o nevats.
• Respecte als períodes reglamentaris d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes.
• Obligació de cobertura dels sòls, si cal, i de mantenir herbats els marges dels
cursos d’aigua.
Aquestes mesures es completen mitjançant accions de reforç en les zones amb
excedents estructurals de nitrogen relacionat amb la ramaderia (ZES). Es considera
que una zona té excedents estructurals de nitrogen a partir del moment en què la
quantitat anual total d’efluents de ramaderia produïda suposaria, si s’apliqués
totalment, una aportació anual de nitrogen superior als 170 kg N/ ha de superfície
aplicable.
Aquestes accions s’apliquen a escala de l’explotació i inclouen:
• L’establiment de la superfície màxima d’aplicació autoritzada.
• L’obligació de tractar o de transferir els efluents que no es puguin aplicar dins
aquests límits màxims.
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• La prohibició d’augmentar el nombre d’animals per espècie fins que no s’hagi
reabsorbit l’excedent estructural. Tanmateix, es pot concedir una derogació als
joves agricultors i les explotacions que tinguin una dimensió econòmica insuficient.
• La implementació d’accions complementàries en les zones situades als vessants
de les conques més amunt de les preses d’aigua superficials destinades al consum
humà i en situacions en què s’ultrapassi el paràmetre de nitrats. S’apliquen a escala
de l’explotació i inclouen:
– L’obligació de coberta vegetal hivernal dels sòls durant el període de riscs de
lixiviació dels nitrats cap a les aigües.
– L’obligació de mantenir l’enherbament dels marges dels cursos d’aigua, dels
arbres, de les tanques, de les zones boscoses i de qualsevol condicionament que
tingui per objectiu limitar l’escolament i la transferència cap a les aigües
superficials, especialment els marges, i dels trencaments de pendent dels prats.
– La limitació de les aportacions de nitrogen sigui quin sigui el seu origen, idèntic o
no segons les explotacions.
–

Si s’escauen, algunes mesures incloses en les accions de reforç previstes a
les zones amb excedents estructurals de nitrogen (ZES).

França es planteja crear un mercat sobre els drets de contaminar
Cahart et al. (1999) no expressen el seu acord sobre la creació d’un mercat de drets
de contaminar. Els membres de la inspecció general de finances consideren que la
creació d’un mercat dels drets de contaminar pot representar una experiència
innovadora.
Es poden implementar tres tipus d’instruments per reduir un nivell de contaminació
massa elevat. El primer enfocament, clàssic, és el d’establir uns límits per via
normativa.
Si la norma no es respecta, hi haurà controls i una sanció econòmica i/o penal. Els
altres dos enfocaments són de tipus econòmic: es tracta de la taxació i dels mercats
sobre els drets de contaminar. Evidentment es poden combinar –de fet és la pràctica
més habitual– l’enfocament normatiu i l’enfocament econòmic.
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El sistema podria no limitar-se a l’aplicació dels efluents d’origen orgànic. Per
exemple, es podria completar amb un segment de fangs de depuració d’aigües, un
sistema del qual l’agricultura en trauria profit. Es podria dur a terme un experiment,
en col·laboració amb les organitzacions professionals agrícoles, en algunes zones
molt exposades als contaminants, especialment a la Bretanya.
D’altra banda, els investigadors del COPERCI, tot i aprovar les investigacions i els
estudis destinats a controlar millor la contaminació d’origen agrícola, criden
l’atenció dels poders públics sobre la complexitat de la gestió i els riscos que
comportaria la distribució dels drets de contaminar. No seria admissible definir uns
drets teòrics d’aplicació del nitrogen orgànic sense tenir en compte les altres
aportacions nitrogenades minerals i les característiques del sòl referit. Això mostra
la complexitat de la definició de drets d’aplicació per unitat de superfície. Amb
l’atribució de drets que encara no existeixen, es corre el risc d’augmentar la pressió
sobre el preu del sòl en algunes zones i de provocar efectes perversos,
especialment en matèria d’instal·lacions.
Cahart et al. (1999) plantegen la qüestió de la coherència entre aquesta política de
control i la de la producció. Fins ara s’han dut a terme de manera relativament
independent.
Quan s’han donat situacions de conflicte, s’ha prioritzat la producció. El cas de les
zones d’excedent estructural ho il·lustra prou bé: si bé es tracta, per definició, de
zones en què els excedents de nitrogen són particularment elevats, la majoria dels
ramaders han rebut l’autorització per augmentar la seva producció. La millora de la
situació ecològica s’ha vist compromesa, sobretot a la Bretanya.
En qualsevol cas, cal no perdre de vista que, encara que s’adapti a les normes, una
explotació continua essent potencialment contaminant, sobretot si les seves
pràctiques segueixen essent inadaptades. El cas és que en diverses regions molt
contaminades hi ha actualment una gran demanda per crear o ampliar explotacions
porcines o avícoles, tot i que els riscos de sobreproducció continuen existint. Un
nou creixement de les capacitats podria contrarestar parcialment o anul·lar els
primers resultats assolits en la política de control de la contaminació. França es
planteja que cal definir una política més global que permeti articular millor les
polítiques ambientals i de control de la producció.
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6.4.3.4. L’estratègia d’Alemanya
En el context conformat per l’Agenda 2000 i la Política Agrària Comuna (PAC) sobre
la política d’excedents de nutrients en l’agricultura i l’afectació sobre la
contaminació de les aigües, impulsada per la Unió Europea, Alemanya ha realitzat
estudis per quantificar els impactes de diverses mesures polítiques i mètodes de
reducció de nutrients i la seva implicació en costos. Aquests estudis van començar
analitzant l’evolució dels balanços de nutrients des de 1979 fins a 1999. Amb les
dades obtingudes han intentat modelitzar una situació futura per a la política agrària
del seu país, i s’han marcat com a objectiu el 2010. Per aquest motiu s’ha creat un
sistema d’informació anomenat RAUMIS (Regional Agricultural and Enviromental
Information System) sobre els diferents mètodes i mesures per a la reducció de la
contaminació que es poden implementar i avaluar des del sector agrícola. S’ha
pretès que aquestes mesures siguin compatibles amb les Bones Pràctiques
Agràries. Dins d’aquest sistema de base de dades s’han introduït detalls
d’informació en diferents tipus d’explotacions, com processos de producció, labors,
requeriments de maquinària, costos, produccions, entre d’altres, per tal d’analitzar
tot el procés agrícola. Aquestes dades s’han obtingut dels recursos del KTBL
(Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft) i d’altres fonts com
dels mercats i dels inputs. La taula 6.1 descriu els tipus d’explotacions de referència
considerats més semblants als que es poden trobar a Catalunya.
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Producció

Producció

Sistema

extensiva de cultiu

intensiva de cultiu

mixt

Bestiar

-

-

Superfície (ha)

150

100

100

Hores treball

1123

1153

2322

Marge brut (€/any)

88.939

101.456

236.388

Costos fixos (€/any)

36.935

41.053

100.219

Ingressos (€/any)

52.004

60.403

136.169

Ingressos (€/h)

46,29

52,37

58,64

Tipus d’explotació

1600 places
d’engreix

Taula 6.1: Explotacions de referencia
Font: KTBL
Per tal de millorar la contaminació de les aigües i reduir la pèrdua de nutrients per
part de les explotacions agràries s’han adoptat les mesures següents, considerant el
nitrogen com un contaminant i classificant les mesures de protecció de l’aigua per
part de la producció de cultius i per part de la producció animal:
• Adaptar les estratègies de fertilització als requeriments del cultiu i a la
disponibilitat de nutrients al sòl.
• Limitar el nombre de caps de bestiar per cada zona. Aquesta mesura permet
augmentar l’eficiència en el maneig de les dejeccions ramaderes i reduir els
excedents agrícoles. Aquesta mesura produiria una disminució del benefici en les
explotacions ramaderes. Únicament part dels costos variables, com els derivats del
menjar i dels costos veterinaris podrien ésser compensats. En canvi, els costos
fixos de l’explotació continuarien existint. Aquesta mesura de reducció de caps
portaria a la conversió dels cultius dedicats a l’alimentació cap a la venda i així a
cobrar per la collita.
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• La introducció d’una taxa sobre el nitrogen mineral, l’import de la qual es
reemborsa independentment de la producció, p. ex. depenent de la zona agrícola.
Regions amb un excedent alt de nitrogen poden fins i tot beneficiar-se d’aquesta
mesura. Tanmateix, si el preu del nitrogen augmenta, aquesta mesura causarà una
forta reducció del pressupost sectorial d’excedent de nutrients (Weingarten, 1996).
Depenent de l’import de la taxa de nitrogen, es pot assignar un potencial alt a
aquesta mesura (Strotmann, 1992), particularment pel que fa a les regions amb
explotacions agrícoles intensives, i que tanmateix no són regions problemàtiques.
–

Si es compara amb les altres mesures, els ingressos quasi no disminueixen,
fent que l’efecte ingrés sigui molt diferent segons de quina regió i de quin
tipus d’explotació es tracti (Möller et al., 2003; Schultheiß et al., 2003, citats a
Lange et al., 2004). Es pot dir que no es dóna viabilitat com a política a
aquesta mesura tot i que és un tema de discussió pública constant.
L’administració i control d’aquesta mesura és manejable perquè es realitza a
un nivell alt de la cadena de producció (efecte coll d’ampolla). El
reemborsament de la taxa es pot fer mitjançant els instruments ja existents,
com per exemple abaratiment del gasoil o concessió de primes.

• Adaptar la fertilització als requeriments del cultiu i la disponibilitat de nutrients en
el sòl. Aquesta és la principal mesura per actuar en la reducció de les pèrdues de
nutrients. Algunes tècniques de cultiu permeten la reducció de les necessitats i la
contaminació de les aigües, com són la sembra directa, el conreu mínim o el no
conreu, i el manteniment de la coberta vegetal.
Altres possibilitats són el canvi d’ús de les superfícies agrícoles a fi de minimitzar
les pèrdues de nutrient, com per exemple, transformar la superfície llaurada en
pastures extensives marcant un màxim de 1,4 UBM/ha. Els costos d’implementar
aquesta mesura depenen principalment de l’ús de la terra i el cultiu reemplaçat.
• L’optimització de la nutrició animal, regulant la ingesta de proteïna i introduint
l’alimentació per fases per tal de disminuir el contingut de nitrogen excretat en les
dejeccions i així reduir les emissions d’amoníac és una altra estratègia a implantar.
La disminució dependrà de l’espècie i de la fase de creixement de l’animal, i a més
implica la compra de l’equipament necessari. Aquests costos seran amortitzats amb
la reducció de la proteïna de la dieta. A la taula 3.8 s’observen els efectes de la
reducció de proteïna en l’alimentació en els costos i els ingressos de l’explotació.
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• El fòsfor excretat durant la producció porcina també pot ser reduït en un 40% amb
l’ús de fitasses, adaptant la composició de la dieta als requeriments i fases
d’alimentació del bestiar. Aquesta pràctica és difícil de controlar per l’Administració,
sobretot en explotacions on existeixin animals en diverses fases de creixement.
• Una altra mesura estudiada és l’optimització de l’emmagatzematge i l’aplicació de
les dejeccions ramaderes.
Les pèrdues de nitrogen durant l’emmagatzematge poden ésser reduïdes, p. ex. amb
l’ús de cobertes per als tancs d’emmagatzematge dels purins.
• Durant l’aplicació de les dejeccions ramaderes, s’ha d’evitar tant com sigui
possible les emissions d’amoníac a l’atmosfera. Per aquest motiu s’aplicaran els
purins directament sobre el sòl i de manera immediata es llaurarà el sòl. Així
s’obtindran reduccions en les emissions d’amoníac de fins al 90%. Són factors a
tenir en compte en el moment de l’aplicació l’estat de la
vegetació i les condicions climàtiques, especialment la temperatura i la radiació
solar.
• El moment i la quantitat d’aplicació de purins depèn de la capacitat
d’emmagatzematge de l’explotació i la tècnica d’aplicació. Per tal d’optimitzar
l’aplicació és recomanable partir de les necessitats de nitrogen per part del cultiu en
les seves etapes de creixement i utilitzar la millor tecnologia d’aplicació, ja que així
es pot incrementar l’eficiència d’aplicació en un 14% sobre la de referència. Això
comporta el canvi de període d’aplicació de febrer/març cap a març, abril i maig, i
reduir el període de finals d’agost i principis d’octubre per als cereals. Aquests
canvis comporten una reducció en els ingressos de l’explotació d’un 2% o 2,85 €/kg
N per ha i any en explotacions de tipus III (porcs d’engreix) (taula 3.9). Per reduir les
emissions, el Codi de Bones Pràctiques exigeix un emmagatzematge mínim de 6
mesos per a les explotacions porcines. Però per millorar l’aplicació és necessari un
període d’emmagatzematge de 8 mesos. Això produeix un increment dels adobs
orgànics disponibles i una reducció en l’ús de fertilitzants minerals.
En conclusió, el cost de les mesures anteriors ha d’ésser avaluat respecte la seva
eficiència per evitar la lixiviació de nitrogen. S’han de prioritzar aquelles amb menor
cost i amb alta eficiència.
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6.4.3.5. L’estratègia d’Itàlia
Davant de la política agrària i ambiental iniciada per Europa, Itàlia ha traslladat la
legislació europea referent a la reducció de la contaminació de l’aigua deguda als
excedents de nitrats, i ha introduït dins la seva normativa les Millors Tècniques
Agràries i creat el seu Codi de Bones Pràctiques Agràries. No s’ha trobat informació
més específica al respecte.

6.4.3.6. L’estratègia de Bèlgica
La política belga de dejeccions ramaderes s’ha desenvolupat al llarg de tres fases. A
la primera fase (1991-1995) les dejeccions ramaderes es veien com un recurs, no pas
com un residu, per arribar als objectius de la Directiva sobre nitrats. Es va
reconèixer la vàlua dels fems, principalment pel seu contingut de nutrients, però
també per la seva matèria orgànica. La normativa sobre les dejeccions ramaderes es
va establir per evitar que l’aplicació de dejeccions ramaderes excedís la capacitat de
recepció del medi. Va caler normativa més severa a l’hora de protegir algunes àrees
vulnerables. Per a les explotacions que disposaven de poca terra pròpia on aplicar
les dejeccions ramaderes, la solució real consistia en eliminar l’excés. La
redistribució de nutrients s’aconseguia fent aplicacions de purins en els camps de
finques veïnes o transportant-los més lluny. Com que els costos del transport eren
molt elevats, es va idear un sistema obligatori de transport a llargues distàncies per
a les explotacions més grans. Es van aconseguir els objectius d’aquesta primera
fase: el transport de dejeccions ramaderes de bestiar des de regions amb excedent
a regions on es podia utilitzar una quantitat extra de dejeccions ramaderes va
augmentar de 22 milions de kg N el 1992 a 60 milions de kg N el 1995. La distribució
de dejeccions ramaderes des d’àrees amb concentració local de bestiar a tot el
territori de Flandes va generar una eutrofització addicional.
Durant la segona fase de la política de dejeccions ramaderes (1996-2000), es van
imposar restriccions a escala d’explotació. Per mitjà d’una política de permisos,
s’obligava els ramaders a provar la seva deposició i exportació de dejeccions
ramaderes en el passat i en el futur. A la vegada, al sector ramader se li va donar
fins el 2002 per

reduir l’excedent per mitjà de mesures orientades a l’origen

(tècniques d’alimentació), alternatives orientades a l’efecte (processament de
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dejeccions ramaderes) o reducció de bestiar mitjançant la retirada natural o
accelerada de ramaders. Per compensar els ramaders de les conseqüències
socioeconòmiques negatives que comportava aquesta política, les explotacions
familiars, considerades la columna vertebral del sector agrícola flamenc, es van
discriminar de manera positiva. Tanmateix, malgrat l’adopció d’aquestes mesures,
va resultar impossible aplicar tots les dejeccions ramaderes en les terres
disponibles. Així doncs, en la tercera fase, l’any 2000 es va idear una política mixta
que incloïa la reducció del nombre d’animals, l’ús de pinso concentrat amb un
contingut de nutrients baix i el tractament (assecament, crema, compostatge) o
exportació de dejeccions ramaderes processades.
El volum de bestiar fins el 2005 es manté als nivells de 1995-1997, amb què es
controla el volum de dejeccions ramaderes generades. Una innovació important en
aquesta fase és la responsabilitat creixent dels ramaders per implementar les bones
pràctiques relacionades amb els fems.
Es permet que els ramaders utilitzin adobs més enllà dels límits establerts per les
dejeccions ramaderes si poden provar que el nitrat residual en els 90 cm superiors
del sòl, mesurat entre l’1 d’octubre i el 15 de novembre, està per sota de 90 kg N/ha.
Es recompensa els ramaders que obtinguin un residu de nitrat inferior al que marqui
la regulació. El 2002 la recerca científica addicional havia d’aclarir si els objectius de
la Directiva sobre nitrats es podien traduir en una normativa que pogués controlar
parcel·les específiques i si la normativa actual era suficient per evitar l’eutrofització
de l’aigua superficial i subterrània. El 2002 es va introduir legislació específica per
reduir, de manera voluntària, el nombre de porcs a escala d’explotació. El 2000 es va
destinar un pressupost de 25 M€ per reduir en 12.270 el nombre de truges i el
nombre de porcs d’engreix en 165.119. Les compensacions van xifrar-se en 390 €
per truja i 156 € per porc.

6.4.3.7. L’estratègia de Dinamarca
L’administració ambiental de Dinamarca té com a eix de funcionament el control
legislatiu i a vegades utilitza altres mitjans de control, com ara imposar
recaptacions. Des del punt de vista organitzatiu, la protecció del medi ambient està
assignada a l’agència danesa de protecció del medi ambient, EPA (Environmental
Protection Agency), amb funcions administratives i amb dues unitats d’informació:
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l’Institut d’Investigació Nacional (NERI; amb un pressupost de despesa anual de 100
MDKK) i l’Examen Geològic de Dinamarca (DGU). Aquests organismes depenen del
Departament de Medi Ambient danès. Dinamarca, considerada tota ella zona
vulnerable, té al sector agrícola (d’una agricultura molt intensiva, tot i que no tant
com a Holanda) en el punt de mira ja que consideren els nitrats lixiviats d’origen
agrari com la font de contaminació de les aigües subterrànies (el 90% de l’aigua
potable consumida a Dinamarca és d’origen subterrani) i el causant del dèficit
d’oxigen de les aigües marines. Les estratègies i tendències a l’agricultura danesa
en matèria ambiental van començar l’any 1984 amb un informe de l’EPA danesa què
concloïa que el nitrogen d’origen agrícola que lixiviava era una font important de
contaminació.
Aquest informe va donar lloc a una sèrie d’iniciatives en els anys 1985-86:
• Requerir als ramaders que tinguessin un emmagatzematge de purins de capacitat
suficient per permetre aplicar els adobs en les èpoques de l’any amb menor risc de
lixiviació.
• Obligar els ramaders a emmagatzemar els fems sòlids (generalment ramaders de
cabanes petites) en una bassa impermeable.
• Establir l’harmonització com un requisit: és a dir, obligar que existeixi una relació
raonable entre la producció de dejeccions i l’àrea de cultiu limítrof.
L’any

1986,

les

aigües

marines

daneses

van

patir

esgotament

d’oxigen

(eutrofització). Aquest esdeveniment va donar lloc a l’adopció del Pla d’Acció en els
medis aquàtics l’any 1987. L’objectiu del pla era disminuir la càrrega de nitrogen a
l’ambient aquàtic en un 50%. Les descàrregues d’origen agrícola s’havien de reduir
de 260.000 t N l’any a 133.000 t N. A més, introduïa estratègies de fertilització. El
1990 es va comprovar que el nitrogen d’origen agrari que lixiviava no s’havia reduït
perceptiblement. Per tant, se li va assignar al Ministeri d’Agricultura i de la Indústria
Pesquera l’elaboració d’un pla per a una Agricultura Sostenible. Aquest pla
substitueix l’anterior pla d’acció en els medis aquàtics. La fita marcada anteriorment
sobre la disminució en un 50% del nitrogen descarregat es va ampliar fins a l’any
2000. En aquest pla es van adoptar mesures per reduir la contaminació per
l’amoníac volatilitzat.
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Actualment els requisits ambientals en vigor estipulats pel ministeri danès
d’agricultura són:
• Les explotacions han de tenir capacitat d’emmagatzematge per a les dejeccions
generades durant 6-9 mesos. En el cas de les explotacions de porc que superen els
60 URP han de tenir un tanc d’emmagatzematge de purins amb una capacitat mínima
de 1.000 m3. El ramader pot obtenir un subsidi que cobreixi el 25-40% dels costos.
• L’harmonia entre la mida de la cabana i la de l’explotació: no hi pot haver més de 2
UBM/ha. Si el ramader no té prou terra pot fer un acord escrit amb un altre ramader
que en tingui més que suficient per aplicar el fem en aquella terra,
• No es pot utilitzar el fertilitzant entre la collita i l’1 de febrer. Els purins s’han
d’incorporar al sòl el més ràpid possible o en qualsevol cas en les 12 hores
següents a l’aplicació per minimitzar la volatilització d’amoníac.
• El 50% de l’explotació s’ha de mantenir amb vegetació a l’hivern per tal que utilitzi
el nitrat i evitar així que lixiviï durant l’hivern (catch crops).
• Els ramaders han d’elaborar un pla de fertilització dos cops a l’any (l’1 de setembre
i el 31 de març) amb pressupost.
L’objectiu és evitar la fertilització excessiva.
Durant el 2004 es va elaborar l’Agreement on the Action Plan for the Aquatic
Environment III 2005-2015 between the Danish Government, the Danish People’s
Party and the Christian Democrats. Aquest pla continuà els desenvolupaments
positius iniciats pels primers dos plans.
Una de les iniciatives continua sent la reducció del nitrogen i del fòsfor. Una altra és
que en 300 m a la rodona d’àrees de valor natural no es poden ampliar les
explotacions ramaderes existents ni establir-n’hi de noves. Els elements individuals
de l’acord respecte a les emissions de nitrogen al medi són:
• El període d’acord és de 10 anys en coordinació amb la Directiva Marc de l’Aigua.
Aquest acord s’estableix per al període entre 2005 i 2015, amb avaluacions el 2008 i
el 2011.
• L’objectiu és una reducció mínima del 13% del nitrogen d’origen agrari que lixivia
el 2005, respecte el 2003. S’espera que la posada en pràctica de la nova reforma de
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d’aproximadament 11.200 t N abans del 2015. A més, la repoblació forestal de 20.000
a 25.000 ha contribuirà a reduir el nitrogen que lixivia en aproximadament 900 t de
nitrogen.
L’any 2006 no existia normativa concreta relativa a les olors de les explotacions
porcines. No obstant, era d’ús comú el prospecte Pautes per a l’avaluació de l’olor i
la reducció de les molèsties de les instal·lacions ramaderes publicat per l’associació
del medi ambient dels consells municipals (FMK). L’última edició d’aquesta pauta es
va publicar el maig de 2002, i la primera el 1994. L’FMK recomana les distàncies
mínimes que cal respectar entre les explotacions ramaderes i les zones urbanes, els
habitatges agrupades i els habitatges aïllats de les zones rurals. Es preveu que la
Danish Forest and Nature Agency publiqui un sistema oficial de pautes per a
l’avaluació de l’olor de les explotacions ramaderes (DPP, 2006).
El 22 de juny de 2006 es va arribar a un acord polític entre el partit liberal, el partit
conservador, el partit de la gent danesa i el partit lliberal social per la regulació
ambiental de la ramaderia a Dinamarca. L’acord estableix que a partir del dia 1 de
gener de 2007 tots els productors ramaders amb explotacions de més de 75 URP
han d’obtenir una autorització ambiental per establir noves explotacions o ampliar o
modificar les existents. A més, aquest acord permet a les autoritats requerir l’ús de
la tecnologia disponible per reduir les molèsties per males olors, les emissions
d’amoníac, de fòsfor i la descàrrega de nitrit a les aigües.

