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2. LES DEJECCIONS RAMADERES 
 

Les dejeccions ramaderes són els excrements i residus excretats pel bestiar, sols o 

barrejats amb jaç o restes d’alimentació, encara que s’hagin transformat. Normalment es 

distingeixen diferents tipus de dejeccions ramaderes (fems, purins, gallinassa) segons la 

procedència i el contingut de matèria seca. 

 

2.1. Un residu d’origen ramader. 

 

La concentració de les dejeccions ramaderes generades a Catalunya es troba, 

principalment, en les granges de producció porcines, avícoles, vacunes i ovícoles. Els 

residus d’origen ramader constitueixen el pes més important dels residus que es generen 

a Catalunya, sobretot degut a la important presència del sector porcí. 

 

Les dejeccions ramaderes es classifiquen en: 

 

 Fems: Producte sòlid constituït per les dejeccions sòlides (excrements) i líquides 

(orina) dels animals, soles o barrejades amb el jaç i restes de productes d’alimentació, 

incloses les que hagin sofert algun procés de transformació. Com a característica 

remarcable es pot destacar que la quantitat de matèria seca que conté permet que 

quedi amuntegada. 

 

 Purins: Producte semisòlid o líquid constituït per una barreja de dejeccions sòlides 

(excrements), líquides (orina), restes de jaç, restes de producte d’alimentació dels 

animals i aigua en quantitats variables (generalment superior al 85% en pes). La 

principal característica és el seu baix nivell de matèria seca, la qual oscil.la entre un 2 i 

un 15%. Els purins representen un elevat volum, tenen un contingut alt de nitrogen i 

fòsfor i la seva composició heterogènia i variable depèn en gran mesura del sistema 

de maneig de les explotacions, alimentació, estat fisiològic, època de l’any i sistema 

d’emmagatzematge. 

 

L’any 2000 s’estima que es van generar a Catalunya uns 12 milions de m3 de dejeccions 

líquides (purins porcins), i uns 7 milions de tones de dejeccions sòlides (fems i 

gallinasses). 
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Figura 2.1. Producció anual de residus a Catalunya. 

(Font: Junta de Residus – any 2000) 

 

De totes aquestes dejeccions ramaderes, la part més important és la procedent del bestiar 

porcí, atesa la generació per cap de bestiar respecte les altres espècies (taula 2.1) i la 

importància de la cabana porcina a Catalunya (taula 2.2 i figura 2.2). 

 

 
Taula 2.1. Producció de purins per tipus de bestiar. (Font: Junta de Residus – any 2000) 

 

 

 

 
Taula 2.2. Caps de bestiar per espècies. (Font: Junta de Residus – any 1999) 
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Figura 2.2. Distribució de les unitats ramaderes a Catalunya (any 1999). 

(Font: Institut d’Estadística de Catalunya – any 2002) 

 

 

 

 

Pel que fa a la distribució comarcal, la generació de purins es concentra principalment a 

les comarques del Segrià, d’Osona i de la Noguera, mentre que les comarques del 

Barcelonès, Alta Ribagorça i Val d’Aran són les que presenten una producció més petita 

(figura 2.3). 

 

 
Figura 2.3. Generació de purins per comarca (any 2000). (Font: Junta de Residus – any 2001) 

 

 



Disseny d’una planta de tractament de purins amb producció de biogàs LES DEJECCIONS RAMADERES 

 
6 

La destinació natural i més immediata per a les dejeccions ramaderes és l’aplicació als 

sòls agrícoles, ja que constitueix, en la major part dels casos, un instrument per al 

manteniment i/o increment del contingut de matèria orgànica del sòl (i, indirectament, 

de la seva fertilitat física) i, sempre, una font d’elements nutritius per als cultius. 

 

Quan el ramader no disposa d’una base territorial suficient per aplicar d’una forma 

correcta (des del punt de vista agronòmic) les dejeccions ramaderes que es generen en la 

seva explotació, ha d’acudir a un sistema de tractament a l’explotació mateixa, a un 

gestor de residus o bé a un sistema que reculli la intervenció dels dos aspectes anteriors.  

 

 

2.2. Un fertilitzant orgànic d’origen ramader. 

 

Les dejeccions ramaderes s’utilitzen com a fertilitzants orgànics. Tan sols una part 

d’aquests fertilitzants queden tipificats pel R.D. sobre fertilitzants i afins (72/1988). 

 

 

Aquests fertilitzants constitueixen la solució òptima per a la reposició de nutrients als 

camps, ja que permeten reciclar els nutrients continguts en les dejeccions del bestiar i 

eviten el consum d’energia i primeres matèries no renovables que requereix la fabricació 

d’adobs minerals. 

 

 Aspectes a tenir en compte en l’ús de fertilitzants orgànics d’origen ramader: 

 

Avantatges: 

- Contenen molts macro i micronutrients. 

- Subministren matèria orgànica al sòl en major o menor mesura, amb la consegüent 

millora en les propietats físiques i biològiques. 

- Subministren nutrients als cultius fins mesos després de la seva aplicació. 

- Possibiliten tancar globalment el cicle de nutrients i és una de les millors opcions 

per al reciclatge de materials orgànics. 

 

Limitacions: 

- Presenten un contingut variable de nutrients. 

- Per les seves característiques no es pot aplicar en qualsevol moment al cultiu. 
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- Es produeixen males olors en força casos, encara que existeixen tècniques que 

permeten evitar-les. 

- En alguns casos l’equilibri entre nutrients és inadequat per a les necessitats del 

cultiu. 

 

En aquest quadre orientatiu es poden veure els aspectes més rellevants de la composició 

de fertilitzants orgànics d’origen ramader: 

 

 
Taula 2.3. Composició dels fertilitzants orgànics d’origen ramader. 


