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4. LA PROBLEMÀTICA ASSOCIADA A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

ORGÀNICS D’ORIGEN RAMADER 
 

A Catalunya, les activitats agrícoles utilitzen més del 35% del territori, fet que representa 

aproximadament un 1% de la superfície agrícola europea (taula 4.1). La major part de la 

superfície agrícola es concentra a les comarques lleidatanes del Segrià, la Noguera, els 

dos Pallars i l’Alt Urgell (figura 4.1). 

 

 
Taula 4.1. Dades bàsiques de l’agricultura a Catalunya i a la Unió Europea. 

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

Nota: La superfície agrària útil (SAU) inclou terres llaurades, pastures permanents, superfície forestal i 

altres terres (erms, matolls, espartars, superfícies conreables no llaurades,...) 

 
 

Figura 4.1. Superfície agrícola útil per comarca (any 1999). 

(Font: Institut d’Estadística de Catalunya – any 2002) 
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Quan a la ramaderia, actualment Catalunya és una de les primeres regions europees pel 

que fa a la producció, amb una cabana de 62,8 milions de caps de bestiar, que representen 

2.886 milers d’unitats ramaderes. Per espècies, s’observa una notable especialització del 

sector porcí, al qual corresponen el 59% de les unitats ramaderes (figura 2.2 i taula 2.2). 

 

 
 

D’altra banda, la ramaderia es concentra en només una quarta part de les explotacions 

agràries (això vol dir que s’ha anat deslligant de l’agricultura) i la distribució a escala 

comarcal tampoc no és homogènia. Les comarques del Segrià, Osona i la Noguera acullen 

més d’una tercera part de les unitats ramaderes, mentre que si es té en compte la 

concentració d’unitats ramaderes per unitat de superfície agrària útil, les comarques amb 

una major densitat són el Pla d’Urgell, el Segrià, Osona i el Pla de l’Estany (figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Distribució territorial de les unitats ramaderes per comarca (any 1999). 

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

 

La producció ramadera catalana suposa aproximadament el 60% de la producció agrària 

total de Catalunya, de manera que constitueix una font important de residus, d’entre els 

quals les dejeccions ramaderes (fems i purins) són els que presenten una problemàtica 

ambiental més important, principalment pels següents motius: 
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- Les explotacions ramaderes s’han deslligat progressivament de les explotacions 

agrícoles, de tal manera que cada cop són més nombroses les explotacions 

ramaderes sense una base territorial suficient per reutilitzar les dejeccions 

produïdes a l’explotació; 

 

 

- El cens ramader s’ha incrementat notablement en els darrers anys (sobretot el de 

bestiar porcí) molt per sobre de la superfície agrària útil, que s’ha mantingut 

estable (en termes d’unitats ramaderes hi ha hagut un increment del 50%). 

 

- La dimensió de les explotacions ramaderes (explotacions porcines) ha augmentat 

considerablement, ja que ha augmentat la cabana ramadera i ha disminuït el 

nombre d’explotacions, de tal forma que l’explotació pecuària es pot equiparar a 

una indústria pel que fa a la problemàtica en la gestió dels residus. 

 

Les dejeccions ramaderes poden ser fàcilment utilitzades com a adob en l’agricultura, 

aprofitant el seu contingut en matèria orgànica i nutrients. No obstant això, la seva 

aplicació inadequada ha originat un seguit de disfuncions ambientals, entre les quals hi 

ha: 

 

- La generació de dejeccions ramaderes excedentàries que no poden ser absorbides 

pels conreus de la superfície agrícola disponible (figura 4.3) i que, per tant, 

esdevenen potencialment contaminants de les aigües i el sòl. L’abocament 

incontrolat provoca la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, fins a 

donar lloc a fenòmens d’eutrofització. L’eutrofització és el procés d’acumulació de 

sals minerals nutrients (especialment nitrats) a les aigües que comporta un 

creixement massiu d’algues. Aquest fet s’associa a l’envelliment prematur de les 

aigües d’un llac o pantà; 
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Figura 4.3. Concentració territorial dels excedents de nitrogen ramader (any 1993). 

(Font: Junta de Residus – any 1996) 

- L’aplicació incorrecta de dejeccions ramaderes en el sòl agrícola, pot portar 

problemes greus sobre els cultius: disminució de la producció agronòmica, 

fitotoxicitat, acumulació de fòsfor i metalls pesats,... 

 

- La producció estable de dejeccions al llarg del temps, que contrasta amb el fet que 

les necessitats de fertilització són puntuals, per la qual cosa s’ha de procedir 

necessàriament a emmagatzemar-les; 

 

- La contaminació de l’atmosfera, procedent de l’emissió d’olors de les naus, el 

transport i l’aplicació incorrecta als camps. Les substàncies gasoses susceptibles 

d’alterar la composició de l’aire són: diòxid de carboni (CO2), amoníac (NH3), metà 

(CH4) i òxids de nitrogen (NOx), a més a més de compostos volàtils (COV’s) i l’àcid 

sulfhídric (H2S) que poden provocar males olors; 

 

- La concentració territorial de les dejeccions generades, les quals s’han de 

transportar cap a altres territoris o tractar, fet que origina un sobrecost econòmic; 

 

Així mateix, hi ha una sèrie d’aspectes que dificulten en diferent mesura la gestió dels 

residus ramaders en general, especialment pel que fa a l’excés de dejeccions ramaderes i a 

la seva gestió deficient. Són entre d’altres, els següents: 
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- Població dispersa, que fa que hi hagi poca connexió entre els llocs de producció i 

dificulta la recerca de solucions. 

 

- Economia ramadera basada en contractes d’integració. Aquests contractes es basen 

en el següent: el ramader aporta les instal.lacions (granja) i paga la llum i l’aigua, a 

més a més de cuidar el bestiar i fer-se càrrec de la gestió de les dejeccions; 

l’integrador hi posa el bestiar i els medicaments. Aquest fet implica que les 

solucions actuals per eliminar els residus ramaders, molts cops, no depengui 

només de l’empresa familiar tradicional. 

 

- Forta competència del mercat, bàsicament del nord d’Europa, a causa dels ajuts 

que reben els ramaders d’aquests països per a la gestió dels residus ramaders o per 

al desplaçament del bestiar cap a altres països que no estan a la Unió Europea. 

 

- Manca de la planificació de la ramaderia d’acord amb les mesures correctores 

ambientals del sistema productiu (gestió dels fems i dels purins, fosses o recollida 

d’animals morts,...). 