6.4.4. Estratègies de gestió adoptades a Espanya
El sector porcí és el primer sector de la ramaderia espanyola amb una producció
anual que suposa més de 4.000 M€ l’any. És per aquest motiu que es col·loca com el
segon productor de l’Europa dels 25 i com un líder europeu. Espanya produeix uns
40 milions de porcs l’any, la qual cosa comporta una generació de purins amb una
càrrega orgànica equivalent a la d’una població humana de 100 milions d’habitants
(unes 50 Mt de purins (1,2 m3 per porc d’engreix), amb un cost mínim pel maneig i
tractament d’1 €/ m3, és a dir, uns 50 M€.
La legislació ambiental estatal que afecta la producció ramadera es pot classificar
en quatre grans apartats:
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1. normativa sobre l’impacte ambiental de les explotacions
2. normativa sobre vessament
3. normativa sobre residus
4. normativa basada en usos i tractaments de purins i fems.

Les diferents disposicions normatives aprovades pel govern espanyol durant els
darrers anys referent a usos i tractaments de purins es presenten a continuació:
• L’única legislació actualment en vigor a Espanya que regula l’autorització de les
explotacions intensives ramaderes és el Real Decreto 2414/1961, que cataloga las
actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Aquest Real Decreto
cataloga les explotacions ramaderes com a activitat molesta per les males olors, i
com a activitat insalubre i nociva pel possible risc de transmissió de malalties
infecto-contagioses.
• Pel que fa a la legislació referent al tractament dels purins abans d’abocar-los a les
aigües hi ha el Real Decreto 849/1986 que desarrolla los títulos I, IV, V, VI y VII de la
Ley 29/1985 de Aguas de 2 de agosto de 1985. Segons aquesta norma, quan els
residus procedents d’explotacions ramaderes s’eliminin via vessament a llera
pública, s’hauran de sotmetre prèviament a un procés de depuració per assolir els
paràmetres de vessament que es recullen en aquest Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.
• L’aprofitament dels residus ramaders a l’agricultura està regulat en el Real Decreto
261/1996 de 16 de febrero, que traspone la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12
de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. En aquest Real Decreto
també es desenvolupa el concepte de Zona Vulnerable, definit com aquella part del
territori les aigües subterrànies de la qual superen una concentració de nitrats de 50
mg/L i les aigües superficials de la qual es troben en un estat d’eutrofització superen
una concentració de nitrats de 50 mg/L. Estableix que la quantitat de fem aplicat
anualment no pot sobrepassar els 170 kg N/ha a les zones vulnerables o els 210 kg a
la resta. A Espanya, les zones vulnerables es localitzen a determinades comarques
dins de les comunitats d’Andalusia, Aragó, Astúries, Castella i Lleó, Castella-la
Manxa, Catalunya, Galícia, Múrcia i València. L’aplicació serà de caràcter voluntari a
les zones declarades no vulnerables, i la seva missió serà prevenir la contaminació
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de nitrats d’origen agrari. No obstant, a les zones declarades vulnerables per les
comunitats autònomes, l’aplicació del Codi de Bones Pràctiques Agrícoles es
converteix en obligatòria, i es denomina en aquest cas Programa d’Acció, que serà
específic per a cada zona vulnerable i recollirà una sèrie de bones pràctiques
agrícoles que tindran per objectiu equilibrar les aportacions de nitrogen de les
diferents fonts amb la demanda dels cultius.
• Actualment a Espanya està en vigor la Llei 10/1998, del 21 d’abril, que transposa la
Directiva 91/156/UE que modifica la Directiva 75/442/CEE relativa als residus. En
aquesta Llei es contempla que els purins ramaders utilitzats dins del marc de les
explotacions agrícoles no seran considerats com a residus als efectes referits a la
Llei, i la seva regulació s’efectuarà mitjançant l’aplicació del Real Decreto 261/1996.
D’acord amb aquesta Llei (disposició addicional cinquena) quan s’utilitzin els fems a
l’agricultura com a adob, no es considerarà un vessament.
• La Ley 54/97 del sector eléctrico i el Real Decreto 2818/1998 de Producción
Eléctrica en Régimen Especial (impulsada també per l’ICAEN) van establir per primer
cop un sistema d’incentius com a mitjà per abordar el tractament i reducció dels
purins. Aquest sistema es materialitza en una prima per a la producció d’energia
elèctrica en règim especial, generada com a subproducte del tractament tèrmic dels
purins. La prima ha anat fluctuant i això ha provocat que de les 50 a 60 plantes
previstes inicialment (que suposarien una inversió d’uns 600 M€), actualment en
funciona només una vintena. Actualment la prima s’ha dissenyat de manera que
garanteix un marge de benefici, és a dir, fluctua en funció del preu del combustible i
de l’energia elèctrica, alhora que s’ha establert un nombre màxim de plantes
d’aquest tipus a establir en tot l’Estat.
• Per una altra banda, el Ministerio de Medio Ambiente ha publicat recentment el
document de referència sobre les millors tècniques disponibles relatiu a la cria
intensiva d’aus de corral i porcina (document BREF) en relació amb allò establert a
la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC),
publicada en el BOE del 2 de juliol del 2002, (Normativa IPPC) que sorgeix per
incorporar la Directiva 96/61/CE al marc jurídic espanyol. Obliga a avaluar els índexs
d’emissió a l’atmosfera, l’aigua i el sòl de les activitats i instal·lacions contemplades
a l’Epígraf 9.3. del seu Annex 1, entre las quals es troben les explotacions intensives
porcines quan superen 2.000 places de porcs de cria de més de 30 kg i 750 places
de truges. Aquesta nova regulació ha introduït canvis transcendentals en els
150/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

mecanismes de control ambiental previ a la posada en marxa de les activitats amb
un elevat potencial contaminant. S’ha articulat fonamentalment mitjançant una nova
figura d’intervenció ambiental, l’autorització ambiental integrada, en la qual es
determinen tots els condicionants ambientals que haurà de complir l’activitat en
qüestió, inclosos els valors límits d’emissió dels contaminants a l’aire, l’aigua i el
sòl dels condicionants ambientals referits als residus.
• Pel que fa a la regulació dels aspectes específics sobre les dejeccions ramaderes,
el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de
ordenación de las explotaciones porcinas (BOE núm. 58 de 08/03/2000) es refereix a
la gestió de les explotacions porcines, tant de caràcter general com les que afecten
a les explotacions porcines de nova instal·lació (distància, tractament de fems, etc.).
Posteriorment, aquest Decret ha estat modificat pel Real Decreto 1323/2002 del 13 de
desembre (BOE

núm.

299 de

14/12/2002).

Segons

aquesta normativa,

la

intensificació de les explotacions porcines i la seva concentració a determinades
àrees i municipis planteja la necessitat de compatibilitzar la creació de riquesa,
originada per aquesta important activitat pecuària, amb les exigències d’un medi
ambient adequat i un equilibri sanitari. La normativa per a la protecció agroambiental
estableix la necessitat de gestionar les dejeccions produïdes durant l’activitat. A
més, obliga a presentar davant l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma un pla
de gestió i producció de fems a les zones vulnerables, que serà obligatori a les no
vulnerables únicament quan la disponibilitat de nitrogen superi el valor de 210 kg
N/ha i any.
• Per últim, sobre dejeccions ramaderes, a Espanya s’ha aprovat el Real Decreto
509/2007, de 20 d’abril, por el cual se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (BOE núm. 96, de 21/04/2007). Aquest Real Decreto estableix nous
valors d’emissió global per a determinats sectors d’activitat, que es basen en els
valors d’emissió associats a la utilització de les Millors

Tècniques Disponibles

(MTD), reflectides en els respectius documents europeus BREF. Fa referència a les
explotacions porcines dedicades a la cria i engreix de porcs en explotacions
intensives (www.mma.es).
Es constata que el Govern de l’Estat ha presentat sistemàticament un notable retard
en la transposició i desplegament de la normativa europea respecte als terminis
fixats per la pròpia normativa, i també força després dels terminis adoptats pel
151/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

Govern de Catalunya. A continuació s’exposen els trets més significatius de les
estratègies de resolució dels problemes ocasionats pel purins, adoptats a la
Comunitat Valenciana i a l’Aragó.

6.4.4.1. Pla de gestió de purins de la Comunitat Valenciana
La informació que es presenta a continuació, relativa als purins, s’ha extret del Pla
de gestió de residus agropecuaris de la Comunitat Valenciana. L’objectiu del pla és
estimar la producció de residus ramaders (purins i gallinassa) i agrícoles (oliasses),
a la Comunitat Valenciana, així com plantejar un pla per optimitzar la seva gestió,
involucrant-hi tots els sectors implicats, de manera que es garanteixi la integritat del
medi ambient i l’aprofitament d’aquests residus.
Producció de purins a la Comunitat Valenciana
La província en què es produeix la majoria del purí és Castelló, 1.070.000 t l’any, un
55% dels produïts a la Comunitat, seguida per València amb 758.835 t l’any (39%), i
Alacant, on se’n generen 105.850 t/any, només el 5% del total. Les principals zones
productores de purins de la província de Castelló són a les comarques de l’Alt
Maestrat, Baix Maestrat, La Plana Alta, i Els Ports, és a dir, la zona nord i més
muntanyenca, la major part poc adequada per a l’agricultura. A la província de
València, la major part de la producció, el 63%, es troba a les 3 comarques del nordoest: el Camp de Túria, Los Serranos i la Plana d’Utiel-Requena. A la província
d’Alacant la producció de purins és molt menor que a les altres dues províncies de
la Comunitat, i es troba molt més concretament a una sola comarca, el Baix Segura,
que agrupa el 61% de la producció d’aquesta província. Els purins s’utilitzen com a
fertilitzants en agricultura, o s’emmagatzemen en basses, que no acostumen a
reunir les condicions d’impermeabilització requerides per evitar filtracions, o bé es
vessen de manera incontrolada sobre el terra o en conques seques. No es disposa
de dades precises per comarques de l’ús que es dóna a aquests residus, tot i que
cal tenir en compte que a la zona nord de Castelló, on s’hi dóna la major producció
de purins i gallinassa, és on hi ha menor disponibilitat de superfície agrícola. Es pot
preveure que aquesta serà la zona potencialment més problemàtica.
Els objectius fonamentals d’aquest Pla de Gestió es poden resumir en quatre punts:
• Minimització de l’impacte mediambiental.
152/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

• Minimització de la producció de residus.
• Aprofitament dels residus com a fertilitzants i condicionadors del sòl.
• Revalorització energètica d’un recurs renovable. Les alternatives que es planteja el
govern de la Comunitat Valenciana per a la gestió dels purins són les següents:
• Reducció de la quantitat de residus produïts mitjançant el canvi en les pràctiques
d’explotació o processos.
• Aplicació dels residus com a fertilitzants per als cultius, bé directament o després
d’haver-los tractat mitjançant processos de compostatge.
• Aprofitament de l’energia continguda en els residus mitjançant la producció de
biogàs, aconseguit mitjançant la fermentació anaeròbia de la matèria orgànica, per a
l’obtenció de calor i/o electricitat.
• Depuració dels efluents contaminants previs a la descàrrega, bé a la xarxa de
sanejament bé a la xarxa hidrològica. Tenint en compte les característiques
agronòmiques de la Comunitat Valenciana i el criteri de màxim aprofitament
assolible dels purins considerats, es van prendre com a punts de partida, per a
l’elaboració del pla de gestió, els principis següents:
• Opció per un model centralitzat de gestió, mitjançant el disseny de xarxes de
recollida que assignen els purins produïts a plantes de tractament d’àmbit comarcal.
• Opció pel tractament dels residus mitjançant plantes de compostatge a les zones
amb forta demanda de nutrients per abastir les necessitats de l’agricultura, amb
l’obtenció d’un fertilitzant sòlid o compost i un fertilitzant líquid.
• Opció pel tractament dels residus mitjançant plantes de producció de biogàs a
zones sense demanda suficient de nutrients, a causa de la manca de superfície
agrícola, o allí on en una zona petita es dóna una gran producció de purins.
Inversions en instal·lacions a cada zona i costos d’operació
A les comarques de l’Alt Palància i Alt Millars es planteja la instal·lació d’una planta
de biogàs, barrejant-hi residus ramaders i RSU, amb la qual cosa s’oferiria una
sortida als residus d’almàssera produïts a l’Alt Palància. S’ha pres en consideració
la possibilitat d’aconseguir una subvenció del 25% sobre la inversió inicial per a la
instal·lació de les plantes de biogàs, ja que es tracta d’instal·lacions que es poden
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emmarcar en diversos plans europeus d’estalvi energètic i aprofitament de recursos
renovables (com el programa Thermie 2 o Programa Life). Aquesta previsió de
subvenció del 25% es pot considerar conservadora.
En definitiva, es pot concloure que el sistema de gestió pot arribar a ser
autofinançable, amb la qual cosa el cost a repercutir sobre el productor no és gaire
elevat.
És el cost del transport el que determina la viabilitat del projecte de gestió.

Comarca

Capacitat

Cost

(t/dia)

(MM€)

Planta

Cost
transport
(€/t)

Ingressos

Balanç

(€/t)

(€/t)

Planta de Compostatge
L’Alcalatén, Plana
Alta
Los Serranos

500

1,50

0,69

3.607,1

1,48-0,38

300

0,90

1,13

3607,9

0,46-1,34

Plantes de Biogàs
Els Ports

700

10,1

0,89

7,33

0,48

Baix Maestrat

1.300

18,75

0,82

7,33

2,41

Utiel - Requena

600

6,85

0,74

7,33

0,46

700

7,81

0,87

7,33

0,40

Camp de Morvedre
- Túria

Taula 6.2: Capacitat de tractament i cost del sistema de gestió per a Castelló i
València
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6.4.4.2. Estratègia de la Diputació de Castelló
La Diputació de Castelló, comptant amb la col·laboració de la Generalitat i dels
ajuntaments, ofereix un Servei de dejeccions ramaderes.
Bàsicament consisteix en el següent:
• Utilitzar el potencial propi dels sòls agrícoles de la zona per a acceptar el purí com
a fertilitzant natural.
• Adoptar un sistema de gestió que permeti cobrir els requisits ambientals per evitar
contaminacions a les aigües superficials i subterrànies.
• Tractar en planta tot el purí excedent que no es pugui gestionar correctament.
En congruència amb les postures anteriors i des de la base dels estudis realitzats
pels serveis tècnics de la Diputació i la Universitat Politècnica de València, es
procedir a avaluar els volums que s’haurien d’incloure a cadascun dels processos
descrits, i es va arribar als valors següents:
• Producció estimada de purins: 1.466.000 m3/any.
• Purí per a ús tradicional: 1.005.000 m3/any.
• Purí excedentari a gestionar: 305.000 m3/any.
• Purí per tractar en plantes: 155.000 m3/any.

Ús tradicional
Excedentari a gestionar
Tractar en plantes

Gràfic 6.1: Volum dels processos
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El tipus de tractament adoptat és el de compostatge amb obtenció de fertilitzant
òrgano-mineral a utilitzar com a fertilitzant natural a aplicar controladament a zones
de conreu. Es tracta d’implantar una xarxa de plantes de tractament. A cada una
d’aquestes plantes es desenvolupa una evaporació i compostatge dels purins bruts;
el compost sense madurar es trasllada fins a la planta de Vall d’Alba en què es fa la
maduració i transformació en fertilitzant òrgano-mineral amb l’addició dels nutrients
necessaris.
La quantitat de fertilitzant òrgano-mineral que es produirà en aquesta planta és de
40.000 t anuals. A totes les plantes s’utilitzen tant dejeccions ramaderes seques
d’origen local com virolla de mont provenint d’esporga com a material de suport per
a la producció del compost, el que permet al mateix temps la valorització d’aquests
residus. Hi ha 56 basses de recepció i emmagatzematge distribuïdes en zones de
producció, amb una capacitat total de 80.000 m3. Es tracten uns 500.000 m3 de purí
l’any, 155.000 m3 dels quals en plantes per a l’obtenció de fertilitzant i 305.000 m3
s’apliquen controladament en zones de cultiu. La inversió prevista és de 19.178.296
€, amb un finançament de l’Administració de 11.545.443 €, provinents de fons propis
de la Diputació (5.769.716 €) i fons FEDER gestionats per la Generalitat: (5.769.716
€).
El sistema de gestió proposat35 és la concessió administrativa a l’empresa privada
UTE: TETMA-URBASER per un termini de 25 anys, adjudicada el 27 d’abril de 1999.
El finançament es fa a través de la venda d’abonaments i de les tarifes als usuaris
per unitat de purí gestionat.
La producció de fertilitzant òrgano-mineral és de 40.000 t l’any. La tarifa de
tractament proposada als usuaris és de 0 €/m3 purí brut durant els set primers anys.
La tarifa prevista per a l’any 2006 era d’1 €/m3 (amb possible subvenció). L’evolució
prevista de la tarifa considera un increment del 2% anual.
6.4.4.3. Estratègia de la Diputación General de Aragón
La Diputació General d’Aragó, a banda de la seva important tasca d’inspecció,
generació de normativa i legislació així com de la seva important tasca de recerca i
transferència dels resultats al sector, ha instrumentalitzat la gestió actual dels
purins porcins a través de l’empresa pública SODEMASA mitjançant el projecte Life
ES-WAMAR Life06 ENV/E/00004, de demostració i sensibilització.
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El projecte està liderat per SODEMASA i hi participen com a socis Cémagref (Centre
d’investigació Francés), ADS Tauste, Comarca del Maestrazgo i l’ajuntament de
Peñarroya de Tastavins.
Es-Wamar ha rebut la contribució de l’instrument financer per al medi ambient LIFE,
de la Comissió Europea com es veu en la següent taula:

Pressupost del projecte
Total

6.899.568 €

Cofinanciació europea

2.564.163 €

Cofinanciació del Departament de Medi
Ambient i el Govern d’Aragó

600.000 €

Taula 6.3: pressupost del projecte LIFE ES-WAMAR
Aquest projecte s’està portant a terme en tres zones diferents d’Aragó (Tauste,
Comarca del Maestrazgo i Peñarroya de Tastavins), amb la mateixa problemàtica de
fons, la producció elevada de purí. Es plantegen diversos sistemes de gestió
d’acord amb les característiques específiques de cada zona. La durada és des
d’octubre de 2006 fins a finals de març de 2010. Aquest projecte pretén demostrar la
viabilitat i la sostenibilitat d’una gestió ambientalment correcta del purí (més de
500.000 m3 de purí l’any), d’acord amb les circumstàncies locals, i transferir els
resultats obtinguts a altres zones amb problemes similars.
Els objectius del projecte són:
• Gestionar de manera sostenible (ambientalment, econòmica i social) els residus
generats a les explotacions de porcí, contribuint d’aquesta manera a minimitzar
l’impacte ambiental produït, d’acord amb la Directiva IPPC.
• Valoritzar el purí com un recurs de fertilització orgànica (reciclatge de nutrients).
• Crear un model de gestió col·lectiva del purí.
• Evitar el rebuig social que provoca la mala olor reduint la interferència amb altres
activitats, com p. e. la turística.
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• Millorar l’eficiència energètica.
• Transferir l’experiència adquirida a altres zones amb problemes similars.
• Incrementar la sostenibilitat del sector porcí per tal d’afavorir així el
desenvolupament rural.
• Portar a terme un control ambiental per avaluar els objectius proposats.
• Divulgar els resultats obtinguts en el projecte mitjançant seminaris, jornades de
demostració, congressos, publicacions científiques i una pàgina web .
Amb la gestió col·lectiva s’aconsegueix l’accés a millors tecnologies en compartir
despeses entre ramaders i agricultors. Es redueixen la contaminació difusa, les
emissions atmosfèriques i l’emissió de les males olors, i s’aconsegueix un millor
aprofitament de l’energia. Per una altra banda s’afavoreix el desenvolupament rural i
la seva sostenibilitat, i es crea una consciència col·lectiva i una gestió responsable
dels residus. Per a tot això, es proposa la creació de tres ens empresarials amb les
atribucions de Centro Gestor de Estiércoles (CGE). Tot el sistema s’implementarà
amb l’aplicació de les noves tecnologies pel que fa a sistemes d’informació
geogràfica (SIG), les telecomunicacions i els Sistemes de Posicionament Global
(GPS), els quals constituiran el nucli de gestió i planificació als CGE.
Les funcions dels CGE són:
• Homogeneïtzació, anàlisi i recol·lecció del purí de les explotacions.
• Aplicació del purí al camp, amb la utilització de la millor tecnologia disponible.
• Transport als dipòsits intermedis.
• Registre i control del moviment del purí.
• Reducció del contingut de nutrients: tractaments biològics.
• Implantació d’un pla de bioseguretat (conjunt de mesures o pràctiques de maneig
destinades a prevenir la introducció i la disseminació de microorganismes capaços
de produir malalties).
• Creació de seminaris informatius per a agricultors i ramaders.
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Les actuacions plantejades varien segons la zona implicada, atès que el context és
diferent.
A Tauste hi ha disponibilitat de terra de conreu suficient per a una gestió
agronòmicament correcta de les dejeccions, per tant s’hi planteja un reciclatge de
nutrients utilitzant directament el purí com a fertilitzant orgànic, tot i que el 10% de la
superfície és zona vulnerable a la contaminació de les aigües per nitrats d’origen
agrícola, i dins d’aquesta zona hi ha el 26% de les explotacions.

Imatge 6.4.1

Imatge 6.4.2

Imatge 6.4.3

Terres de cultiu del municipi de

Aplicació del purí en el

Analítica del purí

Tauste

camp mitjançant els

en el camp per

discos.

calcular la dosi
d’aplicació.

La Comarca del Maestrazgo és una zona d’alta muntanya, amb municipis amb alta
càrrega ramadera i on el 50% de la superfície de la comarca és espai natural
protegit, Lloc d’Importància Comunitària (LIC) o Zona d’Especial Protecció d’Aus
(ZEPA). Les terres de conreu disponibles estan distribuïdes de manera irregular. En
aquesta zona s’ha creat una alternativa innovadora per al transport del purí, ja que
en lloc de fer-ho amb camions es fa amb canonades que funcionen per gravetat. El
transport es fa a dipòsits intermedis estratègicament situats a prop de les terres de
cultiu receptores.
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Imatge 6.4.4

Imatge 6.4.5

Imatge 6.4.6

Parcel·les de cultiu en

Recollida de purí en granges

Depòsit

Maestrazgo.

mitjançant embut.

d’emmagatzemame
nt de purí.

Aquest sistema té una sèrie d’avantatges:
• Transport a baix cost i favorable al medi ambient.
• Favorable en zones muntanyoses, ja que s’aprofita la gravetat.
• Eficiència energètica i d’utilització d’equips.
• Reducció del risc d’accidents.
• Supera la limitació del cabal del transport del camió, que és de 4000 m3
l’any.
• Canonada amortitzada en aproximadament 7 anys.
• Estalvi de 2,2 t CO2 anuals.
Al municipi de Peñarroya de Tastavins hi ha un excedent de nitrogen en relació amb
la quantitat de terres disponibles. Per aquest motiu s’ha creat una planta de
tractament biològic de depuració del purí.
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Imatge 6.4.7
Planta de tractament de tastavins

Aquest projecte presenta els següents aspectes innovadors:
• Plans de gestió integrals adaptats a les circumstàncies geogràfiques.
• Noves tecnologies en la utilització dels residus ramaders com fertilitzant orgànic.
• Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) i comunicacions.
• Model societari integrat per les parts implicades en el procés de gestió
(SODEMASA), entitats locals (comarques i ajuntaments) i associacions de ramaders
i agricultors.
Amb tot això s’aconsegueix optimitzar ambientalment i econòmica tot el procés de
gestió. Per desenvolupar la gestió integral del purí es controla la qualitat ambiental
mitjançant un control de l’aigua, anàlisi de sòl, anàlisi de purí, etc., el control de la
gestió i la formació d’agricultors i ramaders. Es crearan 3 petites empreses de gestió
col·lectiva sense ànim de lucre, amb 12-15 llocs de treball. Aquestes gestionaran
530.000 t anuals de purí, i fertilitzaran de manera orgànica 18.000 ha de cultiu. Hi
participaran uns 300 grangers i uns 350 agricultors, 2 cooperatives agrícoles, 5 ADS
de porcí i entitats locals (comarques i ajuntaments).
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6.5. Conclusions
En aquest apartat hem descrit la situació actual de la gestió dels purins. Primer de
tot hem començat amb la situació de Catalunya. La gestió actual a Catalunya podem
dir que és capdavantera dintre d’Espanya. Amb les diferents mesures adoptades
pels diferents organismes públics competents, i amb la creació de consorcis com el
GESFER o RURALCAT hem aconseguit estar al capdavant d’Espanya. No obstant,
també hem analitzat la gestió realitzada en altres comunitats autònomes com la
Valenciana i Aragó.
La gestió a altres parts del món va encaminada de la mateixa manera que a
Catalunya. Hem vist el Pla d’Acció de la Mediterrània, la gestió de Canadà i per últim,
la gestió de la Unió Europea. Dintre d’aquesta hem vist estratègies diferents com les
de Holanda, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica i Dinamarca. Totes elles
encaminades a una millora de la gestió dels purins minimitzant la contaminació per
nitrats dels aqüífers. Diferents estratègies encaminades a controlar i minimitzar un
greu problema mediambiental.
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7. MILLORA DE LA GESTIÓ DELS PURINS
7.1. L’alimentació porcina
7.1.1. Reducció de la quantitat de purins
Les estratègies d’alimentació i maneig nutricional són a la base de reduir la
contaminació ambiental que poden generar les dejeccions ramaderes. Gran part
dels nutrients subministrats als animals no es converteixen en productes
directament utilitzables per l’home, sinó que passen a formar part de les dejeccions
en forma de purins. De mitjana, un porc al final de la fase d’engreix reté únicament el
39 % del nitrogen administrat en la dieta. Els porcs en creixement només utilitzen
entre un 30 i un 35% del nitrogen i fòsfor ingerits diàriament. L’alimentació i el
maneig del porcí tenen un gran potencial per minimitzar l’excreció de nutrients en
els purins.
7.1.1.1. Planificació d’objectius en la formulació de racions
Quina matèria primera i en quina proporció es posa a la ració són qüestions que
s’han de plantejar segons diversos criteris i objectius. El principal objectiu que s’ha
perseguit en els darrers anys ha estat el d’obtenir el màxim guany econòmic mitjà
diari. Aquest objectiu imposa la restricció que la dieta sigui el més econòmica
possible, ja que l’alimentació és el principal cost de producció. Des del punt de vista
ambiental, s’ha de plantejar reduir al màxim el fòsfor i el nitrogen en les dejeccions.
Per tant, l’equilibri que s’ha de cercar a l’hora de formular una ració és aconseguir
una dieta que permeti obtenir el màxim rendiment biològic, al mínim cost econòmic i
amb un mínim d’impacte ambiental. Les estratègies que ho fan possible es
presenten a continuació.
7.1.1.2. Subministrament de nutrients d’acord amb les necessitats de l’animal
Per millorar la utilització dels nutrients facilitats a l’animal és clau ajustar
l’alimentació a les necessitats amb el màxim d’exactitud possible, per la qual cosa
cal millorar el coneixement del valor nutritiu de les matèries primeres, el
coneixement de les necessitats dels animals, i l’ajust de les racions.
Millor coneixement del valor nutritiu de les matèries primeres
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Per subministrar un aliment que s’ajusti a les necessitats de l’animal és necessari el
coneixement precís de la composició química (aigua, hidrats de carboni, líquids,
proteïnes, minerals, etc.) de les diferents matèries primeres, subministrades de
manera individual o en mescla. L’eficàcia biològica d’una dieta dependrà tant de la
seva utilització digestiva com metabòlica. Per tant, cal conèixer la digestibilitat dels
nutrients de les diferents matèries primeres emprades en la fabricació de pinsos,
així com els factors condicionants de l’alimentació. Els factors que condicionen la
digestibilitat dels nutrients de la dieta estan relacionats amb:
• La tipologia dels animals als quals van destinats (garrins, porcs d’engreix,
reproductors, etc.).
• Les característiques de les matèries primeres utilitzades en la formulació.
• La manipulació de les matèries primeres i de les mescles per obtenir el pinso
compost en el format desitjat (farina, grànuls, flocs, etc.).
Millor coneixement de les necessitats dels animals
S’han de tenir en compte les fonts de variació de les poblacions porcines al llarg de
la seva vida i les fonts de variació dels individus que les componen. Les primeres
poden ser modelitzades a partir del coneixement del comportament biològic de
l’espècie porcina, i les segones poden determinar-se a partir de l’estudi de les
particularitats de les diferents poblacions porcines.
Millor ajust de les racions
Les diferents estratègies nutricionals per reduir l’emissió dels diferents elements
contaminants van bàsicament encaminades a minimitzar la quantitat de nutrient no
digerit o catabolitzat.
La disminució de l’excreció de nitrogen minva les emissions d’amoníac, disminueix
l’excreció de nitrogen amoniacal al purí, redueix el pH i a més disminueix la ingesta
d’aigua i el volum de purí produït.
L’excreció de nitrogen es pot reduir substancialment mitjançant una reducció del
contingut de proteïna bruta i l’equilibri adequat dels aminoàcids de la dieta. El
conjunt d’efectes beneficiosos sobre el medi ambient es resumeixen a la taula .
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La reducció en l’excreció de nitrogen pot arribar a ser important, entre el 30% i el
50% en la fase de transició, fins a un 40% en creixement i d’un 30 a un 40% en la
fase de finalització.
Des del punt de vista tècnic, l’aportació suplementària de determinats aminoàcids és
quasi inevitable quan s’utilitzen molts subproductes de baix cost en la formulació de
pinso. Reduir la inclusió d’alguns subproductes i aliments amb baixa digestibilitat
ileal de la proteïna i augmentar l’aportació de cereals i altres aliments amb
digestibilitat proteica major permet obtenir un millor balanç d’aminoàcids a la dieta.
Des del punt de vista econòmic, implica un increment del cost del pinso.

Efecte de reducció d’un
1% de proteïna
Excreció de nitrogen
Contingut d’amoníac en el
purí

-10%

-10%

pH del purí

-0,4 unitats

Emissió d’amoníac a l’aire

-10%

Sobre el consum d’aigua

-2 a -3 %

Sobre el volum de purí

-3 a -5 %

Taula 7.1: efectes de la reducció de proteïna al pinso
Com podem veure, al reduir la proteïna bruta de la ració es redueix la ingesta
d’aigua dels porcs i l’excreció d’orina.
7.1.1.3. Modificació de la digestibilitat dels nutrients
Per tal de millorar la digestibilitat dels nutrients es pot actuar en diferents aspectes.
Millora de la digestibilitat dels nutrients amb l’ús de fitasses
En els ingredients d’origen vegetal, entre un 60 i un 95% del fòsfor total
(aproximadament un 75% de mitjana)
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està present en forma d’àcid fític, poc disponible per a animals monogàstrics,
especialment els porcs. Aquesta font de fòsfor només pot absorbir-se després de la
seva hidròlisi amb fitassa. La disponibilitat de fòsfor vegetal pot variar des de menys
d’un 20% en dietes sense cap activitat fitàssica, fins més d’un 60% quan s’afegeixen
1000 Unitats Internacionals (UI) de fitassa microbiana per kg de dieta. L’àcid fític és
capaç de formar complexos amb la proteïna i inhibir l’acció d’alguns enzims com les
amilases, la tripsina, la riosinasa o la pepsina, i interaccionar així amb la
digestibilitat d’altres nutrients de la dieta. Una manera d’incrementar la utilització
digestiva dels nutrients de la dieta serà l’ús de fitasses exògenes.
Es pot afirmar que la inclusió de fitasses augmenta la digestibilitat del fòsfor, i per
tant disminueix la seva excreció i l’impacte que pot provocar sobre el medi.
L’excreció de fòsfor en les femtes depèn de les diferències dels coeficients de
digestibilitat del fòsfor en les
matèries primeres. No obstant, la majoria de fòsfor de la dieta prové d’ingredients
que no s’utilitzen particularment per la seva alta disponibilitat de fòsfor. La inclusió
de fitassa en els pinsos millora la digestibilitat del fòsfor vegetal en un percentatge
d’entre el 10 i el 30% en garrins, i d’un 15 a un 20% en porcs d’engreix. Per regla
general, una reducció de fòsfor del 0,1% en el pinso, utilitzant fitassa, produeix una
reducció del fòsfor en l’excreció del 20 al 45% en garrins i del 25 al 35% en porcs
d’engreix.
Recentment s’ha observat que la fitassa millora, no només la digestibilitat del fòsfor,
sinó també la de les proteïnes.
A efectes pràctics és recomanable utilitzar aliments amb una alta digestibilitat dels
nutrients,

ajustar

les

condicions

de

processat

perquè

no

existeixi

una

desnaturalització de la proteïna, i utilitzar productes enzimàtics que potenciïn
l’activitat digestiva i la digestibilitat dels nutrients. A més, s’han d’elegir les matèries
primeres d’acord amb el grau de desenvolupament de l’aparell digestiu i l’hàbit de
consum dels animals.
Millora de la digestibilitat dels nutrients amb l’ús de polisacàrids no amilacis (NSP)
Un altre tipus d’actuació per tal de reduir l’excreció de nitrogen és l’addició d’hidrats
de carboni, complexos no digestibles, que s’engloben dins dels grups dels
polisacàrids no amilacis (NSP). Amb aquesta pràctica s’aconsegueix reduir el
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nitrogen amoniacal present en l’orina, augmentant l’activitat microbiana intestinal.
Com a resultat final s’obté una reducció de la volatilització, d’amoníac.
7.1.1.4. Maneig de l’alimentació
Les estratègies que permeten millorar el maneig de l’alimentació es presenten a
continuació.
Alimentació per fases
Usant una sola composició de l’aliment durant tot l’engreix (dels 25 als 100 kg) hi
haurà una deficiència de la proteïna ideal al començament de l’engreix i un gran
excés al final del període, ja que el nitrogen requerit disminueix a mesura que
augmenta el pes. El camí més eficaç per optimitzar l’alimentació és formular
diferents racions alimentàries al llarg de les fases creixement engreix, normalment
entre 2 i 4 tipus de pinso, per tal d’ajustar al màxim el subministrament i els
requeriments de proteïna, sense excessos ni deficiències. Els programes
d’alimentació poden variar en funció del país, ja que per exemple a Itàlia els porcs
s’engreixen fins als 140-150 kg de PV, i per tant la gestió alimentària serà una altra.
Com més cops es variï la composició, més s’ajustaran les necessitats nutritives de
l’animal, evitant l’excés de nutrients que no és aprofitat per l’animal i que
posteriorment és excretat.
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En un experiment de Pomar et al. (1999), es va observar la reducció del nitrógen
excretat per porcs d’engreix entre l’alimentació monofase i l’alimentació amb varies
fases (taula 7.2).

Autors

Tipus d’alimentació

Fase productiva

Reducció

N

excretat
Bourdon

et

al. Multifase

25-100 kg

10 %

et

al. Bifase

26-104 kg

14 %

et

al. Bifase

Gestants

14 %

(1995)
Paboeuf
(2001)
Clowers
(2003)
Taula 7.2: Reducció de l’excreció de nitrogen
Font: Babot et al. (2004)
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% de reducció

Designació del tipus
de dieta

Fase productiva

% màxim de

del

proteïna bruta

N aportat

a la dieta

respecte
a l’estàndard

Garrins

Nivell 0:
Porcí transició (6 - 20 kg
Formules

Programes
d’alimentació

Porcí engreix (20 -

actuals

0

sacrifici)
actuals

Mares
Porcí creixement (20 - 40
kg)
Nivell 1:
Programa de tres

Porcí engreix 1 (40 - 70

fases

kg)

Formules
Actuals

5%

d’alimentació
d’engreix

Porcí engreix 1 (70 kgsacrifici)

Nivell 2:

Garrins (< 20 kg)

Programa de tres

Porcí creixement (20 - 40

fases

kg)

18

12 %

16.5
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d’alimentació

Porcí engreix 1 (40 - 70

d’engreix amb %

kg)

15

màxim de proteïna
bruta

Porcí engreix 2 (70 sacrifici)

14

Mares gestació

14

Mares lactació

16.5
Càlcul

Nivell 3:
Programa d’X fases

individualitzat.
X fases alimentació

%

d’alimentació

Reducció
superior al
12%.

Taula 7.3: Designació del tipus de dieta segons la fase productiva, el màxim de
proteïna bruta a la dieta i el % de reducció del N aportat respecte a l’estàndard

7.1.2. Aspectes econòmics en el cost de l’alimentació porcina
El preu de les matèries primeres de l’alimentació i el maneig nutricional a
l’explotació determinen en gran mesura el cost de la producció porcina, juntament
amb la mà d’obra emprada.
A Espanya els costos de l’alimentació constitueixen el 62,8% dels costos totals (0,69
€/kg canal), és a dir, una part molt important del cost de producció. A més, aquest
cost ha anat creixent en els darrers anys, el que comporta directament un increment
del cost de producció i una reducció del marge econòmic de les explotacions.
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Gràfic 7.1: Costos de producció l’any 2001
Font: bpex.org
Producció i consum de matèries primeres per a l’elaboració de pinso composta
La ramaderia intensiva s’articula al voltant d’empreses de pinsos compostos que
han desenvolupat grans xarxes d’integració vertical i convertit aquesta activitat en
un pas més de la cadena productiva. A Catalunya les empreses càrnies més
importants tenen el seu origen en el sector dels pinsos. L’any 2000 Espanya és el
tercer país europeu en la producció de pinsos compostos, amb 16 Mt. Catalunya en
produeix el 35,55%, i la tercera part d’aquesta quantitat es produeix a la província de
Lleida. Catalunya és la segona comunitat autònoma productora de pinsos.
En el conjunt agroalimentari català, el sector de l’alimentació animal, representa el
12,2% de les vendes netes (1.800 M€ l’any 2003, el 27,4% de l’Estat espanyol), el
4,1% dels ocupats i el 5,7% dels establiments (DAR,2003). Segons estimacions del
DAR, la producció de pinsos compostos l’any 2005 destinada al porcí va ser de
4.077.220 t, el 56% del pinso que es destina al consum animal. El porcí d’engreix en
consumí 1.996.306 t, seguit del porcí d’acabament (dels 80 kg de pes viu fins al
sacrifici) amb 788.816 t, i de les truges gestants, amb 496.764 t (DAR, 2005).
De les matèries primeres utilitzades en l’elaboració de pinsos a Catalunya el 2005,
els cereals representen el 51% del total, seguits de subproductes agrícoles (16%)
llavors oleaginoses (11,8%) substitutius dels cereals 6,09%, i altres. D’entre els
cereals, el blat i el panís, seguits de l’ordi són els més utilitzats. Pel que fa als
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subproductes agrícoles el tortó de soja, el segó de blat i el tortó de colza són els
components més utilitzats.
La farina de soja representa el 74% del total de les llavors oleaginoses, el gluten de
panís i la mandioca el 93% dels substitutius dels cereals. El blat, que constitueix el
28,11% del cereal produït, juntament amb el panís (31,33% del cereal produït), són
els cereals de més importància pel que fa a alimentació animal en la producció
mundial.

Matèries primeres
Cereals

Tones
3.739.828

Lleguminoses gra

380.993

Llavors oleaginoses

856.153

Substitutius del cereal

441.761

Farratges

88.424

Matèries d’origen animal

252.194

Subproductes agrícoles

1.181.386

Altres matèries

247.482

Premescles

37.838

Altres productes

19.865

Total matèries

7.245.924

Taula 7.4: Matèries primeres utilitzades en l’elaboració de pinsos a
Catalunya l’any 2005
Font: DAR
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La major producció de blat correspon als països d’Àsia, seguits d’Europa amb 208
Mt Els majors productors de panís són els EUA i Xina amb el 60% de la producció,
seguits d’Europa, 12%. El 60% de l’ordi mundial es cultiva a Europa.

País

Blat (t)

Ordi (t)

Alemanya

23.693.000

11.614.000

Àustria

1.453.000

879.628

Bèlgica-Luxemburg

0

0

Dinamarca

8.887.200

3.797.200

Espanya

3.820.000

4.448.400

Finlàndia

801.200

2.102.900

França

36.877.964

10.336.500

Grècia

2.044.149

233.551

Irlanda

798.000

1.025.000

Itàlia

7.717.129

1.214.054

Països Baixos

1.253.000

337.800

Portugal

275.000

13.000

RU

14.877.000

5.533.000

Suècia

2.246.800

1.592.900

TOTAL

100.743.442

43.127.933

Taula 7.5: Produccions mitjanes de blat i d’ordi a EU any 2005
Font: DAR
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La dependència del cereal exterior
És evident que la producció de cereal a Espanya és inferior al consum a Catalunya.
El consum de cereal des de les últimes campanyes s’ha incrementat, i la producció
de cereal varia dependent de la campanya degut al fet que la producció és fortament
dependent de la climatologia. Per satisfer la demanda interna es recorre a les
importacions, de les quals Espanya és un país molt dependent. Entre Argentina,
Austràlia, Canadà, UE i EUA, exporten el 70% del blat exportat mundialment. La UE
només exporta el 15% del blat exportat. Els principals exportadors de panís són
Argentina, Xina, UE, Àfrica del Sud i EUA. La UE només n’exporta el 1% mentre que
els EUA n’exporta més del 60%.

7.2. La incidència de la gestió de l’aigua
L’aigua és un recurs fonamental i imprescindible per a la vida de l’animal i també per
la seva influència en el volum de purins que es genera en les explotacions porcines.
Per aquests motius és important la seva adequada gestió.
L’aigua utilitzada pels animals comprèn tant la necessària per mantenir el seu
equilibri hídric intern, com les quantitats que el porc utilitza per a d’altres finalitats
externes (termoregulació, joc, etc.).
Segons la fase de producció considerada, l’aigua beguda pel porc desenvoluparà
una sèrie de funcions fisiològiques directament relacionades amb la producció
(manteniment, creixement, gestació, lactació, etc.) i d’altres indirectamente
relacionades

amb

ella

(manteniment

de

teixits

i

òrgans,

termoregulació,

manteniment de l’homeòstasi mineral, etc.). A més, l’aigua és també el vehicle
d’excreció de productes finals de la digestió i el metabolisme, de factors
antinutricionals ingerits amb la dieta o de fàrmacs i els seus metabòlits.
A continuació es revisen els diferents usos de l’aigua en les explotacions porcines,
amb indicació dels factors que fan variar el seu volum, i com aconseguir un ús més
eficient de l’aigua.
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7.2.1. Factors que afecten l’ús de l’aigua per part de l’animal
7.2.1.1. La temperatura i el factor tèrmic a l’explotació
El principal factor ambiental que contribueix a un major intercanvi d’aigua és la
temperatura i els factors que determinen la sensació tèrmica (humitat, velocitat de
l’aire, etc.). Així, les pèrdues d’aigua per l’orina i per la respiració s’incrementen amb
la sensació de calor, que fonamentalment és deguda a l’increment de la temperatura
ambiental per sobre la zona de neutralitat o confort tèrmic.
Les pèrdues a través de la respiració augmenten amb l’increment de la temperatura i
disminueixen en augmentar la humitat relativa.

7.2.1.2. Relació del consum d’aigua amb la ingesta d’aliment
El consum d’aigua està correlacionat positivament amb la ingesta d’aliment. En
porcs en creixement i en truges no lactants, les necessitats d’aigua expressades en
pes són aproximadament el doble que la ingesta d’aliment sec, tot i que el valor de
la ràtio tendeix a reduir-se amb l’edat dels animals.
En tot cas l’animal ha de satisfer tant les necessitats de nutrients com les
d’ompliment gàstric. Així, l’ús de pinsos molt concentrats en nutrients per unitat de
volum pot modificar la relació aigua-aliment sec consumit, fent que el porc utilitzi
més aigua per omplir l’estómac i minimitzi així la seva sensació de gana. En la
pràctica, l’alimentació a voluntat (alimentació ad libitum) s’utilitza de manera
generalitzada en les fases de transició, creixement i engreix. En canvi, l’alimentació
restringida és habitual a l’alimentació dels reproductors (mascles i truges en
gestació) per evitar que s’engreixin excessivament.
La pràctica de diluir les dietes augmentant el contingut de fibra pot cobrir les
necessitats en volum de la ració de les reproductores i evitar la sensació de gana,
fent que aquest factor no contribueixi al consum d’aigua. L’ús de dietes diluïdes pot
ser útil per a truges en gestació, i constitueix una possible estratègia per evitar que
consumeixin aigua excessivament. L’ús de dietes diluïdes en truges lactants o porcs
en creixement-engreix pot ser poc funcional, ja que pot influir de manera negativa en
el rendiment dels animals.
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7.2.1.3. Les instal·lacions i els equips ramaders
Hi ha una sèrie de factors relacionats amb les instal·lacions que de manera molt
directa condicionen l’ús de l’aigua, com els vinculats amb el subministrament
d’aigua i d’aliment: el tipus d’abeurador i menjadora o la seva combinació.
Tipus d’abeurador
L’elecció del tipus d’abeurador és determinant perquè l’animal faci un ús òptim de
l’aigua. També hi poden influir altres factors com l’alçada, la localització i
l’orientació de l’abeurador. Per aquests motius, en l’elecció del tipus d’abeurador
s’han de tenir en compte les particularitats de l’animal, la modalitat de maneig i
l’eficiència en l’ús de l’aigua.
7.2.3. L’aigua de la neteja
L’aigua de la neteja també és un component del purí. L’aigua s’empra per remullar
les instal·lacions, netejar corrals, terres, gàbies i menjadores.
L’ús de broquets redueix el temps de feina i la quantitat d’aigua emprada.
7.2.4. Recomanacions per a una bona gestió de l’aigua
Respecte a l’aigua utilitzada en la granja, la recomanació general és reduir la
quantitat d’aigua malgastada a tots els nivells (aigua administrada als animals, de
neteja o refrigeració). Amb aquesta finalitat, es poden implementar diverses
mesures.
Mesures generals:
• Calibrar amb regularitat les instal·lacions de subministrament d’aigua per evitar
fuites.
• Detectar i reparar les fuites.
• Recollir l’aigua de la pluja de manera separada i utilitzar-la per a la neteja.
• Tenir un pla de control i seguiment de l’ús de l’aigua (comptador i registre de
consum).
Utilitzar els sistemes d’aspersió com els panells humidificadors per refrigerar els
animals.
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Pel que fa a la interacció entre l’animal i l’aigua:
• Mantenir suficients punts d’aigua respecte al nombre i tipus d’animals presents.
• Utilitzar equips de subministrament d’aigua que minimitzin les pèrdues per
utilització inadequada per part dels animals (abeuradors de cassoleta, abjurador
integrat en menjadores, abeurador amb disseny específic, etc.).
• En el cas d’utilitzar abeuradors independents, aquests han d’instal·lar-se a una
altura adequada i a la zona de defecació (zona bruta).
• Utilitzar pinsos amb un contingut baix en proteïna i sals per minimitzar la utilització
d’aigua per part dels animals.
Protocol de neteja:
• Retirar les restes de menjar abans de començar a netejar.
• Netejar en sec de manera prèvia a la neteja humida.
• Remullar tots els elements (parets, terra, menjadores, etc.) de manera prèvia a la
neteja.
• Utilitzar equips d’alta pressió (1500 – 2000 PSI) per a la neteja dels allotjaments i
equips.
• Netejar sempre els allotjaments al final de cada període de producció.
• Establir un circuit de neteja per evitar netejar dos cops la mateixa superfície i
procurar que l’aigua bruta flueixi cap a les zones d’emmagatzematge amb el mínim
esforç.
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7.3. Les emissions gasoses
7.3.1. Aspectes generals
Els impactes potencials de les dejeccions ramaderes sobre l’atmosfera són la
generació de males olors, l’emissió de gasos acidificants i d’efecte d’hivernacle, així
com l’alliberament de microorganismes en forma de bioaerosols. En funció de
l’agent,

aquests

impactes

es

produeixen

preferentment

en

les

etapes

d’emmagatzematge, tractament i aplicació agrícola o bé durant totes elles de manera
indistinta. Els principals gasos alliberats en les explotacions són el diòxid de
carboni (CO2), l’amoníac (NH3), el sulfhídric (SH2), el metà (CH4) i els compostos
orgànics volàtils (amines, amides, carbonils, sulfurs, etc.). D’aquests gasos es pot
diferenciar per una banda l’amoníac, que és el més emès, i per l’altra els gasos amb
efecte d’hivernacle (GEH). Aproximadament el 50% de les emissions globals
d’amoníac s’atribueixen a la ramaderia i a la utilització d’adobs minerals. El 80,6% de
les emissions d’origen agrari prové de les dejeccions ramaderes i el 19,2% restant
dels fertilitzants químics. L’estimació de l’emissió d’amoníac de la FAO and IFA
(2001) és del 14% del nitrogen mineral usat com fertilitzant i del 22% del nitrogen
amoniacal present en les dejeccions ramaderes. La pèrdua d’amoníac pel sistema
sòl-planta és una de les causes de la baixa eficiència fertilitzant del nitrogen. Gran
part de l’amoni volatilitzat es redeposita de seguida en forma seca i humida. La resta
pot transformar-se a l’atmosfera i contribuir a la pluja àcida i a l’escalfament global.
La Directiva 2001/81/ CE, de 23 d’octubre, limita les emissions nacionals anuals de
determinats contaminants atmosfèrics a partir del 2010 (per a Espanya l’emissió
màxima permesa serà de 353 t d’NH3 anuals). Segons les estimacions disponibles,
el 1994 la majoria dels països europeus superaven aquests límits d’emissió. Per a
Espanya aquestes emissions s’han estimat, degut a la inexistència de dades
contrastades.
En el context de la producció porcina, la majoria dels gasos alliberats a l’atmosfera
es formen per acció de bacteris sobre diferents components de les dejeccions
ramaderes, en quatre estadis:
• Durant l’allotjament dels animals.
• A les instal·lacions externes d’emmagatzematge dels purins.
• En el moment de l’aplicació de purins al camp.
178/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

• Després de l’aplicació dels purins al camp.
Els factors associats a la producció porcina que afecten l’emissió de gasos, són els
següents:
• Disseny dels allotjaments.
• Sistema de ventilació i freqüència d’aquesta.
• Sistema de calefacció i temperatura interior.
• Quantitat i qualitat dels purins.
• Estratègia d’alimentació.
• Utilització de llit.
• Utilització d’aigua.
• Nombre d’animals (densitat i pes dels animals).
• Sistema d’emmagatzematge dels purins.
• Mode d’aplicació dels purins.

Les explotacions ramaderes estan obligades a notificar a la Conselleria amb
competència en medi ambient de la seva Comunitat Autònoma els índexs
d’emissions, per a posteriorment remetre’ls al Ministerio de Medio Ambiente, que
elabora l’inventari estatal d’emissions contaminants,36 en compliment de la
Decisión 2000/479/CE en relació amb la realització de l’inventari europeu
d’emissions contaminants. Les emissions dels compostos que han de notificar els
ramaders, les explotacions dels quals queden supeditades a la directiva IPPC, són el
metà, l’òxid nitrós, l’amoníac i les partícules de mida inferior a 10 micres. Per a
facilitar el càlcul d’aquestes emissions en cada explotació, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicat unes taules que permeten estimar les
emissions de gasos en cada una de les fonts (nau, emmagatzematge i fertilització)
en funció del nombre de places.
Amb l’objectiu de limitar les emissions de contaminants a l’atmosfera, el Parlament
Europeu i el Consell de la Unió Europea han aprovat la Directiva 2001/81/CE, del 23
d’octubre del 2001, sobre límits nacionals d’emissions de determinats contaminants
atmosfèrics. D’acord amb aquesta directiva, a la Resolució de l’11 de setembre de
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2003 de la Secretaria General de Medi Ambient es fixen els sostres d’emissió de
determinants contaminants atmosfèrics, que no es podran sobrepassar més enllà
del 2010 (taula 7.6). Aquests programes de reducció progressiva s’hauran d’aplicar a
totes les fonts de diòxid de sofre, òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils i
amoníac.

Gasos emesos

Sostres nacionals d’emissió
(kt)

SO2

746

NOX

847

COV (compostos orgànics

662

volàtils)
NH3

353

Talula 7.6: sostres nacionals d’emissió de gasos

Pel que fa a l’emissió de males olors es consideren marginals en comparació amb la
resta d’impactes potencials de les emissions gasoses, ja que els danys sobre la
salut, de presentar-se, només apareixen a distàncies molt curtes i a grans
concentracions dels compostos involucrats (d’entre 15 i 25 ppm). No obstant, quan
les

dejeccions

pateixen

descomposicions

en

absència

d’oxigen

comença

l’alliberament de compostos com el sulfur d’hidrogen, etacols, indols, amines,
mercaptans i altres gasos sulfurosos, que es detecten a concentracions molt més
petites. El tractament de les dejeccions és, per tant, molt important de cara a la
qualitat i intensitat de les emissions d’olors. Semblantment, l’aprofitament agrícola
dels purins també donarà lloc a l’aparició d’olors més o menys intenses en funció de
la metodologia emprada en l’aplicació. Per últim, a causa del fet que és un impacte
limitat en distància, la legislació aplicable acostuma a ser de rang autonòmic o
municipal.
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7.3.2. Emissió i control de l’amoníac
L’amoníac que s’emet a l’atmosfera procedeix fonamentalment de fonts agràries,
molt especialment de la

ramaderia, tot i que també es produeixen emissions

derivades dels fertilitzants i de la descomposició de les restes vegetals. La seva vida
mitjana a l’atmosfera oscil·la entre tres i sis dies, i no es trasllada normalment més
enllà de centenars de quilòmetres des del seu lloc d’emissió, per la qual cosa es
considera un contaminant a escala regional. Bona part es diposita prop del focus
d’emissió en forma particulada, mentre que la resta pot reaccionar en l’atmosfera
formant compostos i aerosols amoniacals que es poden traslladar a distàncies
superiors i ser finalment dipositats sobre el terreny o l’aigua per les precipitacions
en forma seca. Els danys produïts són molt variables en funció del lloc de deposició.
Quan aquests compostos nitrogenats arriben a les aigües superficials es
contribueix a la seva eutrofització, mentre que quan arriben al sòl es produeix la
seva acidificació, major o

menor en funció de la capacitat de tamponament

d’aquest. Mentre als països del nord d’Europa els sòls acostumen a tenir molt baixa
capacitat de tamponament, i per tant són fàcilment afectats, els sòls de bona part de
les zones mediterrànies tenen una gran capacitat d’esmorteir l’acidesa a causa de
l’abundància de materials carbonatats en la seva composició.

.

Imatge 7.2: Consum, utilització i pèrdues de proteïna
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7.3.2.1. Reducció de l’emissió d’amoníac dins de les naus de l’explotació
La concentració d’urea a l’orina (precursora de l’amoníac), d’amoníac en el purí i el
seu pH són els principals factors que es poden modificar a través de l’alimentació i
que poden incidir en l’emissió d’amoníac a les naus de les explotacions.
La reducció de l’emissió d’amoníac en origen aplicant les estratègies següents:
• Administració de dietes amb continguts de proteïna baixos.
• Administració de dietes riques en fibra i ús de polisacàrids no amilacis (NSP).
• Incorporació de sals acidificants a la dieta.
L’ajust del contingut de proteïna a les necessitats dels animals, que passa per una
disminució del percentatge de proteïna bruta administrada i la suplementació amb
aminoàcids sintètics, comporta una menor excreció de compostos nitrogenats (urea
en orina o aminoàcids de les femtes), la qual cosa implica una menor transformació
d’aquests compostos en amoníac per part dels bacteris.
El disseny d’estructures que minimitzin la superfície d’emissió de gasos, juntament
amb una retirada freqüent de les dejeccions sòlides (cas dels canals d’evacuació
continua de la fracció líquida i recirculació d’aquesta per arrossegar la fracció
sòlida, pot suposar una reducció de les emissions de fins el 60%.
El document BREF (2003) presenta una revisió de diferents configuracions
possibles de terra i fossa de manera combinada amb diferents estratègies per a
l’evacuació de les dejeccions sòlides i líquides. En aquest cas, la comparativa es
realitza respecte un sistema de referència en el qual els porcs són allotjats en grup,
amb el terra completament cobert de slat, amb fossa profunda i amb evacuació poc
freqüent dels purins. Així, per minimitzar les emissions d’amoníac durant
l’allotjament, el tipus de terra més recomanable sembla ser el d’slat total. Pel que fa
al disseny de la fossa, aquest hauria de minimitzar la superfície d’emissió i facilitar
la retirada freqüent de les dejeccions. L’ús de terra sense slat requereix un adequat
maneig de les dejeccions i del llit per reduir la fermentació i l’emissió d’amoníac.
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Taula 7.7: Valoració de diferents sistemes d’allotjament i de maneig dels purins en
termes d’emissió d’amoníac i de necessitats d’aigua
Font: Informe CADS per a la millora de la gestió del sector porcí (2007)
7.3.2.2. Reducció de l’emissió d’amoníac durant l’emmagatzematge de purins
L’emmagatzematge dels purins en les basses de l’explotació (fora de les naus)
també és font d’emissions. S’han realitzat diversos estudis sobre estratègies
d’emmagatzematge per tal de reduir les emissions gasoses, com són l’ús de
cobertes, l’addició de diferents tipus de substàncies o la refrigeració. Les cobertes
actuen principalment a través de dos mecanismes: incrementant la resistència a la
volatilització d’amoníac, i disminuint la superfície d’emissió. A més, alguns tipus de
coberta tenen capacitat absorbent
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Els materials emprats són diversos, des de materials rígids com el ciment o el
polièster, flexibles (plàstics) o flotants com la palla i l’oli. S’estimen reduccions amb
l’ús de cobertes d’entre el 60 i el 90% de les emissions durant l’emmagatzematge.
L’aplicabilitat pràctica d’aquests tipus de cobertes és diversa. La coberta de palla
produeix efectes ambientals negatius, en canvi la separació sòlid-líquid de les
dejeccions

ramaderes

produeix

efectes positius

si

els

sòlids

es

tracten

adequadament. Per una altra banda, amb una coberta sòlida s’aconsegueix una
reducció de les emissions d’amoníac i metà.
Les condicions (temperatura i pH) dels purins són determinants de les emissions.
Per aquest motiu s’han testat
additius com l’àcid sulfúric per controlar el pH, inhibidors de l’activitat de l’enzim
ureasa, la refrigeració dels purins que permet reduir l’amoníac emès en 1,9 kg per
plaça i any.
Per una altra banda es pot fer una acidificació de les dejeccions. Els avantatges que
ofereix l’acidificació són per una banda la reducció d’un 50-80% de les emissions
d’amoníac tant a les naus, com en l’emmagatzematge, com en l’aplicació del purí. A
més, hi ha un 10-15% més de nitrogen al purí. Possiblement hi ha menys emissió de
males olors. L’inconvenient més important d’aquest mètode és el fet que és molt car
(Sorensen et al., 2006). Phillips et al. (1999, citat a Babot et al., 2004), plantegen
múltiples estratègies per minimitzar les emissions d’amoníac (taula 7.8) durant
l’emmagatzematge.

El

tractament

específic

de

l’aire

contaminat

consisteix

bàsicament en la circulació forçada de l’aire i el seu rentat biològic (biofiltrat) o
químic (stripping). En tot cas, s’ha d’indicar que moltes de les alternatives per al
tractament dels purins o l’aire estan en fase d’experimentació (d’aplicabilitat encara
reduïda). S’ha de considerar sempre com mesures pal·liatives i ser avaluades per la
seva eficiència tècnica i econòmica en les condicions particulars d’ús de cada
explotació i el seu entorn geogràfic i climàtic.
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Taula 7.8: Estratègies per reduir l’emissió d’amoníac en explotació
Font: Informe CADS per a la millora de la gestió del sector porcí (2007)
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7.3.2.3. Reducció de l’emissió d’amoníac durant l’aplicació dels purins al sòl
La injecció del purí en el sòl de manera localitzada, disminueix la pèrdua de nitrogen
per volatilització i les males olors, i permet aplicar purins més a prop dels nuclis
habitats.

Imatge 7.3: injecció dels purins al sòl

7.3.3. Emissió i control dels gasos amb efecte d’hivernacle
De tots els gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), els únics en l’emissió dels quals la
ramaderia té un paper rellevant són el metà i l’òxid nitrós. Els òxids de nitrogen
(NOx), el monòxid de carboni i els compostos orgànics volàtils no metànics
(COVNM) tenen una influència indirecta sobre l’efecte d’hivernacle com a precursors
d’ozó troposfèric, i els òxids de sofre (SOx) com a precursors d’aerosols. Per
simplificar les dades, habitualment es multipliquen les quantitats d’aquests gasos
per la seva potència en la producció d’efecte d’hivernacle en relació amb la del
diòxid de carboni (CO2), cas en què es parla de quantitats equivalents de CO2. Els
compostos responsables de l’olor són molt variats. S’han descrit uns 170
compostos volàtils.
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Existeixen tres fonts d’emissió relacionades amb les dejeccions ramaderes:
• Fermentació entèrica en ramat domèstic, que podria tenir-se en compte com a
dejeccions gasoses. Els ruminants són les espècies amb les taxes més grans
d’emissió. Quant a la dieta, com més grans siguin les quantitats i menor la
digestibilitat dels materials, més grans seran les emissions de metà. Durant el
període 1990-2004, les emissions augmentaren un 16,35% i passaren d’11.870 a
13.706 Gg de CO2 equivalent, a causa fonamentalment de l’increment del vaquí no
lleter i, en menor mesura, del porcí,
• Gestió de fems. En aquest cas s’han de considerar emissions tant de metà com
d’òxid nitrós, i el sistema de gestió és un factor clau quant al tipus de gas format i
les quantitats alliberades. La fracció de les dejeccions que es descompon en
anaerobiosi és el factor determinant de les quantitats de gas produïdes. L’òxid nitrós
es produeix per l’atac seqüencial dels organismes nitrificants i desnitrificants.
• Sòls agrícoles. Aquests són la principal font d’emissions d’origen agrícola, amb
21.042 Gg de CO2 equivalent emesos el 2004 en forma d’òxid nitrós. Les emissions
relacionades amb les dejeccions ramaderes aplicades al sòl han augmentat un
22,4% en el període 1990-2004, passant de 2.155 a 2.638 Gg de CO2 equivalent.
L’amoníac i el sulfur d’hidrogen són els dos gasos més rellevants com a causants
de males olors. El sulfur d’hidrogen es genera en condicions d’anaerobiosi per
descomposició bacteriana de matèria orgànica en presència de sofre. Es produeix
contínuament, però en ser més pesat que l’aire, queda retingut a la fossa de purí; en
buidar la fossa i agitar el purí, s’allibera ràpidament. Fins a concentracions de 10
ppm no puposa un problema per a l’home. A partir de 100 ppm l’olfacte es
dessensibilitza, i a partir de 200 ppm és letal ja que provoca edema pulmonar,
inconsciència, coma i mort.
El metà es genera en l’estabilització anaeròbia del purí, com a conseqüència de la
degradació d’àcids orgànics.
També pot ser causat per les fermentacions microbianes a l’intestí gros. En canvi,
aquesta contribució és molt petita comparada amb la dels remugants, degut a
l’aparell digestiu. És explosiu a concentracions d’entre un 5 i un 15%.
El diòxid de carboni (CO2) prové de la pròpia respiració dels animals, encara que
també es pot originar per degradació dels àcids orgànics. Un porc genera 450 kg
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CO2 l’any. A l’atmosfera hi és present a una concentració de 30 ppm. A l’explotació
no ha de sobrepassar les 2000 ppm. Entre 5000 ppm i un 1% fa que augmentin les
mossegades de cua entre els animals.
El monòxid de carboni (CO) es pot originar en combustions defectuoses dels
sistemes de calefacció o bé en processos catabòlics. En casos de mala combustió
pot ser causa de mort. A concentracions entre 200 i 300 ppm redueix la taxa de
creixement fins un 25%. Segons dades oficials de l’Administració espanyola
presentades a la UE,37 les emissions de CO2 equivalent per l’any base (1990-1995)
corresponents a les instal·lacions ubicades a Catalunya són de 39.282 Gg. L’any
2001 aquesta emissió fou un 33% superior. En termes mitjans, un 9% d’aquestes
emissions correspon a les activitats agrícoles (Llebot et al., 2005).

7.3.3.1. Possibilitats de reducció de les emissions de GEH en relació amb la
producció porcina a Catalunya
Dins de les emissions totals de CO2 equivalent que s’emeten a Catalunya, es poden
diferenciar:
• Les que provenen de les instal·lacions que recull la Directiva 2003/87/CE, de
comerç d’emissions, que segons el Pla nacional d’assignació 2005-2007 són
aproximadament el 35% del total de Catalunya.
• El 65% restant, que corresponen a les emissions difuses, és a dir, les procedents
del transport, l’habitatge, l’agricultura i la ramaderia, els residus i gasos fluorats i
totes aquelles instal·lacions industrials que no inclou la Directiva.
Les emissions difuses són les que estan augmentant d’una manera més important i,
a causa de la seva naturalesa, són possiblement les que requereixen esforços més
grans a fi d’adaptar-nos als compromisos adquirits.
Pel que fa a la reducció de les emissions en el sector energètic cal dissenyar
polítiques econòmiques que permetin modificar les previsions de generació de
biogàs a partir dels purins porcins fetes per l’ICAEN per a l’any 2010 (una producció
inferior al 10% del total del biogàs que potencialment es podria aprofitar), i que
alhora es controli l’increment de les emissions de diòxid de carboni i metà degut al
tractament dels purins.
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Per una altra banda el Real Decreto 436/2004, de 12 de març, pel que s’estableix la
metodologia per a l’actuació i sistematització del règim jurídic i econòmic de
l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial, fa interessant la
inversió en energia fotovoltaica o tèrmica, ja que la subvenciona molt fortament i a
llarg termini. Aproximadament, el preu d’una instal·lació de 100 kWp és de 650.000750.000 € i queda amortitzada en aproximadament 6 o 7 anys. El Real Decreto també
subvenciona la generació d’energia per biocombustibles i biomassa. D’altra banda,
els preus de l’energia en relació amb el tractament dels purins porcins excedentaris
han estat regulats en el Real Decreto 661/2007.
En aquest sentit, el Projecte Life TRAMA (Tècniques de Reorganització Ambiental
Agrària) per a la reducció integral de l’impacte ambiental en sistemes econòmics
agroramaders va dissenyar, refinar i validar un model de gestió mediambiental
orientat a EMAS, per a les empreses agràries, en col·laboració amb diverses pimes
agroalimentàries, ramaders i agricultors. Es considera que els materials resultat
d’aquest projecte són un bon punt de partida per a la millora ambiental de la
agroindústria, ja que aporten solucions de gestió ambiental per a tots els potencials
impactes de l’agroindústria, incloses les emissions gasoses. En l’àmbit català,
l’agricultura i la ramaderia representen, pel que fa al CO2 equivalent de GEH, un
augment del 13% en termes relatius sobre l’any base de 1990, amb dades verificades
de l’any 2001. L’excés d’emissions es deu fonamentalment als remugants i a les
dejeccions ramaderes, ja que les emissions produïdes pel cultiu d’arròs no són gens
significatives i estan dintre dels paràmetres permesos al Protocol de Kyoto. La bona
gestió de les dejeccions ramaderes, la utilització de processos de formulació de
pinsos adequats, i la producció d’electricitat en plantes que utilitzen purins i altres
biomasses d’origen vegetal i animal són també activitats que esdevenen positives
en termes ambientals. Els cultius tenen un gran paper en dos camps diferents en la
lluita contra el canvi climàtic: són un embornal important, i al mateix temps són
subministradors d’energia neutra, als efectes del Protocol de Kyoto, en forma de
biomassa. És a dir, les restes dels cultius i els cultius bioenergètics corresponen a
un combustible alternatiu que té un factor d’emissió zero, atès que quan
combustiona allibera el mateix diòxid de carboni que s’havia absorbit durant l’etapa
de creixement del vegetal.
S’haurien de completar els inventaris de sòls de Catalunya per poder calcular les
taxes d’emissió de GEH i un potencial de segrest de carboni més ajustats a la
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realitat. Igualment és imprescindible completar el coneixement sobre aquest recurs
natural. Caldria promoure i poder quantificar els processos edàfics que podrien
estar afectats o són agent del canvi climàtic. La utilització de dades generades per
estudis de sòls d’Europa Central o d’altres àrees del món té una utilitat limitada i fa
que els models de simulació de processos edàfics que utilitzen aquesta informació
portin associada una gran incertesa en les prediccions. Els sòls de Catalunya tenen,
en conjunt, un potencial de segrest de carboni elevat, tot i que la manca d’aigua en
limita les entrades i la seva estabilització en forma d’humus dins el sòl. El reg és una
de les pràctiques més efectives per augmentar les reserves de carboni al sòl, de
manera que els sòls de les noves àrees regables es poden convertir en bons
embornals. La limitació de les reserves d’aigua podria, però hipotecar aquesta
potencialitat.
La gestió de fertilitzants nitrogenats pot ser molt més efectiva i viable que altres
mesures en la mitigació dels efectes del canvi climàtic, ja que els òxids de nitrogen
suposen una contribució específica del 89% en les emissions de GEH generades a
partir dels sòls. Caldria aprofundir especialment en aquest tema i fer complir les
mesures agroambientals i bones pràctiques agràries establertes a la legislació. És
necessari desenvolupar i aplicar pràctiques agràries en els aspectes relacionats
amb l’ús eficient dels fertilitzants nitrogenats, el reciclatge dels subproductes
orgànics ramaders i urbans, en combinació amb tècniques de conreu adequades per
facilitar la integració i manteniment del carboni orgànic en el propi sòl. En aquest
sentit, les pràctiques de conreu mínim o no conreu semblen les més adients. Seria
important establir i mantenir una xarxa de seguiment (monitoratge) en parcel·les
experimentals, adequada a les característiques dels principals sistemes agraris, on
es quantifiquessin els canvis, es mesuressin els processos i es posessin a punt les
tecnologies a implementar. Igual ment, s’hauria de donar continuïtat a microconques
i parcel·les forestals que monitoritzessin propietats importants en relació amb el
canvi climàtic. Caldria que aquestes àrees pilot s’integressin en les xarxes estatals i
europees de seguiment. És important també utilitzar els instruments de política
agrària i ambiental per assegurar el segrest del carboni i fer una correcta gestió del
sòl, tot afavorint aquelles pràctiques que permetin reduir la concentració de GEH a
l’atmosfera (Llebot et al., 2005). L’educació ambiental dirigida als empresaris agraris
pot ser una pràctica molt útil a l’hora d’implementar el Codi de Bones Pràctiques
Agràries. Igualment, seria necessari sensibilitzar la població en general de la
necessitat de consolidar la recollida selectiva de residus sòlids urbans (RSU) per tal
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que puguin ser aprofitats, previ tractament, com a adobs per incrementar el
contingut orgànic del sòl i reduir així les necessitats d’altres fonts de nitrogen.
D’altra banda cal executar un programa integral de transformació dels gasos
emesos pels residus en energia elèctrica, de manera progressiva, com a mesura
prioritària.

7.4. L’emmagatzematge dels purins
7.4.1. Aspectes generals
Disposar d’un sistema d’emmagatzematge apropiat a les característiques de
l’explotació agroramadera és una eina de gestió imprescindible per fer una correcta
aplicació agrícola de les dejeccions, en els períodes i en les quantitats adequades a
les necessitats de les plantes (única forma que minimitza les pèrdues incontrolades
cap al medi). En qualsevol cas, però, el sistema d’emmagatzematge ha de ser
impermeable i prou “robust” (de suficient capacitat) per fer front a la realitat
canviant de l’explotació (rotacions de cultiu, èpoques de pluja continuada que
impedeix entrar als camps, èpoques de sequera en què no és necessari adobar,
etc.). A més, durant l’emmagatzematge es redueix el contingut de microorganismes
patògens de manera significativa, tot i que no s’aconsegueix la higienització total.
La construcció d’elements per a
regulada

pel

Real

Decreto

l’emmagatzematge de dejeccions ramaderes,

324/2000,

obliga,

entre

d’altres

coses,

a

la

impermeabilització total i al seu aïllament mitjançant un tancament perimetral.
Les dejeccions ramaderes líquides s’emmagatzemen en tancs (rectangulars o
circulars), basses i fosses. Els tancs rectangulars solen ser d’obra, de ciment armat,
i han d’estar impermeabilitzats per una làmina de plàstic o per qualsevol altre
sistema que en garanteixi el segellat i la impermeabilització total. Pel que fa als
tancs circulars, s’acostumen a construir amb làmines corbes d’acer o amb blocs de
ciment armat. Els tancs poden estar totalment o parcialment soterrats. Les basses
poden ser excavades a terra o bé d’obra sempre que se’n garanteixi la
impermeabilitat. El purí també es pot emmagatzemar temporalment a les fosses
(situades sota les instal·lacions de l’explotació que allotgen el bestiar), fins que es
buiden cap a la bassa o tanc d’emmagatzematge o s’aplica al sòl.
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Per preservar el valor fertilitzant de les dejeccions, és aconsellable cobrir les
basses, tot i que encareix molt la seva construcció. Així s’evita l’entrada d’aigües de
pluja i la volatilització d’amoníac. Es poden cobrir amb plàstics o bé amb una
coberta flotant, com ara palla picada o la crosta que es forma espontàniament.

Imatge 7.4: Una bassa de purins
7.4.2. Capacitat d’emmagatzematge
Les explotacions ramaderes han de disposar d’una capacitat d’emmagatzematge
suficient per encabir-hi, durant el temps en què l‘aplicació agrícola com a fertilitzant
no és possible, els purins generats, les restes de menjar, les aigües residuals de
neteja, dels abeuradors, etc. És recomanable evitar l’entrada de l’aigua de pluja al
sistema per no incrementar innecessàriament les necessitats d’emmagatzematge.
Per estimar la freqüència de buidatge, cal considerar:
• La superfície de terres cultivades de l’explotació.
• La rotació de cultius i les èpoques òptimes d’aplicació de dejeccions.
• La dosi òptima per a cada cultiu.
Això permet fer una primera aproximació de les sortides (volum i moment) de
dejeccions ramaderes del sistema d’emmagatzematge.
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Imatge 7.5: volum d’emmagatzematge necessari
La naturalesa dels purins permet aplicar-los en fons i una vegada el cultiu ja està
implantat. Per tant, es considera que l’autonomia mínima d’emmagatzematge ha de
ser superior per a dejeccions ramaderes sòlides i de major valor orgànic, que per a
líquides. Sovint, la capacitat d’emmagatzematge mínima que estableix la normativa
no permet l’ús dels purins com a adob, ja que la necessitat d’adobar es dóna,
únicament, en determinats períodes de l’any, que depenen dels cultius. El
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) considera que
l’autonomia suficient mínima, mesurada en mesos, en funció de les possibilitats
d’aplicació dels purins als cultius de cada zona és la que es presenta a la taula 7.9 .
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Autonomia
Ubicació de l’explotació

Municipi

d’emmagatzematge
del purí (mesos)

Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya,

Tots els

Pallars Sobirà, Ripollès, Val d’Aran

municipis

Anoia, Bages, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà

Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès, Urgell

Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla
de l’Estany, Selva, Osona, Vallès Occidental, Vallès
Oriental

Municipis zona
de secà

Municipis zona
de regadiu

Tots els
municipis

5

6

4

5

Alt Camp, Alt Penedès, Baix Camp, Baix Ebre, Baix
Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Conca

Tots els

Barberà, Garraf, Maresme, Montsià, Priorat, Ribera

municipis

6

d’Ebre, Tarragonès, Terra Alta

Taula 7.9: Autonomia d’emmagatzematge dels purins en mesos.
Font: DAR 2005
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Comarca
Garrigues
Noguera

Municipi
Arbeca, Borges Blanques, Juneda, Puiggròs
Albesa, Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Montgai, Penelles,
Preixens, Sentiu de Sió, Térmens, Torrelameu, Vallfogona de
Balaguer

Pallars Jussà
Pla d’Urgell

Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Talarn, Torre de Cabdella
Barbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella,
Golmés, Ivars d’Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, Palau
d’Anglesola, Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig

Segrià

Aitona, Alamús, Albatàrrec, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alguaire,
Almacelles, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Benavent de Segrià,
Corbins, Gimenells i el Pla de la Font, Granja d’Escarp, Lleida,
Massalcoreig, Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Soses,
Sudanell, Torrefarrera, Torres de Segre, Torre-Serona, Vilanova de la
Barca, Vilanova de Segrià

Urgell

Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, Fuliola, Puigverd
d’Agramunt, Sant Martí de Riucorb, Tàrrega, Tornabous, Vilagrassa

Taula 7.10: Municipis de Catalunya en zona de regadiu
Font: DAR 2005
Tota explotació ha de definir, segons el Pla de gestió de dejeccions ramaderes, la
capacitat d’emmagatzematge suficient per un període de temps adequat a les
possibilitats locals d’utilització agrícola dels purins. Això evita haver de buidar el
dipòsit en moments poc convenients i permet millorar la gestió de les dejeccions
(Decret 50/2005 del Departament de Medi Ambient i Habitatge). La capacitat dels
dipòsits s’ha d’adequar a les característiques de l’explotació, per tant s’ha de
conèixer la composició dels productes que han de ser emmagatzemats. En els
purins, aquesta depèn de molts factors, com són el tipus d’animals, la capacitat, el
període que aquests romanen a la granja, la composició de les dietes, l’existència i
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tipus de jaç i la quantitat d’aigua que vagi a parar als dipòsits (de neteja,
d’abeuradors o de pluja). Per tots aquests motius, s’ha de calcular que la capacitat
sigui suficient per emmagatzemar la producció de purins per un període de temps de
4 mesos, com a mínim, i si l’explotació no és capaç de gestionar adequadament les
seves dejeccions, s’ha

d’ampliar fins possibilitar la seva utilització agrícola. La

configuració del dipòsit ha de minimitzar l’acumulació de solatge.

7.4.3. Característiques constructives de les fosses de purins
En presentar els Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes s’exigeix al ramader que
lliuri informació sobre si les instal·lacions són estanques, que informi del material
constructiu i la naturalesa del material impermeabilitzant de la capacitat
d’emmagatzematge construïda a l’explotació. Aquesta informació constitueix una
estimació bàsica de les bones condicions del sistema d’emmagatzematge de
l’explotació, però està mancada de criteris objectius que permetin assegurar
l’estanquitat de la instal·lació.

Tradicionalment per a l’emmagatzematge de purins a l’explotació s’han utilitzat
materials constructius d’obra (àrids, ciments, forjats i ciment armat) o capes
impermeabilitzants. El disseny i la construcció dels dipòsits és de la màxima
importància per evitar posteriors problemes de gestió i manteniment. Aquests han
d’ésser construïts amb materials i formes que garanteixin la seva durabilitat i
estanquitat. Per aquest motiu s’ha de tenir en compte les consideracions següents
(Ordre 22 d’octubre de 1998):
• Tenir cura amb l’elecció del terreny.
• L’estructura ha de ser l’adequada per evitar esquerdes. Les juntes i els angles, si
n’hi ha, han d’estar reforçats i, en el seu cas, segellats amb material elàstic per
evitar fissures en cas de moviments.
• La superfície de les parets ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del
producte contingut.
• Utilització de materials de recobriment impermeables. Si són de làmina plàstica,
cautxú, etc., s’ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les
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agressions mecàniques. No s’han d’utilitzar materials porosos sense recobriment, ja
que es poden produir filtracions.
• Resistència de les parets a les pressions laterals del líquid. Les construccions de
forma cilíndrica reparteixen uniformement les forces. Si són quadrades, se n’han de
reforçar els angles.
• Resistència de les parets a la pressió exterior del terra i de les aigües d’infiltració.
És important en dipòsits soterrats i quan són buits.
• El terra dels dipòsits, a més, ha de tenir un pendent del 5 al 10% cap a la porta de
sortida o pou de bombeig.
• Instal·lació de tancament perimetral en basses excavades o semiexcavades per
evitar l’accés de persones o animals.
Altres consideracions importants són preveure un sistema separat de recollida de
les aigües de pluja. Si el dipòsit està tancat, s’evitarà emmagatzemar-hi aigua de
pluja, tant si prové de les teulades, de vessament o si hi cau directament. A
continuació s’analitzen més concretament els materials emprats en les instal·lacions
d’emmagatzematge de fosses i basses de purins. Es diferencien dos grups: les
d’obra i les impermeabilitzades. També s’analitzen les cobertes que es poden
emprar sobre les basses.
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7.4.3.1. Fosses d’obra
Les fosses d’obra han de ser construïdes amb ciment armat o d’altres materials com
estructures de bloc de ciment armat o totxo. Aquestes darreres no ofereixen cap
garantia de resistència estructural i, per tant, d’estanquitat de la construcció. Les
fosses de ciment armat, degut a les característiques del material utilitzat, ofereixen
unes

condicions

d’estanquitat

òptimes,

sempre

que

s’hagin

dissenyat

adequadament tenint en compte els factors següents:
• L’ambient d’exposició del ciment armat, aspecte molt rellevant en la protecció de
l’estructura d’acer contra la corrosió i en l’aparició de determinades patologies del
ciment armat afavorides per la presència de sals en el purí.
• El disseny de la fossa de ciment armat ha d’assegurar una determinada resistència
estructural per evitar l’aparició d’esquerdes o l’obertura de les juntes. És fàcil
acompanyar la documentació del projecte d’un senzill càlcul estructural que tingui
en compte els esforços a què estarà sotmesa l’estructura de la fossa quan és plena
o quan és buida.
• Les patologies més habituals que es poden detectar en aquest tipus de fosses són:
– Patologies en els fonaments. Aparició d’esquerdes que poden ser degudes a
multitud de factors.
– Danys per retracció del ciment armat. Corresponen a fenòmens d’assentament de
la massa de ciment armat. Tenen molt a veure amb el procés de fabricació de l’obra i
de pèrdua d’aigua per la massa.
– Danys per esllavissades. Freqüents en àrees d’activitat freàtica important o manca
de drenatge suficient.
– Patologies d’origen càrstic, com a resultat de processos de dissolució de la roca.
– Corrosió de les estructures d’acer del ciment armat.
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7.4.3.2. Fosses impermeabilitzades
Les fosses impermeabilitzades amb làmina plàstica o de cautxú acostumen a ser
més econòmiques que les d’obra i són les instal·lacions més emprades. Aquest
tipus de fosses, si estan ben construïdes, permeten garantir unes bones condicions
d’estanquitat, en estreta relació amb la metodologia de construcció (excavació i
consolidació del vas) i el tipus de material impermeabilitzant escollit. La part més
rellevant del pressupost d’execució d’una fossa impermeabilitzada recau sobre el
vas, atès que comprèn les partides de moviment de terres i impermeabilització.
Les

fases

següents

són

la

composició

i

establiment

de

la

làmina

d’impermeabilització:
• Moviment de terres. Inclou les activitats necessàries per a la conformació del vas,
des de la formació de la solera fins la constitució dels talussos. En aquesta fase són
importants les operacions següents:
– Constitució de la solera. Només són adequats aquells terrenys que reuneixin unes
condicions mínimes de granulometria, índex CBR (California Bearing Ratio, mesura
de la resistència de deformació d’un sòl compactat) i índex de plasticitat (relació
entre la facilitat de maneig d’un sòl i el contingut d’argiles).
– Garantir la compactació de la solera i dels talussos. Sovint s’oblida la compactació
dels talussos o es confon amb una simple escarificació.
– Formació dels talussos interiors de contenció amb un pendent 2:1 o superior.
– Homogeneïtzació de la superfície i eliminació de pedres i altres materials de la
superfície d’excavació que puguin danyar la làmina d’impermeabilització.
- Constitució de l’aresta de coronació.
Impermeabilització. S’atendrà únicament als sistemes d’impermeabilització artificial
mitjançant la utilització de làmines flexibles de plàstics o geocompostos, i se
n’exclouran els sistemes de compactació natural (p. e. compactació d’argiles) o
altres sistemes que utilitzen materials rígids (com la fibra de vidre amb resina de
polièster).
Composició de la làmina. Els geocompostos agrupen diversos tipus de materials,
generalment d’origen sintètic, que poden ser utilitzats en la impermeabilització de
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basses, ja sigui individualment o conjunta. Es poden classificar de la manera
següent:
– Geomalles: tenen una funció estructural de reforç. Se situen en contacte amb el
sòl. En alguns casos poden tenir activitat drenant.
– Geotèxtils: són làmines permeables, teixides o no, constituïdes normalment de
polipropilè o polièster, que doten la làmina impermeabilitzant de resistència.
– Geomembranes: Comprenen un bon nombre de polímers que tenen en comú uns
índexs de permeabilitat molt baixos. Sovint es troben associades a una malla del
tipus geotèxtil que li confereix major resistència. Presenten múltiples aplicacions en
la impermeabilització de superfícies i en els revestiments per a la contenció de
líquids.

Poden estar fabricats dels polímers següents:
– Polietilè: és el tipus de material més estès, degut a la seva gran estabilitat. El
Polietilè d’Alta Densitat (HDPE) és el més resistent a les agressions produïdes pels
agents químics o l’exposició als raigs UV. Per contra, el Polietilè de Baixa Densitat
(LDPE), és més dúctil però menys resistent.
– Altres materials plàstics: polipropilè (PP), copolímers d’acetat de vinil i etilè
(EVA/C).
– Establiment de la làmina d’impermeabilització. Normalment es farà estenent el
geocompost de manera que es minimitzi el nombre de soldadures Durant l’estesa de
la làmina són importants la forma de fixació de la membrana a la zona de coronació i
la connexió del tub de sortida del fluid, així com la unió de les làmines, que es fa per
encavalcament i soldadura tèrmica.
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7.4.3.3. Cobertes
Com ja s’ha esmentat, durant l’emmagatzematge es produeixen canvis en els purins,
com ara la reducció de patògens i un cert grau de mineralització, fermentacions
incontrolades i pèrdues per volatilització d’amoníac i compostos orgànics, per la
qual cosa es generen males olors i pèrdua de valor fertilitzant. Per evitar les
emissions gasoses, és convenient cobrir les basses exteriors a la nau. Així s’evita
que els animals respirin l’ambient enrarit a causa de la volatilització de l’amoníac i
de la descomposició de la matèria orgànica, i a més es pot situar la bassa fora del
recinte sanitari de la granja, per facilitar l’evacuació sense que hi entrin tractors ni
cisternes.
Això darrer permet estalviar en desinfecció d’aquests equips. Altres avantatges de la
instal·lació d’una Roberta són evitar l’entrada d’aigua procedent de la pluja, reduir la
pèrdua de valor fertilitzant i l’emissió de males olors. Segons BREF (2003) es
distingeixen tres tipus de cobertes: rígides, flexibles o
flotants. En la taula 7.11 es descriuen els tres tipus de cobertes i les reduccions en
l’emissió d’amoníac obtingudes en el seu ús amb diverses observacions.
Reducció
Tipus de
coberta

Material

en
l’emissió

Observacions

d’amoníac

Rígida

Ciment, panells
de fibra de vidre

70-90

Costos d’instal·lació alts

Aplicable en basses circulars,
Flexible

-

80-90

per aconseguir un efecte
“tenda de campanya”

Palla, grava
Flotant

lleugera, torba, oli
de colza, grànuls
de plàstic

S’utilitza bàsicament per reduir
60-90

els olors i també tenen efecte
sobre les emissions d’amoníac

Taula 7.11: tipus de cobertes
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En el cas de llacunes (basses molt llargues o tancs de gran diàmetre i enterrades
fins arran de terra), de format més gran per regla general, les possibilitats es
redueixen a la utilització de cobertes flexibles (impermeables i de plàstic). El
percentatge de reducció de l’emissió se situa al voltant del 95%. També es pot
emprar una Roberta flotant en cas que la llacuna sigui més petita. Un possible
material que es pot emprar és la LECA (agregat d’argila expandida lleuger), una
mescla de torba i argila, amb què es poden assolir reduccions del 82% en l’emissió
d’amoníac
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7.5. Conclusions
Abans de pensar en els diferents tractaments als que podem sotmetre els nostres
purins hem de tenir en compte tota una sèrie de factors que van a influir molt en la
quantitat i qualitat del nostres purins. Millorant aquests factors podem minimitzar la
quantitat de purins i també podem fer que la quantitat de nitrats que continguin els
purins sigui mínima. Aquests factors podran millorar la nostra gestió dels purins i
podran abaratir costos.
Entre els factors més importants que hem de tenir en compte tenim l’alimentació
dels porcs. Depenent de l’alimentació dels porcs es pot reduir fins un 40% la
quantitat de nitrogen generat en els purins. Dependrà de factors com les proteïnes,
les fases d’alimentació o els nutrients. Una altre factor a tenir en compte és la gestió
de l’aigua. L’aigua te una gran importància en la quantitat de purins generats. El
tipus d’abreuador, l’aigua de neteja, la relació aigua-aliment o les canalitzacions de
les aigües de pluja influeixen molt en la quantitat final de purins. Un altre factor són
les emissions gasoses, tant d’amoníac com de gasos efecte hivernacle. Es pot
reduir la quantitat d’amoníac i gasos efecte hivernacle i es pot millorar l’aplicació
dels purins al sòl per reduir les emissions gasoses i de males olors. Ja per últim, un
altre factor a tenir en compte són les instal·lacions d’emmagatzematge dels purins.
La impermeabilitat de les bases, la dimensió d’aquestes, els materials de
construcció o les cobertes tenen una gran importància sobretot en èpoques en les
que no es pot avocar els purins a les superfícies agrícoles.
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8. EL COST DE GESTIÓ I ALTRES INSTRUMENTS APLICABLES
8.1 El cost de la gestió dels purins
Qualsevol explotació ramadera per a la eliminació dels purins pot optar per tres
situacions:
a) L’explotació contracta el lloguer de terreny per abocar el purí i és eliminat de
l’explotació,
b) L’explotació contracta una empresa externa per a la seva eliminació,
c) L’explotació agropecuària disposa de suficient terreny propi per a la realització
d’altres activitats i utilitza el purí com abonament d’aquest.
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8.1.1. La gestió dels purins d’una explotació
Les dues unitats bàsiques per calcular el volum de purí produït i la superfície de sòl
agrícola necessària per a aplicació agrícola són el volum de purins a gestionar i la
massa de nitrogen a gestionar. A partir de la taula 4.1 (Real Decreto 324/2000)
s’estima el volum de purí i la quantitat de nitrogen que produeix una truja en cicle
tancat, inclosa la mare i la seva descendència fins al final de l’engreix en un any.

Estièrcol

Contingut

líquid i

en nitrogen

similíquid

-

-

Kg/plaça/

(m³/any)

any

Cerda en cicle tancat

17,75

57,60

Truja amb mamellons fins al deslletament (de 0 a 6 kgs)

5,10

15,00

Truja amb mamellons fins 20 kgs

6,12

18,00

Truja de reposició

2,50

8,50

Mamellons 6 a 20 kgs

0,41

1,19

Porc de 20 a 50 kgs

1,80

6,00

Porc de 50 a 100 kgs

2,50

8,50

Porc d’engreix de 20 a 100 kgs

2,15

7,25

Verros

6,12

18,00

Tipus de bestiar

Taula 8.1. Quantitats estimades de nitrogen i de volum de purí generat per una
truja en cicle tancat, i per la seva descendència fins al final de l’engreix en una
any (R.D. 324/2000)
La superfície de cultiu necessària per a l’aplicació dels purins dependrà de la
proporció de terres de què cada explotació disposi en zones vulnerables i en zones
no vulnerables. Cada comunitat autònoma té establertes les zones vulnerables en
què es permet com a màxim una aplicació de materials orgànics equivalent a 170 kg
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N/ha i any i en les zones no vulnerables 210 kg N/ha i any. A les zones vulnerables
els purins aplicats s’han d’enterrar en un termini màxim de 24 hores després de
l’aplicació. A més, els titulars de les explotacions ramaderes hauran de disposar
d’instal·lacions o fosses d’emmagatzematge de fem per a un mínim de 120 dies
d’activitat.
8.1.2. Principals factors que determinen el cost de gestió del purí
Els principals factors que determinen el cost de gestió del purí són:
• La gestió administrativa, que inclou les despeses administratives derivades de la
creació i manteniment del Pla de Gestió de Purins i de la tramitació dels permisos
relacionats amb la legislació ambiental. És una despesa que pot ser molt variable en
funció de la comunitat autònoma i de la densitat animal de la zona.
• El terreny d’aplicació. En general hi ha un interès per part de l’agricultor en
l’obtenció de fertilitzant per a les seves terres, per la qual cosa a canvi de rebre el
purí signa el contracte del terreny que la llei exigeix al ramader, de tal manera que a
aquest no li suposa cap cost. Només en algunes zones amb molt elevada densitat
animal es pot arribar a pagar uns 90 €/ha a canvi que l’agricultor accedeixi a signar
el contracte de les terres que necessita el ramader.
• El transport i la descàrrega del purí. Els vehicles emprats són el tractor per a
distàncies curtes i terrenys poc accessibles, i el camió per a distàncies més llargues
i terrenys de fàcil accés. Les referències de volum i preu per als dos tipus de
vehicles són els de la taula 4.1.
3

Cost

Volum (m )

Preu (€/h)

Tractor

12

36

Camió

18

60

Taula 8.2: Referències de volum i preu per als dos tipus de vehicles
emprats en el transport i descàrrega del purí
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El principal factor que determina el cost del transport és la distància de l’explotació
al terreny d’aplicació. Per obtenir una correcta eficiència en el cost d’aplicació
s’hauria de procurar que la distància de l’explotació al lloc d’aplicació no superés
els 25 km. Si el terreny es troba prop de l’explotació, en un radi d’uns 3 km, un
camió pot fer uns 2 viatges/h, mentre que si la distància és d’uns 15 km només farà
al voltant d’1 viatge/h.
Les despeses de gestió administrativa es poden reduir de manera molt important en
el cas de plans de gestió col· lectius. El cost de gestió és molt variable en funció de
la ubicació de l’explotació i de les seves condicions particulars. La substitució de
fertilitzant mineral per purí pot suposar un estalvi en el cost de gestió proper a 0,5
€/m3.

8.1.3 Consideracions relatives al cost de gestió dels purins
A la següent taula es presenta la variació del cost de gestió dels purins de
l’explotació exemple (de 400 truges en cicle tancat).
Cost

Baix

Alt

Gestió administrativa

2000

5000

Terreny d’aplicació

0

10000

Transport

11000

24000

Cost total per l’explotació

13000

39000

Taula 8.3:Variabilitat del cost de gestió dels purins de l’explotació
(exemple d’una instal·lació amb 400 truges en cicle tancat.

Les despeses de gestió administrativa es poden reduir de manera molt important en
el cas de plans de gestió col·lectius. El cost de gestió és molt variable en funció de
la ubicació de l’explotació i de les seves condicions particulars. A l’any 2005, el cost
real de gestió finalista d’un conjunt representatiu d’explotacions va ser de 2,51 €/m3
cosa que suposa pràcticament un 2,5% del cost total d’explotació. La substitució de
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fertilitzant mineral per purí pot suposar un estalvi en el cost de gestió proper a 0,5
€/m3

8.2. Instruments econòmics aplicables a la gestió dels purins
8.2.1. Introducció
S’accepta que la primera causa de contaminació dels aqüífers per nitrats és la
ramaderia.
Per fer-hi front s’han utilitzat, pràcticament a tots els països de l’OCDE, sistemes de
control directes (prohibicions, normes, obligacions, etc.). Els resultats d’aquestes
polítiques no són els desitjables, ja que la contaminació per nitrats continua
creixent.

Una manera de controlar aquesta contaminació seria l’aplicació

d’instruments econòmics a l’activitat ramadera (impostos ecològics i del sistema de
permisos negociables).
És possible que una aplicació de dejeccions ramaderes a un sòl agrícola acabi
generant una certa contaminació.
Aquesta

afirmació

també

és

certa

per

a

dosis

de

nitrogen

calculades

agronòmicament, que són les que es basen en les necessitats del conreu. La
probabilitat o risc de contaminació serà menor amb dosis molt petites i major amb
dosis molt grans.
8.2.2. L’objectiu ambiental
Un primer pas per aplicar qualsevol instrument econòmic de control és la
determinació del nivell de contaminació socialment òptim. Per trobar aquest nivell
cal conèixer la corba del cost marginal extern causat per la contaminació, i la del
seu cost marginal de reducció. En el cas dels purins és pràcticament impossible
disposar d’aquestes corbes, i per tant tampoc no es pot fixar aquest nivell de
contaminació socialment òptim. Una altra qüestió és si en la contaminació per
purins podem dir que existeix un nivell de contaminació socialment òptim. Aquesta
contaminació no es pot admetre, ja que és un tipus de contaminació permanent que
triga desenes i inclòs centenars d’anys en recuperar-se.
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Els criteris sanitaris actuals (Real Decreto 140/2003) estableixen un límit a la
concentració de nitrats a l’aigua potable de 50 mg de NO3 per litre, i es considera
que per damunt d’aquesta concentració existeix risc per a la salut humana. Per tant,
la contaminació a assolir (estàndard) podria determinar-se en funció d’aquest valor.
Altres raons permetrien pensar que la concentració de nitrats a assolir estaria per
sota d’aquest màxim de 50 mg NO3 per litre.
A la pràctica, la determinació dels estàndards de contaminació per nitrats també pot
estar influïda per la situació actual, ja que la concentració de 50 mg NO3 per litre pot
ser considerada òptima si la situació actual és de, per exemple, 100 mg NO3 per litre,
i inacceptable si la situació actual és de contaminació zero.
Això significa que la variable temps és important en aquest problema: la
contaminació socialment òptima ha de ser dinàmica, si bé de manera lenta, ja que en
cas contrari es crea inseguretat en les empreses contaminants, ja que no poden
saber a mitjà i llarg termini quin grau de contaminació els permetrà la societat.
8.2.3. Impost ecològic
La finalitat principal d’un impost ecològic és l’assoliment d’un objectiu ambiental.
Per fer front al problema de la contaminació per nitrats d’origen ramader s’ha de
gravar el risc de contaminació, però no la producció ramadera. L’impost hauria de
comportar poques càrregues administratives per als ramaders i per a l’administració
pública; s’hauria de poder adaptar fàcilment a les característiques locals, i hauria de
poder ser acceptat pel sector ramader i per la societat en general.
L’impost ecològic per al control de nitrats s’ha de dotar d’un sistema de reduccions
de la base imposable que tingui en compte l’aplicació per part del ramader de
sistemes de gestió de les dejeccions diferents de l’aplicació agrícola com a
fertilitzant, i que minvin el risc de contaminació. En aquest sentit caldria reduir la
base imposable (producció de nitrogen de l’explotació ramadera) amb les quantitats
de nitrogen que no s’aplicarien al sòl, sinó que serien objecte d’una gestió que no
generés un risc de contaminació de les aigües. Per tant, tot el nitrógen que un
ramader destinés a una planta de compostatge, exportés a altres zones, etc. no seria
objecte de l’impost.
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Això estimularia el model de tractaments-servei en què el ramader contracta el
servei de tractament dels purins per facilitar-ne la gestió, sense que el subproducte
del tractament li retorni.
L’establiment d’un nou impost és una tasca complexa per a petites administracions
territorials. Per això es proposa

que sigui una administració general (p. e. la

Generalitat) la que imposi a tot el seu territori el tribut ecològic per al control de la
contaminació dels aqüífers per nitrats procedents de la ramaderia. Els ajuntaments,
com a ens més propers al problema, podrien ser els subjectes actius d’aquest
impost, la gestió del qual seria assumible, ja que el nombre d’explotacions
(subjectes passius) d’un sol municipi no serà en general molt elevat. Per tant, es
proposa que siguin els ajuntaments els que determinin en el seu territori els
elements de l’impost que conformaran la quota tributària, però subjectes a una
“auditoria” externa periòdica.
L’efecte de gravar la ramaderia amb un impost ecològic per fer front al problema
dels nitrats, seria una disminució de la producció (sobretot de les explotacions
menys eficients en l’ús del nitrogen) i un increment del preu de mercat dels
productes animals. Aquesta nova situació segurament facilitaria el compliment dels
objectius ambientals del tribut. Agregant les corbes individuals de producció en
funció de l’impost es trobarà la desposta de tot el sector. La recaptació de l’impost
ecològic per part del municipi pot redundar en beneficis tangibles per a tota la seva
població. Aquesta proximitat de gestió pot induir a una acceptació de l’impost per
part dels agents contaminants.
8.2.4. Permisos de contaminació negociables
Es proposa l’assignació del rol de permís negociable a la capacitat que té cada
parcel·la per rebre nitrogen, tant d’origen mineral com de dejeccions ramaderes. El
conreador d’un camp té permís per a aplicar-hi una certa quantitat de nitrogen
determinada agronòmicament en funció d’uns criteris establerts per l’administració
pública. Aquests permisos podrien anomenar-se permisos de fertilització en lloc de
permisos de contaminació.
Un dels papers principals de l’Administració seria facilitar les condicions favorables
per apropar al màxim les condicions reals a les de lliure competència:
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• L’Administració pot induir que hi hagi un gran nombre de compradors i venedors
mitjançant la divulgació de l’eina i dels avantatges de la fertilització orgànica per
damunt de la química.
• Que hi hagi una informació veraç sobre els títols i transaccions freqüents.
• Que s’afavoreixi la competència permetent una negociació àgil i oberta.
Adoptar un estàndard ambiental més restrictiu provocarà una disminució del
nombre de permisos, i per tant disminuirà l’oferta i se n’incrementarà el preu.
Aquesta situació provocarà que sòls agrícoles marginals, o allunyats de les
explotacions ramaderes, entrin en el mercat. Un sistema adequat per facilitar el seu
compliment és la utilització d’internet per instrumentalitzar aquest mercat. Per
implementar aquest sistema de permisos negociables l’administració pública té les
tasques següents:
• Fixació dels estàndards ambientals a aconseguir (concentració de nitrats en
determinats aqüífers).
• Fixació d’uns criteris inicials de fertilització.
• Inspecció i control de l’oferta de permisos i del seu compliment.
• Implementació i control del funcionament del mercat.
Actualment ja existeix un mercat de sòls agrícoles per a l’aplicació de fems i purins,
però el funcionament d’aquests mercats en general s’allunya bastant de la situació
de lliure competència. Amb l’establiment del sistema de permisos proposat
s’incrementaria la transparència de les operacions, es facilitaria l’entrada en aquest
mercat de tots els agents implicats (ramaders, agricultors i agents contaminadors) i
s’agilitaria la contractació. Amb aquestes condicions els preus tendirien a formar-se
per creuament de l’oferta i la demanda, amb què s’optimitzarien els recursos.
L’administració pública municipal pot assumir les tasques necessàries per
implementar un sistema de permisos negociables amb més eficiència que una
administració territorialment superior.
L’establiment del sistema de permisos negociables implicarà la creació, o l’impuls,
d’un mercat en el qual la demanda agregada de permisos equivaldrà al nitrogen
ramader que vagi destinat a l’aplicació agrícola a la zona, i l’oferta agregada estarà
determinada

per

l’aplicació

dels

criteris

de

fertilització

nitrogenada que
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l’administració estableixi. El preu dels permisos es formarà per intersecció de
l’oferta i la demanda. Es considera que si la demanda de permisos és menor que
l’oferta, el seu preu serà zero. L’efecte que sobre l’explotació té el preu del permís,
pp (€/kg N), és l’equivalent a una taxa del mateix import (t = pp).
8.2.5. Aplicabilitat dels instruments econòmics
Els actuals instruments de control directe estan mancats d’uns mecanismes
eficaços d’inspecció de la gestió de les dejeccions i de la imposició de sancions. Els
instruments econòmics per al control de la contaminació dels aqüífers per nitrats
necessiten el suport d’instruments de control directe (limitacions, normes de
fertilització, plans de gestió de dejeccions, etc.).
L’obligatorietat que tenen les explotacions ramaderes, a Catalunya, de disposar de
plans de gestió de les dejeccions és una eina important per a l’aplicació dels
instruments econòmics, ja que recull les dades de producció de nitrogen, de
calendaris d’aplicació, de rendiments dels cultius, etc. Aquesta informació és bàsica
a l’hora d’aplicar impostos ecològics o bé permisos negociables. L’aplicació
d’instruments econòmics per al control de la contaminació per nitrats d’origen
ramader haurà de tenir en compte, també, la importància que poden tenir altres
potencials fonts de contaminació nitrogenada, principalment la fertilització mineral.
L’aplicació d’un impost ecològic “t” (€/kg N) i la d’un sistema de permisos
negociables en el qual el preu de mercat dels permisos se situï en “t” (€/kg) tenen
els mateixos efectes sobre l’aplicació de nitrogen al medi i sobre els resultats
econòmics de l’explotació. Per tant, des del punt de vista del ramader són
equivalents.
Les dades econòmiques de les explotacions tenen una importància cabdal en
l’aplicació dels instruments econòmics, ja que l’Administració es basa en aquestes
dades, a més de en les estrictament ambientals, per decidir els paràmetres dels
impostos ecològics i dels permisos negociables. És important, doncs, que
paral·lelament a la implementació dels instruments econòmics es millori el
coneixement d’aquesta informació (corbes de costos, costos de reducció de la
contaminació, ingressos, etc.).
L’aplicació d’aquests instruments comporta costos importants per als ramaders. És
per aquest motiu que es buscaran altres solucions de menor cost per minimitzar
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l’impacte econòmic. Aquestes solucions forçosament hauran de passar per
disminuir el nitrogen aplicat al sòl o la seva pèrdua per lixiviació, i per tant, a més de
l’efecte immediat, es crearà una tendència a millorar el problema de la contaminació.
Les polítiques agrícoles proteccionistes tenen un efecte contrari als instruments
econòmics de control de la contaminació.

8.3. Possibilitats de finançament extraordinari de la gestió dels purins
En els contextos en què tot i haver minimitzat la quantitat de purins generada (per
plaça) i l’excreció de nutrients i altres elements evitables, així com optimitzat la
gestió agrícola dels purins porcins, calguin altres mesures de gestió dels purins,
prèvia la seva aplicació al sòl i per a què aquesta sigui possible, cal establir
finançament extraordinari dels costos d’aquests tractaments. Evidentment, aquesta
alternativa s’ha de reservar als purins que no es poden gestionar correctament a
menor cost i per als quals el cost d’aquestes vies és inferior al de cessar l’activitat
de la producció porcina per les explotacions en qüestió (comptabilitzant tots els
costos i beneficis, intangibles) ja que impliquen la dedicació de diner públic.
Els models de finançament extraordinari es poden basar en:
• Primes a la venda d’energia elèctrica produïda per cogeneración en processos de
tractament tèrmic de purins excedentaris. Una primera via adoptada a Espanya per
superar el cost de transport va ser establerta per primer cop al Real Decreto
2818/1998 de preus de l’electricitat del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
amb el suport de l’ICAEN, en què la calor residual del tractament es destina a
l’assecatge de purins “excedents”, i el concentrat resultant s’utilitza en la fabricació
de fertilitzants. Aquest mecanisme, que no és ambientalment sostenible, tampoc no
ho és econòmicament.
• Primes a la venda d’energies renovables (Real Decreto 661/2007 (BOE 126)
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) que permeten fer viable la producció
d’electricitat generada a partir de biogàs produït per codigestió dels purins porcina.
Aquestes primes incentiven la generació d’energies renovables per tal de tendir a
satisfer els compromisos adquirits amb la UE pel que fa a l’ús d’aquestes energies.
La

codigestió

dels

purins

minimitza

la

generació

de

males

olors.

Administrativament, per codigerir residus anaeròbicament cal esdevenir gestor de
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residus. D’altra banda, la digestió anaeròbia no modifica la quantitat de nitrogen a
gestionar (la codigestió l’augmenta, respecte el purí sol). Cal avaluar si aquest
mecanisme, que sí és ambientalment sostenible, n’és econòmicament.
• Les possibilitats (d’altra banda limitades), dins del marc legal europeu, per donar
suport públic al tractament de les dejeccions ramaderes. Aquest suport es pot
instruye ntar bé per la via d’ajuts al cofinançament en el marc dels Programes de
Desenvolupament Rural (PDR; fins el 40% o el 60% de les inversions en les
explotacions), o bé com a ajut estatal (o autonòmic) directe, per bé que el PDR no
finançarà el compliment de mesures obligatòries.
Seria apropiat que l’ARC fes una valoració del funcionament dels ajuts autonòmics
directes atorgats en els darrers 5 anys aproximadament, per tal de definir el nou
enfocament: quines haurien de ser les noves línies d’ajut estatal lligat al programa
d’infraestructures, i aclarir a qui han d’anar destinats els ajuts. Jurídicament cal que
el DMAH i el DAR treballin paral·lelament i de manera coordinada.

La normativa relativa al PDR (el corresponent al període 2007-2013 ha estat aprovat
pel Govern català i esta pendent d’aprovació per part de les institucions europees)
es molt general, i el seu contingut concret depèn en gran part de cada estat membre.
En teoria, es poden atorgar ajuts a l’emmagatzematge de purins, maneig o
tractament sota les premisses següents:
• Inversió en explotacions agràries prioritàries (EAP) d’agricultors professionals (p.
e. ajuts a la inversió per a la construcció en l’explotació de sistemes
d’emmagatzematge o instal lacions de tractament, incloent plantes de biogas).
• Compliment d’estàndards (ajut decreixent i temporal per satisfer nous estàndards
comunitaris, per compensar, per exemple, per restriccions en l’aplicació de purins,
resultat de la Directiva sobre nitrats).
• Ajuts agroambientals per compromisos ambientals que vagin mes enllà de la
condicionalitat i els estàndards mínims estatals.
Pel que fa a l’ajut estatal (o autonòmic) directe sense cofinançament comunitari
(Seinen, 2006; DG de la Competència) s’hi aplica la normativa estatal general d’ajuts
o be normativa agrícola especifica, depenent de l’activitat a que es dona suport i
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dels beneficiaris implicats. Per a projectes a gran escala, fora de l’explotació, es
d’aplicació la normativa estatal general (normalment menys generosa que la
normativa agrícola especifica). Els instruments aplicables com a base legal per
autoritzar ajuts inclouen:
• El Reglament (CE) núm. 69/2001 de mínims, que permet ajuts fins a 200.000 € per
beneficiari en tres anys, sense condicions especifiques.
• El Reglament (CE) núm. 70/2001 sobre excepcions a l’ajut a les petites i mitjanes
empreses.
• Les Directrius dels Ajuts Regionals.
• Les Directrius ambientals (que estan essent revisades).
D’acord amb les Directrius ambientals, nomes es poden atorgar ajuts pels costos
addicionals d’aconseguir el benefici ambiental, un cop deduït qualsevol benefici
d’operació resultat de la inversio. Les Directrius ambientals nomes afecten l’ajut a la
inversió destinada a reduir la contaminació del propi inversor. En el mon de la gestió
de residus (semblant, en certs aspectes, al del tractament de les dejeccions)
existeixen, però, antecedents d’autorització d’ajuts a la inversió per a instal·lacions
que tracten residus de diferents fonts (usant directament l’article 87.3.c del Tractat
com a base legal). De tota manera, en aquests casos l’ajut nomes s’ha aprovat si
existeix un benefici ambiental clar, les instal·lacions son innovadores i no
s’infringeix directament el principi de “qui contamina paga”.
La política d’ajuts estatals incorpora el principi de “qui contamina paga” en general.
Això implica que els ajuts no poden afavorir agents contaminadors que no
compleixen els estàndards existents (no es poden finançar plantes centralitzades de
tractament on no es compleix la Directiva sobre nitrats). D’altra banda, la normativa
estatal aplicable a ajuts per a energies renovables es mes favorable, donat que
permet als estats membres, per exemple, cobrir la diferencia entre el cost de
producció (superior) de l’energia renovable i el seu preu de mercat.
Pel que fa a la normativa agrícola especifica, es poden aplicar les normes relatives a
inversions per a sistemes d’emmagatzematge en l’explotació i instal·lacions de
tractament fora de l’explotació, explotades per cooperatives d’empresaris agraris, en
que els subproductes no es comercialitzen sinó que s’apliquen a la superfície
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agrícola dels propis empresaris agraris (tractament fet pels agricultors per als
agricultors).
Els ajuts poden superar el 40% de la inversió, sempre que aquesta sigui conforme
als estàndards comunitaris. També es poden atorgar ajuts a empresaris agraris per
complir amb estàndards nous. La novetat d’un estàndard s’ha de sotmetre a una
anàlisi detallada de la situació en l’estat o regió en qüestió. L’aplicació del principi
de “qui contamina paga” en connexió amb els ajuts per al compliment d’estàndards
es complexa i requereix que la Comissió avaluï l’ajut aplicat en aquell estat de
manera individual. De tota manera, les inversions en diversificar cap a la producció
d’energia renovable per a autoconsum en l’explotació agrària es poden beneficiar
d’ajuts de fins al 40% de la inversió o superior.
Si l’empresari agrari diversifica la seva activitat (cap a d’altres de diferents de
l’agrícola, per exemple cap a la producció d’energia per vendre-la fora de
l’explotació) se li pot atorgar l’ajut de mínims (fins a 200.000 €). En alguns casos, la
inversió en plantes de tractament a gran escala pot contenir un element d’ajut al
funcionament per als empresaris agraris, en que aquests no han d’abonar tot el preu
de mercat de processar els seus purins. Aquest ajut al funcionament no pot superar
el llindar de 3.000 € per beneficiari en tres anys (ajut de mínims agrícola). D’altra
banda, i com ja s’ha introduït, els ajuts agroambientals podrien contemplar
compensacions adients per permetre la bona gestió de tots els purins.
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8.4. Conclusions
El cost de la gestió dels purins depèn de diversos factors. Els més importants són el
transport dels purins, el cost administratiu i el cost del terreny. Això si no han de fer
tractaments extra als purins per reduir les quantitats. Respecte a la gestió dels
purins les instal·lacions tenen tres possibilitats: si disposen de terreny propi on
abocar els purins, si han de llogar terrenys per abocar els purins o si externalitzen la
gestió dels purins a una tercera empresa.
Si parlem ara de dels instruments econòmics, podem dir que tal i com hem comentat
el diverses parts dels projecte, que la principal causa de la contaminació per nitrats
són els purins del porc. Per fer-hi front s’han utilitzat, pràcticament a tots els països,
sistemes de control directes (prohibicions, normes, obligacions, etc.). Els resultats
d’aquestes polítiques no són els desitjables, ja que la contaminació per nitrats
continua creixent. Una manera de controlar aquesta contaminació seria l’aplicació
d’instruments econòmics a l’activitat ramadera (impostos ecològics i del sistema de
permisos negociables). Aquest sistemes que ja s’utilitzen en altres situacions poden
tenir una major eficàcia per evitar aquesta contaminació.
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9. EL PREU DEL PORC
9.1. Evolució del preu del porc
L’evolució del preu del porc en els últims 30 anys pràcticament no ha variat. El preu
del porc d’engreix ha esdevingut una constant entre els 0,9 i els 1.4 €/kg. En canvi
l’IPC ha anat augmentant pràcticament sense aturar-se. A què es degut aquest fet?
No haurien pogut assumir les granges majors costos en la gestió dels purins a canvi
d’incrementar una mica el preu del porc? En el següent gràfic es pot veure l’evolució
del preu del porc d’engreix des de l’any 1990 fins al 2007:

Gràfic 9.1: evolució del preu del porc d’engreix
Font: MercoLleida
Però, aquest fet es produeix únicament per al porc d’engreix o també s’ha produït
per a la resta de la producció de porcs? En el següent gràfic es pot veure l’evolució
del preu del porc de garrins:

Gràfic 9.2: evolució del preu dels garrins
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Font: Lonja del Ebro
Com podem comprovar, aquest fet també es produeix en el preu dels garrins. Dels
34 € per kg dels garrins a l’any 1990 als aproximadament 30 € per kg que valia en
2007. Amb majors oscil·lacions de preu però mantenint-se entre uns valors estables.
Doncs sí, el preu del porc pràcticament no ha variat en quasi 20 anys. Però, quant ha
variat l’IPC? També s’ha mantingut estable o per contra, com podem intuir, ha
augmentat sense parar? Com que l’IPC és un valor que es calcula a partir d’una
fórmula que inclou el preu dels principals productes i es canvia molt sovint, en els
següents gràfics es mostra l’increment de l’IPC general en les mateixes dates
agrupats per les diferents fórmules de càlcul de l’IPC:

Gràfic 9.3: IPC general entre els anys 1990 i 1992
Font: www.ine.es
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Gràfic 9.4: IPC general entre els anys 1993 i 2001
Font: www.ine.es

Gràfic 9.5: IPC general entre els anys 2002 i 2006
Font: www.ine.es
Com hem comprovat l’IPC general no ha fet una altra cosa que augmentar en els
últims 20 anys. Per què el preu del porc s’ha mantingut estable? Quins són els
responsables d’aquest estancament de preus?
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Per fer un anàlisi de la situació, per una banda tenim les instal·lacions ramaderes.
Però no són les úniques implicades. Empreses de pinso, escorxadors i Llotges de
preus com Mercolleida també tenen la seva responsabilitat. Ningú dels agents
implicats ha volgut perdre marge econòmic en la seva activitat. Algunes de les
estratègies adoptades fins ara per no assumir majors costos han sigut:
- Incompliment de la legislació
- Ampliació de la SAU de l’explotació
- Cooperació entre les explotacions porcines i les explotacions agràries
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9.2. Conclusions
El preu del porc s’ha mantingut estable als darrers 20 anys. En canvi l’IPC ha
augmentat sense parar al voltant del 3 o del 4 % anual. Des de totes les empreses
implicades en el sector porcí no s’han fet les coses com havien de fer-se. Cap
d’aquestes empreses ha reduït els marges de beneficis econòmics per millorar la
gestió ambiental dels purins i el resultat ha esdevingut en una contaminació creixent
dels nostres aqüífers. Moltes d’aquestes empreses també han incomplit les diferents
normatives mediambientals. Pressionades per la competència en el sector no han
fet les millores de gestió adients. Si per part de les administracions públiques
s’hagués posat un impost ecològic o una mesura similar, el preu del porc hagués
augmentat al ritme de l’IPC possibilitant aquesta millora en la gestió tan necessària.
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10. ANÀLISI DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES A CATALUNYA

10.1 Introducció
En aquest apartat fem un anàlisi de la qualitat de les aigües subterrànies de
Catalunya. Totes aquestes dades les hem obtingut de l’ACA i estan posades a
l’Annex I. En aquest Annex, hem posat:
Per una banda l’anàlisi de diferents punts, entre ells pous i fonts, que mostren l’
estat i l’evolució de les aigües subterrànies en diferents zones de Catalunya i per
altra banda hi ha un recull de les fitxes de caracterització de les masses d’aigües
subterrànies de Catalunya que ens mostren les pressions dels factors externs com
poden ser l’agricultura, ramaderia, indústria, clavegueram, etc. I com hi influencien
en el seu estat i quin factor és el més contaminant.
L’objectiu d’aquestes dades és fer una radiografia de la situació actual de les aigües
subterrànies, en les zones vulnerables, i quina ha estat la seva evolució en els
últims anys, per poder veure si les mesures que s’estan portant a terme són
suficients o s’han d’incrementar per poder millorar la qualitat de l’aigua.
També es vol reflectir la tendència de les masses d’aigua, amb els impactes més
importants que modifiquen el seu estat per poder veure si compliran els objectius
que marca la directiva marc de l’aigua.
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10.2 Anàlisi dels punts de control
Com es pot observar en els resultats de les característiques físico-químiques dels
diferents punts de mostreig (Annex I) de les aigües subterrànies en les diferents
zones de les comarques:
•

SOLSONÈS.

•

LA GARROTXA.

•

PLA D’URGELL.

•

URGELL.

•

VALLÈS ORIENTAL.

•

MARESME.

•

TARRAGONÈS.

S’observa que en el Solsonès la tendència és a augmentar les concentracions de
nitrats a l’alça en l’evolució dels punts analitzats. La tendència està molt per sobre
del límit de la normativa que és de 50 mg/l.
En quan a la Garrotxa la tendència no es tan diferenciada com en el Solsonès però
hi ha un petit augment poc considerable en els diferents punts fins i tot hi ha algun
punt que disminueix lleugerament. S'observen valors locals de nitrats superiors a 50
mg/l si bé els valors mitjans de la massa són inferiors a aquest llindar.
En quan a d’Urgell també mostra una tendència fortament creixent. Les
concentracions mitjanes de nitrats superen els 50 mg/l.
En quan al Vallès Oriental en els diferents punts analitzats es veu una tendència
creixent i en alguns valors dels punts analitzats és supera el límit dels 50 mg/l.
En quan al Maresme hi ha concentracions mitjanes superiors als 50 mg/l i puntuals
de més de 500 mg/l).
En quan al Tarragonès els valors mostren tant en alguns punts creixement com en
altres decreixent.
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10.3 Anàlisi de les masses d’aigua subterrànies
Extrapolant els punts de control en les masses d’aigües subterrànies ens quedaria
el següent estudi de les dades físico-químiques, en la segona part de l’annex
s’adjunten totes les masses d’aigua subterrània indicant si pertanyen a zones
vulnerables o no. En el cas de ser afirmatiu es descriu el seu estat indicant les
pressions que existeixen en l’aigua i indicant quines són les seves fonts.
Quedant de la següent manera:

Zona

Nº

Masses d’aigua subterrànies del territori català

01

Conca alta del Freser i del Ter

NO

02

Conca alta del Fluvià

SI

03

Conca alta de la Muga

SI

04

Al·luvials de l’Albera i el cap de Creus

NO

05

Conca alta del Cardener i del Llobregat

NO

06

Empordà

SI

07

Paleògens del Baix Ter

SI

08

Banyoles

SI

09

Fluviovolcànic de la Garrotxa

SI

10

Plana de Vic - Collsacabra

SI

Vulnerable

11 Al·luvials de la Depressió Central Catalana i aqüífers locals

NO

12

Prelitoral de Castellar del Vallès - la Garriga – Centelles

SI

13

Montseny – les Guilleries

NO
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14

La Selva

SI

15

Al·luvials de la baixa Costa Brava

SI

16

Al·luvials del Vallès

SI

17

Ventall al·luvial de Terrassa

NO

18

El Maresme

SI

19

Gaià - l'Anoia

SI

20

Bloc del Gaià - Sant Martí Sarroca - Bonastre

SI

21

Detrític neogen del Baix Penedès

SI

22

Al·luvials del Penedès i aqüífers locals

NO

23

El Garraf

SI

24

El Baix Francolí

SI

25

L'Alt Camp

SI

26

El Baix Camp

SI

27

Prades - l'Alt Francolí

SI

28

Llaberia - Prades meridional

SI

29

Cardó - Vandellòs

NO

30

Plana de la Galera - Montsià

NO

31

Mesozoic dels Ports i Montsià

NO

32

Fluviodeltaic del Fluvià - Muga

SI

33

Fluviodeltaic del Ter

SI

34

Al·luvials de l’alta i mitjana Tordera

NO

35

Al·luvials de la baixa Tordera i el delta de la Tordera

SI
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36

Baix Besòs i Pla de Barcelona

SI

37

Cubeta d’Abrera

NO

38

Cubeta de Sant Andreu i Vall Baixa del Llobregat

NO

39

Delta del Llobregat

NO

40

Massís axial pirenaic

NO

41

La Cerdanya

NO

42

L'Alt Urgell

NO

43

Tremp – Isona

NO

44

Cadí - Port del Comte

NO

45

Serres marginals catalanes

SI

46

Al·luvial del Segre mitjà

SI

47

Al·luvial del baix Segre

SI

48

Al·luvial d’Urgell

SI

49

Calcàries de Tàrrega

SI

50

El Priorat

NO

51

Fossa de Móra

NO

52

Al·luvial de Tortosa

NO

53

Delta de l’Ebre

NO

Taula 10.1: Vulnerabilitat de les masses d’aigua
Font: ACA
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10.4 Conclusió de l’estat de les aigües subterrànies

La presència de compostos nitrogenats (especialment nitrats) és el principal
problema de contaminació difusa a les aigües subterrànies de Catalunya. La
principal font de nitrogen d'origen agrari són les dejeccions ramaderes i els
fertilitzants minerals. Les principals repercussions d'aquesta contaminació a
Catalunya es produeixen en l'àmbit de la captació d'aigua destinada a l'abastament
públic.
Les diferents dades anteriors de les característiques físico-químiques de les aigües
subterrànies presenten l'evolució del contingut en nitrats a les aigües subterrànies
en els últims anys i, alhora, avalua les mesures i els programes d'actuació que ha
posat en pràctica la Generalitat de Catalunya en compliment de la Directiva de
nitrats (91/676/CEE).
Sense oblidar les següents dades importants:

Catalunya dades estadístiques:
Població: 6.8 milions d’habitants
Superfície: 32080 km2
Paisatge:
29 % Conreu
59 % Bosc.
7% sol urbà
5% altres
Agricultura
60.436 explotacions agrícoles 20.248 instal·lacions ramaderes.
261.768 ha regadiu (28%) 660.149 ha secà (72%).
Ramaderia
59 milions de caps de bestiar:
87% aviram, 10% porcí, 2% oví, 1% boví.
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120.000 tones de N/any.
Les aigües subterrànies a Catalunya:
Masses d'aigua 53 masses d'aigua (document IMPRESS: anàlisi de pressions i
impactes i avaluació del risc d'incompliment dels objectius de la Directiva marc de
l'aigua).
Extraccions
571,1 hm3/any (el 18,2% demanda).
200,5 hm3/any d'aigua per a abastament (el 25% del volum total per abastament).
Nitrats
Hi ha 17 masses d'aigua subterrània en risc de no assolir els objectius ambientals
de la DMA el 2015 a causa de la contaminació de nitrats.
A continuació hi ha la zonificació de les zones vulnerables decretades Decret
476/2004 i el Decret 283/1998.

Imatge 10.1: zones vulnerables
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A continuació hi ha l’ultima zonificació de les zones vulnerables decretades en
l’acord de Govern 128/2009.

Imatge 10.2: Mapa de zones vulnerables
Font: Acord de govern 128/2009
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Impacte mediambiental de les dejeccions ramaderes en les aigües subterrànies de
Catalunya.

Imatge 10.3: Impacte ambiental dejeccions
Font: ACA
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Imatge 10.4: Masses d’aigua subterrània en risc de no assolir els
objectius ambientals de la directiva marc de l’aigua
Font: Impress, 2005

Les mesures orientades a la reducció de la contaminació d’origen agrari, s’agrupen
en mesures assumibles per l’Agència Catalana de l’Aigua (descontaminació dels
aqüífers mitjançant actuacions de desnitrificació, caracterització de les zones
vulnerables, determinació de l’origen dels nitrats, millora de captacions afectades,
etc.), mesures promogudes per altres departaments de la Generalitat i cofinançades
per l’Agència Catalana de l’Aigua (implantar millores de la fertilització agrària i
estímuls o subvencions a les bones pràctiques agràries), i altres mesures que són
competència del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (foment de les
bones pràctiques agràries i programes d’actuació a les zones vulnerables).
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10.5 Evolució de la concentració de nitrats entre el 1994 i el 2006

Les mostres amb una concentració mitjana de nitrats que superen els 25 mg/L es
localitzen principalment dins de les zones vulnerables (ZV). No obstant això, la
presència d'aquestes concentracions també és rellevant a les àrees de fora de les
zones vulnerables, especialment al sud i a la zona central de Catalunya.
Les

tendències

anuals

mostren

uns

valors

centrals

homogenis.

Aquest

comportament és més evident després de l'establiment de les xarxes de control a
les zones vulnerables (el 2001 per a les xarxes de les ZV 1-6 i el 2006 per a les xarxes
de les zones 7-9).
Els valors màxims, indicats pel percentil 75, representen una variabilitat més gran i
mostren una diferència significativa amb els valors mitjans (més de 50 mg/L) a les
ZV 2, 3, 6 i 8.
Els valors centrals de les concentracions de nitrats a les mostres de les ZV varien de
29,9 a 75,05 mg/L, llevat de les mostres de les ZV 1, 7 i 8 on aquests valors superen
els 37,5 mg/L(considerat com a punt d'inversió de la tendència d'acord amb la
Directiva 2006/118/CE).
El nombre de mostres d'aigua subterrània fora de les zones vulnerables és
comparativament inferior i les analítiques presenten unes concentracions de nitrats
homogènies.
Més del 45% del total de mostres d'aigua sobrepassen els 37,5 mg/l de NO3
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Tendència Anual i concentració mitjana de nitrats de les aigües subterrànies.

Imatge 10.5: Tendència anual
Font: ACA (2007)

10.5.1 Aigua d'abastament
El 2005, 92 municipis (62 dins de les zones vulnerables i 30 de fora) tenien
problemes de contaminació per nitrats en l'aigua d'abastament, amb 9.788 habitants
afectats
El govern de la Generalitat de Catalunya ha invertit més de 18 milions d'euros als
darrers set anys, en actuacions exclusivament en fonts d'abastament públic
alternatives.
El Pla d'abastament d'aigua de Catalunya estima un volum d'aigua destinada a ús de
boca de 25 a 35 hm3 compromesa per tenir concentracions de nitrats superiors als
50 mg/l.
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Els resultants de la xarxa de control de qualitat de les aigües subterrànies mostren
una distribució espacial similar a la dels municipis que tenen l'abastament afectat
per nitrats.

Imatge 10.6: Concentració mitjana de nitrats
Font: ACA
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10.5.2 Conclusió
El contingut en nitrats de les aigües subterrànies no ha variat significativament a les
zones vulnerables en l'última dècada i no s'observa una millora en la qualitat de
l'aigua subterrània.
Probablement, el principal factor pel qual no s'observen tendències en les
concentracions de nitrats és que a escala d'aqüífer el període d'observació és curt.
Els resultats mostren la importància d'establir xarxes de control específiques i
demostren la imprecisió dels primers mostreigs.
L'eficiència de la reglamentació per prevenir i corregir la contaminació encara no
està demostrada.
Tot i que la contaminació per nitrats afecta principalment abastaments d'aigua
potable, aquests abastaments no són un bon indicador de la contaminació per
nitrats a escala regional, ja que aigües, sense nitrats, de procedència externa
s'incorporen per resoldre els problemes locals.
Per recuperar la qualitat de l'aigua afectada per nitrats és necessari minimitzar la
contaminació amb una reducció de l'entrada de compostos nitrogenats. Això es pot
aconseguir amb l'aplicació de mesures preventives en origen, la retirada dels
excedents de nitrogen de l'àrea afectada i l'aplicació estricta del codi de bones
pràctiques agràries.
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11. POLÍTICA D’INFRAESTRUCTURES I COSTOS DE LA IMPLANTACIÓ
DE MESURES DEL PLA DE GESTIÓ:

Cal considerar les eventuals actuacions per a fer front a les restriccions en
l’aplicació en profit de l’agricultura que deriven de l’aplicació del Decret 136/2009,
d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts
agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes i de l'Acord de Govern/128/2009, de
28 de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, ambdós de recent aprovació.
Aquestes actuacions complementàries, que es troben en estat d'estudi i avaluació,
poden ascendir a una inversió total de 50 milions d’euros.

11.1 Mesures per a la reducció de la contaminació d’origen agrari
La contaminació per nitrats és la principal causa del mal estat de les masses d’aigua
subterrànies conseqüència, essencialment, d’unes pràctiques de fertilització
deficients i, en particular, de l’aplicació de les dejeccions ramaderes.
La reducció de la contaminació d’origen agrari a les aigües subterrànies, que és
palesa pels elevats continguts de nitrats detectats a gran part del territori, molt per
sobre dels continguts propis d’un medi en condicions naturals, és un dels objectius
per a l’any 2015 que resulta de l’aplicació de la DMA, per tal d’assolir el bon estat de
les masses d’aigua.
Per tal d’arribar a aquest objectiu cal implantar un seguit de mesures, que en el cas
de la contaminació d’origen agrari també han de complir les disposicions de la
Directiva 91/676/CEE, relativa a la protecció de les aigües davant de la contaminació
per nitrats derivats de l’activitat agrícola, i de la Directiva 2006/118/CE relativa a la
protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.
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Aquests Programa de mesures inclou un seguit d’actuacions, a dur a terme fins a
l’any 2015, per tal de reduir aquesta contaminació d’origen agrari, amb una inversió
total de 184 milions d’euros, dels quals 99,3 milions corresponen al DCFC, i 84,7
milions a les conques intracomunitàries.

Al gràfic 11.1 es presenta la distribució percentual d’aquesta inversió en cinc
tipologies
de mesures.

Gràfic 11.1: Distribució de la inversió
Font: ACA

238/270

PROJECTE FINAL DE CARRERA:
QUANTIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS AMBIENTALS DEL SECTOR PORCÍ

11.2 Desnitrificació i actuacions locals de protecció
Actuacions locals de desnitrificació in situ.
Les actuacions estan destinades a la reducció de la contaminació per nitrats
presents a les aigües subterrànies, de manera que permetin recuperar el bon estat
dels aqüífers i els pous d’abastament actualment en desús a causa de les
concentracions de nitrats que s’hi detecten.
Les actuacions es duen a terme in situ mitjançant processos de biodesnitrificació,
en la qual els microorganismes existents són estimulats per dur a terme la
desnitrificació, sense necessitat d’inòcul especialitzat. El procés es duu a terme en
condicions anòxiques. Periòdicament, es dosifica el sistema amb addició dels
nutrients i substrats necessaris per mantenir l’activitat microbiana. Les actuacions
es poden aplicar a l’aqüífer en general, en seccions que faciliten el control del flux
subterrani, o bé, a l’entorn de captacions concretes.
Les actuacions són promogudes per l’Agència Catalana de l’Aigua, i signifiquen en
el conjunt un total de 16,6 milions d’euros d’inversió, dels quals 9,9 milions
corresponen al DCFC, i 6,7 milions a les conques intracomunitàries.
Condicionament, segellat i perforació de nous pous afectats per nitrats
La mesura està destinada, d’una banda, a la protecció dels aqüífers subjacents a les
zones vulnerables, fomentant el segellat dels pous i perforacions abandonats, amb
l’objecte d’evitar l’entrada de contaminants a l’aqüífer. De l’altre, a millorar o
recuperar captacions afectades per nitrats, sempre que sigui possible aïllar els
horitzons productius menys afectats, ja sigui mitjançant un reacondicionament
adequat del pou o mitjançant el segellat, la reperforació o el desplaçament del pou.
És una mesura promoguda per l’Agència Catalana de l’Aigua, amb una inversió de 7
milions d’euros, dels quals 5 milions corresponen al DCFC i els restants 2 milions a
les conques intracomunitàries.
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11.3 Mesures per a la caracterització dels processos de contaminació per
nitrats i plaguicides
Estudis de caracterització zonal i puntual.
La proposta de solucions efectives passa per realitzar una caracterització detallada
de la presència de nitrats que inclogui tant el funcionament hidrogeològic com el
coneixement de les pressions. Mitjançant la caracterització zonal de la presència de
nitrats, la redacció de criteris per a restringir l’aplicació de fertilitzants, la realització
d’analítiques puntuals, la determinació de la vulnerabilitat dels aqüífers enfront del
nitrat i les afeccions per nitrats a captacions d’abastament es persegueix la reducció
de la contaminació per nitrats de les aigües subterrànies, especialment de les
destinades a l’abastament de les xarxes públiques.
En aquesta línia, l’anterior Ministeri de Medi Ambient va finançar a l’Agència
Catalana de l’Aigua la realització de l’estudi de Diagnosi de la causalitat de la
contaminació per nitrats d’alguns abastaments públics a les zones vulnerables de
Catalunya. Anàlisi d’alternatives i mesures de prevenció i correcció, que inclou
reconeixements detallats a escala local de la contaminació per nitrats en 128
municipis. Les actuacions, promogudes per l’Agència Catalana de l’Aigua i el
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, suposen una inversió total de 12
milions d’euros, dels quals 9 milions es destinen al DCFC i 3 milions.
Treballs per a la determinació de l’origen dels nitrats i sulfats
L’objecte d’aquesta mesura és, per una banda, arribar a identificar l’origen dels
sulfats en masses d’aigua on hi ha incompliments per aquest paràmetre i on la seva
procedència Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya pot vincular-se a l’activitat agrícola o a la naturalesa de la formació
aqüífera i, per una altra, determinar l’origen dels nitrats.
A través de tècniques isotòpiques es pot arribar a discernir l’origen inorgànic i
orgànic del nitrogen. Per una altra banda, es vol determinar l’origen ramader dels
nitrats presents a les aigües subterrànies, mitjançant estudis sobre la presència de
substàncies d’ús veterinari, com els antibiòtics que s’apliquen al bestiar (per
exemple, els sulfamides i els seus metabòlits), que poden ser detectats a les aigües
fins a concentracions traça.
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La inversió per a dur a terme aquests treballs és de 3,1 milions d’euros, dels quals
1,6 milions es destinen al DCFC, i 1,5 milions a les conques intracomunitàries.
Aquests estudis són promoguts íntegrament per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Implantació del model EPIC
Aquesta actuació s’emmarca dintre del conveni establert entre l’Agència Catalana de
l’Aigua i el Joint Research Center, per a l’adaptació i/o modificació de la base de
dades associada al projecte FATE d’estudi de l’evolució dels impactes dels
productes agroquímics sobre el medi ambient d’Europa a les conques fluvials
catalanes. La mesura va dirigida a la implantació del model EPIC (Environment
Policy Impact Calculator) a tot Catalunya. Mitjançant aquest model es pretén
caracteritzar l’aportació de nutrients (principalment N i P) al medi sota diferents
escenaris de gestió agrícola. Permetrà la valoració combinada de l’impacte de les
diferents pràctiques agràries sobre les aigües superficials i subterrànies i servirà de
base per a una primera validació de les mesures en relació a la reducció de la
contaminació per nitrats d’origen agrícola. La implantació del model EPIC ha estat
promoguda per l’Agència Catalana de l’Aigua amb una inversió de 130.000 euros.

11.4 Mesures per a implantar la millora de fertilització agrària
Aquestes mesures s’emmarquen dins dels plans per la millora de la fertilització
agrària impulsats i coordinats pel Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de
Catalunya (GESFER). Es centren en un conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i
el Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya per a la millora de la
fertilització, mitjançant la realització d’estudis en parcel·les experimentals per
determinar el comportament del nitrogen al sòl, la resposta dels cultius a diferents
dosificacions de nitrogen, el comportament de l’aqüífer enfront el nitrogen en funció
de les pràctiques agràries, i el coneixement del ritme i evolució del nitrogen al sòl.
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Imatge 11.1: comarques on s’estan duent a terme o estan programades mesures per
a la millora de la fertilització
Font: ACA
L’objectiu és establir pautes i estratègies de fertilització a les zones agrícoles
estudiades, la generació d’eines d’assessorament de la fertilització nitrogenada i la
divulgació dels coneixements obtinguts i les eines generades.
Per la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua assumeix, com a treball propi, fer el
seguiment i evolució de les entrades de nitrats a les zones saturades (aqüífers)
subjacents, mitjançant parcel·les pilot a les àrees d’estudi.
La inversió per implantar aquesta mesura, compartida entre l’Agència Catalana de
l’Aigua i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, és de 5,5 milions
d’euros, dels quals 2,9 milions es destinen al DCFC, i 2,6 milions a les conques
intracomunitàries.
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11.5 Estímuls/subvencions a les bones pràctiques agràries per a la reducció
del nitrogen al sòl per una fertilització correcta
La mesura pretén estimular i implantar les bones pràctiques agràries, especialment
la realització de fertilitzacions amb dosis inferiors a les establertes, mitjançant la
concessió d’avals o garanties dels resultats de les collites i també subvencions a les
explotacions que s’avinguin a posar en pràctica aquestes recomanacions. La
mesura contempla també la difusió de les metodologies i la formació necessària per
a la seva aplicació.
Aquestes bones pràctiques agràries són una eina important per disminuir de manera
significativa la presència de nitrats a les aigües. La mesura és promoguda per part
del

Departament

d’Agricultura,

Alimentació i

Acció Rural, qui

la finança

conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, amb una inversió de 20 milions
d’euros, dels quals 15 milions són per al DCFC, i 5 milions per a les conques
intracomunitàries.

11.6 Mesures agronòmiques
Programes d’actuació a les zones vulnerables.
Aquests programes estan promoguts pel Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, i l’últim programa està actualment pendent d’aprovació mitjançant
decret. Deriven de les obligacions de la Directiva de nitrats (91/676/CEE) per tal de
prevenir i reduir la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts
agràries.
Aquests programes d’actuació inclouen mesures agronòmiques en relació als
períodes d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, quantitats aplicables, mesures
sobre el reg, mètodes d’aplicació, concentracions màximes de nutrients al sòl,
distàncies

i

terminis

d’incorporació

de

fertilitzants

al

sòl,

sistemes

d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes, gestió de les dejeccions
ramaderes i altres fertilitzants.
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Per tal de prevenir i reduir la contaminació per nitrats s’ha de dur a terme el
seguiment del compliment del decret, així com l’assessorament necessari a les
explotacions agrícoles en l’aplicació de les bones pràctiques recomanades. Es
preveu una inversió estimada de 118,8 milions d’euros, amb 55,2 milions al DCFC, i
63,6 milions a les conques intracomunitàries.
11.6.1 Costos d’explotació
El conjunt de les actuacions previstes dins del Programa de mesures per a la
reducció de la contaminació d’origen agrari generarà uns sobrecostos estimats per
a l’explotació i manteniment de 3,1 milions d’euros anuals, dels quals 1,9 milions
d’euros corresponen al DCFC, i 1,2 milions d’euros a les conques intercomunitàries.
11.6.2 Criteris de gestió
Els criteris de gestió que, de manera comuna, s’apliquen l’Agència Catalana de
l’Aigua i/o el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural són:
■ Estímuls/subvencions/préstecs per a la millora i modernització de la maquinària
agrícola, de les explotacions ramaderes i les bones pràctiques agràries, amb
l’objecte de controlar i minorar l’impacte de l’activitat i les instal·lacions ramaderes
sobre el medi hídric en general i les aigües subterrànies en particular, especialment
pel que fa a la qualitat, gestió i utilització de les dejeccions com a adobs.
■ Estímuls/subvencions a les bones pràctiques agràries: alimentació animal, gestió
de fems i purins, adequació de les instal·lacions, etc.
■ Increment del control de les pràctiques agrícoles i ramaderes, implementant els
dispositius de control necessaris per a poder garantir l’aplicació dels criteris de
bones pràctiques.
■ Revisió de la normativa sancionadora per males pràctiques, de manera que resulti
factible la denúncia i aplicació de penalitzacions per la reiteració en pràctiques
perjudicials pel medi hídric.
■ Creació de mecanismes de control i traçabilitat de la venda i ús d’adobs inorgànics
i productes fitosanitaris, és a dir, que permetin establir una relació quantitativa entre
l’origen (punts de venda), i els punt d’aplicació d’aquests productes.
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■ Foment de la plantació de conreus fixadors del nitrogen, després de cultius de
producció que requereixen aportacions suplementàries de nitrogen, amb l’objecte
de disminuir els continguts d’espècies nitrogenades al sòl.
■ Creació de mecanismes o entitats de gestió que facilitin l’eliminació o exportació a
zones deficitàries dels excedents de les dejeccions ramaderes generats. Creació
dels mecanismes per fer operativa aquesta mesura: plantes de depuració i centres
de transferència.

Implementació i control dels perímetres de protecció, per tal de garantir la qualitat
de les aigües subterrànies.
Els criteris de gestió que es proposen a les administracions locals i als usuaris, són:
■ Control periòdic del contingut en nitrats, cabal d’extracció i profunditat del nivell
freàtic en les captacions amb concentracions superiors a 25 mg/l de nitrats.
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11.7 Llistat d’actuacions realitzades amb el seu cost econòmic
A continuació es descriuen una sèrie d’actuacions per reduir la contaminació de
nitrats d’origen agrari i el seu corresponent cost econòmic.
Cal indicar que és molt difícil quantificar i discernir tota la repercussió que tindran
els efectes dels nitrats provinents dels purins del sector porcí, perquè per una
banda hi ha el cost econòmic de la recuperació dels aqüífers afectats, on el temps
de recuperació sol d’uns 100 anys, i per altra banda l’afectació de poblacions que
s’abastaven d’ aigua subterrània que han tingut de ser abastides amb altres
sistemes, quantificar totes les infraestructures directes o indirectes és fa molt difícil.
El que està clar que totes les noves infraestructures tindran un cost pel ciutadà que
es veurà reflectit en el cost de l’aigua, on el component del cànon es veurà afectat.
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11.8 Pressupost del programa de mesures

Com ja s’ha esmentat en apartats anteriors, el volum d’inversió per al total de Catalunya
inclòs en el Programa de mesures és de 9.404,8 milions d’euros. Les mesures que
desenvolupen aquestes inversions s’han sotmès, com ja s’ha comentat, tant a una anàlisi
cost-eficàcia, com a criteris tècnics i socioeconòmics de priorització.
En compliment de l’article 9 de la DMA, l’Agència Catalana de l’Aigua està desenvolupant
una eina que, d’acord amb el calendari d’implantació de la directiva, permetrà
desenvolupar un nou model economicofinancer en aplicació del principi de recuperació
dels costos.
A la Taula 11.1 es presenta el desglossament d’aquests imports segons els diferents
capítols

que

conté

el

Programa,

segregat

per

conques

internes

i

conques

intercomunitàries, el volum d’inversió de cada capítol que es troba ja en servei o en curs,
així com la part d’inversió que assumeixen l’Agència Catalana de l’Aigua i Aigües TerLlobregat, i el conjunt dels altres agents del cicle de l’aigua que intervenen en l’execució
de les inversions descrites. El desglossament amb major detall de les inversions a càrrec
d’aquests altres agents figura a la Taula 11.2.

Taula 11.1: Pressupost del programa
Font: ACA
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Taula 11.2: desglossament del pressupost
Font: ACA
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12. EL PREU DE L’AIGUA
Abans d’introduir-nos en el preu de l’aigua i l’evolució que ha tingut en els últims anys es
descriu a continuació l’estructura del rebut de l’aigua a Catalunya.

12.1 La factura de l’aigua

12.1.1 Tarifa de subministrament:
El preu de subministrament s’obté d’aplicar el consum de l’usuari a la tarifa que té
l’operador. Les tarifes poden tenir estructures diverses, però normalment es basen en els
següents elements:
Quota fixa de servei i/o mínim de consum
Part variable per blocs de consum.
Quota fixa o per blocs per la conservació de comptadors i connexions.
El recapta directament l’entitat subministradora.

12.1.2 Cànon de l’aigua:

És un tribut la naturalesa jurídica del qual és la d’impost amb finalitat ecològica; que
grava l’ús de l’aigua i la contaminació que el seu abocament pot produir, per tal de
prevenir

el

seu origen,

cobrir les despeses d’inversió i d’explotació de les

infraestructures, recuperar i mantenir els cabals ecològics...

El recapta l’entitat subministradora per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua amb
excepció del cas dels usuaris industrials i assimilables amb sistema de tarifació
individualitzada, on és l’Ase qui liquida el cànon.

El cànon de l'aigua va entrar en vigor l'1 d'abril del 2000, i està regulat pel Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya.

A través del cànon els usuaris de l'aigua contribueixen als costos dels serveis del cicle de
l'aigua, que comprenen:
•

Les despeses d'inversió i d'explotació dels sistemes de sanejament (col·lectors i

estacions depuradores), dels embassaments i de la resta d'infraestructures de producció i
transport de l'aigua.
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•

La prevenció en origen de la contaminació, i la implantació i manteniment dels

cabals ecològics.
•

La recuperació dels aqüífers contaminats, les obres d'instal·lació d'infraestructures

d'abastament en alta a municipis, i les instal·lacions de reutilització d'aigua.
•

Les despeses que genera la planificació hidrològica, la tasca d'inspecció, i les

tasques de control del bon estat de les aigües litorals i continentals per a ús de bany.

El cànon té un fort component ecològic, i per això grava l'ús real o potencial de l'aigua i la
contaminació que, un cop utilitzada, es pugui produir.

IVA:
L’IVA s’aplica sobre el preu de subministrament i sobre el cànon de l’aigua, sent el
tipus impositiu del 7% menys per als costos conservació de comptadors i
connexions, que estan subjectes al 16%.

Preu de l’aigua sense taxes locals:
És la suma de les 3 components anteriors.

12.1.3 Altres Components:
En alguns municipis al rebut de l’aigua es troben altres conceptes com Clavegueram o
Taxes de Gestió de Residus.
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12.2 Evolució del preu de l’aigua
L’evolució del preu de l’aigua de l’any 2005 al 2009 es veu reflectida en la següent gràfica:

Comparativa a Catalunya amb cànon i IVA no inclosos.

Gràfic 12.1

Comparativa a Catalunya amb cànon i IVA inclosos.
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Gràfic 12.2
El preu de l’aigua ha tingut un augment per sobre de l’IPC en els últims anys, arribant a
ser d’un 4%-5% aproximadament. En l’últim any ha presentat un augment superior d’un
10 %.

El preu de l’aigua varia segons la zona, província d’on es situa, per criteris d’abastament i
disponibilitat de l’aigua.
Ara comparant les províncies catalanes obtenim:

6

10
3

€/m

20
3

€/m3

Preu unitari

€/m

Barcelona

1,650

1,446

1,497

1,865

Girona

1,329

1,076

1,144

1,483

Tarragona

1,478

1,224

1,258

1,610

Lleida

1,082

0,937

0,977

1,204

Catalunya

1,575

1,364

1,415

1,772

•

€/m

12
3

Valors i estructura del cànon de l'aigua vigents a partir de l'1 de gener del 2009.

Taula 12.1
Font: ACA

Ara plasmat en el mapa de Catalunya obtenim:
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Imatge 12.1: Mitjana del preu a Catalunya
Font: ACA
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12.2.1 El preu de l’aigua a Espanya
A nivell espanyol obtenim:

Gràfic 12.3: Tarifes per províncies (€/m3)
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En comparació amb la resta d’Espanya Catalunya té un dels costos de l’aigua més cars de
la península, només seria superats pel les Illes balears i Canàries que presenten un cost
més elevat.
En comparació amb l’IPC també s’observa que el preu de l’aigua ha anat per sobre en la
majoria dels últims anys, representant que el preu de l’aigua ha significat un augment
d’un 24 % aproximadament en els últims 4 anys.

Taula 12.2: increment del consum d’aigua
Font: ACA
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12.2.2 El preu de l’aigua a Europa
En comparació amb les diferents ciutats de la Unió Europea:
PREU DE L’AIGUA EN DIFERENTS CIUTATS EUROPEES (2007).
Ciutat

€/m3

ROMA

0.83

LISBOA

1.43

BUDAPEST

1.54

ESTOCOLM

1.56

BARCELONA

1.69

OSLO

1.86

BRUSELES

2.01

VIENA

2.45

LONDRES

2.49

PARIS

2.62

AMSTERDAM

3.08

BERNA

3.17

COPENAGHE

4.54

Taula 12.3: preu de l’aigua a Europa
Font: IWA
En comparació Barcelona respecte a la resta de ciutats europees segueix tenint un preu
per sota, només el cas de Roma, Lisboa, Budapest i Estocolm estarien amb un preu més
baix però a la vegada molt similar.
És conegut el gran deute que pateix l’agència (aproximadament 2.000 milions d’euros
entre ACA i Aigües Ter Llobregat). La solució per reduir aquest dèficit és complicada i
passa per replantejar l’estructura de gestió general de l’aigua a Catalunya i dels seus
operadors i per renovar certes figures obsoletes, com ara el cànon de l’aigua.
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El cost de les despeses de l’ACA és molt més elevat que els ingressos, això fa que
l’agència no estigui dotada d’instruments de sostenibilitat econòmica. Per tal aconseguir
el desitjat equilibri econòmic s’hauria de negociar un nou Contracte-programa i alhora
implantar noves figures econòmiques, situació que faria que el preu de l’aigua
augmentés. En concret, el preu hauria de pujar un 45% fins a 2015 per mantenir el nivell
actual de recuperació de costos i un 77% perquè l’equilibri econòmic fos total.
Finalment, es va voler ressaltar que l’aigua és un dret humà bàsic i que el preu d’aquesta
ha de ser socialment sensible. S’han de poder valorar les característiques econòmiques i
la quantitat de persones per habitatge. D’altra banda, els blocs de facturació han d’estar
prou esglaonats per arribar a pagar aproximadament la quantitat real d’aigua que
consumim, de forma que s’incentivi l’estalvi. Igualment, en el cas de les indústries seria
convenient fer estimacions sobre els costos de les millors tècniques disponibles en
relació al que paguen les empreses de cànon d’abocament de forma que es valori la
millora en termes d’estalvi econòmic i s’apliquin noves tecnologies més eficients en l’ús
de l’aigua.
En resum, és necessari que des de l’Administració i en col·laboració amb la ciutadania
s’abordin la gestió de les sequeres i el dèficit l’econòmic de l’ACA de forma urgent i
seriosa per tal d’assegurar una gestió de l’aigua socialment i ambientalment sostenible.
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13. CONCLUSIÓ
Com a conclusió volem analitzar de manera global les dades obtingudes en cada part del
nostre projecte. Per fer aquesta conclusió primer de tot recordarem molt breument cada
apartat d’aquest projecte per després fer una reflexió global.
En primer lloc hem analitzat la composició dels purins. Hem vist que aquesta és una feina
molt complexa i que depèn de diversos factors. Cada tipus de granja tindrà unes
característiques determinades que faran els seus purins diferents de la resta. La millor
manera de saber com són els purins d’una granja serà fer un anàlisi de composició. No
obstant, tenim taules que ens aproximen aquestes dades per fer un anàlisi previ.
Aquests purins que ja hem caracteritzat han contaminat en els últims anys una gran
quantitat d’aqüífers, pous i aigües subterrànies. Catalunya, com a principal productor de
porcs d’Espanya, i un dels principals productors d’Europa i el Món, conseqüentment
també és un dels principals productors de purins i té un greu problema mediambiental.
Per altra banda, el sector porcí també s’ha reestructurat i transformat en els últims anys.
Ha passat de ser petites granges familiars a grans granges especialitzades d’escala
regional. A Catalunya, aquesta especialització ha portat a certes zones geogràfiques a
una encara major concentració de purins.
Aquesta contaminació, ja quantificada en zones vulnerables segons determina la
normativa, fa que en nombroses poblacions no es pugui introduir noves instal·lacions o
granges de porcs. En aquestes zones la contaminació existent fa que l’aigua pròpia no
sigui apta per el consum.
Solucions? Per una banda, tenim les mesures o solucions que planteja l’Administració
Pública: tota una sèrie de normatives, reglaments, declaració de zones vulnerables, bones
praxis, etc. que s’han de complir. Però, com ja hem vist, aquesta normativa ja existeix.
Massa tard? Nosaltres creiem que sí. Des de la constatació a Europa de que existia
aquest greu problema fins a la concreció a Espanya i Catalunya d’una normativa seriosa
que suposés un canvi real van passar 18 anys. Quan parlem d’un problema
mediambiental d’aquesta índole no podem esperar tants anys una normativa tan
necessària.
La contaminació que ja està feta procurarem que desaparegui, però com es pot evitar en
la actualitat la contaminació dels purins? Ja hem comentat que la normativa és
necessària. Però, les granges què poden fer per minimitzar l’abocament de purins? Quins
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tractaments hi ha? Quines millores es poden plantejar? Tractaments per els purins hi ha
nombrosos. Cada tipus de granja, depenent de l’especialització, del volum de cria, del
volum de purins, del sistema emprat, etc. tindrà un tractament o combinació de
tractaments més adient per ella. Si una granja ja existent vol continuar la seva activitat
s’haurà d’adaptar a les noves normatives i si per fer-ho ha de tractar els purins amb
diferents mètodes no li quedarà altra opció. No obstant, la millor combinació per al
tractament o gestió dels purins és disposar de terreny per abocar els purins a mode de
fertilitzant, és a dir, equilibri entre producció de purins i fertilització de camps de conreu.
Aquesta solució no és viable en moltes granges existents, però és molt recomanable per
a granges de nova creació. De totes maneres també es pot reduir la quantitat de purins
generats amb diferents mètodes de gestió. Per exemple, modificant l’alimentació dels
porcs, les quantitats d’aigua consumides, el tipus d’instal·lacions, el tipus de neteja, etc.
es pot reduir la quantitat de nitrogen als purins fins un 40 %. Aquestes millores en la
gestió dels purins moltes vegades faran que els costos en la gestió dels purins
augmentin. No obstant, els factors que en major mida influeixen el la gestió dels purins
són el transport, el cost administratiu i el cost del terreny necessari. Amb diferents
sistemes com normatives, prohibicions, impostos ecològics, permisos negociables, etc.
es podria obligar a la les granges a assumir aquestes despeses tal i com es fa en altres
països o amb altres productes.
Com ha variat el preu del porc en els últims 20 anys? Com hem pogut comprovar el preu
del porc s’ha mantingut molt estable a pesar de l’increment de l’IPC. Les granges, si
haguessis tingut un control major per part de l’administració, haurien millorat la seva
gestió dels purins amb un lleu increment del preu del porc, acord amb l’increment de
l’IPC. Aquest fet no s’ha produït perquè el control de l’administració no ha estat seriós.
Tots aquest factors han fet que la situació mediambiental dels aqüífers a Catalunya sigui
un autèntic desastre. Les conseqüències d’aquesta dolenta gestió de la problemàtica
mediambiental són bàsicament tres:
Amb l’anàlisi de les aigües de Catalunya fet per diferents anàlisis de pous, fonts i
diferents masses d’aigua per l’ACA (A l’Annex I), podem dir que la presència de
compostos nitrogenats (especialment nitrats) és el principal problema de contaminació
difusa a les aigües subterrànies de Catalunya i que la principal font de nitrogen d'origen
agrari

són

les

dejeccions

ramaderes.

Les

principals

repercussions

d'aquesta

contaminació a Catalunya es produeixen en l'àmbit de la captació d'aigua destinada a
l'abastament públic. No podem consumir l’aigua que tenim més a prop. Aquest fet
relaciona la contaminació amb la segona gran conseqüència:
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A Catalunya s’ha de fer una forta inversió en infraestructures per poder abastir amb aigua
de consum. Aquestes infraestructures són de diversa índole. Actuacions per reduir la
quantitat de nitrogen, actuacions per interconnectar diferents conques, o actuacions per
millorar la gestió agrària. Totes aquestes mesures tenen un cost total per a l’administració
a Catalunya de 9.404,8 milions d’euros. Qui assumirà aquest cost tan elevat? En part
obtindrem diners de la Unió Europea, però gran part d’aquest diners els ha d’assumir
l’Admistració Espanyola i Catalana, amb els nostres impostos. Qui pagarà els costos
d’una mala gestió mediambiental? Els ciutadans ho pagarem. I com més es pagaran
aquestes despeses? Amb la tercera gran conseqüència:
En els propers anys el preu de l’aigua a Catalunya s’incrementarà notablement. Per poder
finançar les despeses de l’ACA, el preu de l’aigua hauria de pujar un 45% fins a 2015 per
mantenir el nivell actual de recuperació de costos i un 77% perquè l’equilibri econòmic
fos total. Aquest augment del preu suposarà una despesa molt important per als
ciutadans i serà deguda a la mal gestió de les Administracions del problema dels purins.
Tornarà a passar a Catalunya que un problema com els purins no sigui tractat per les
Administracions amb la rapidesa i eficàcia desitjada? Esperem que no.
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