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3 Problemàtica actual 
 
3.1 Introducció 
 
La contaminació per nitrats a les aigües subterrànies degut a l’excés de fertilitzants i matèria 

orgànica procedent de les dejeccions ramaderes, ha esdevingut darrerament un problema 

de difícil solució.  

 

Els fertilitzants químics han substituït l’adob orgànic, l’agricultura ja no depèn de la 

ramaderia. L’excés de dejeccions ramaderes i l’ús abusiu de fertilitzants químics s’han 

convertit en un contaminant. 

 

La qüestió és:  es pot convertit el problema en un recurs? 

 

3.2 Agents contaminants 
 

El purí és un material ric en nitrogen, fòsfor i potassi. Els nutrients bàsics que necessiten les 

plantes per créixer, tots són als purins. És per tant un adob excel·lent, si ajustem l’aportació 

a la necessitat real del conreu. Els purins són un gran recurs, que mal utilitzats s’han 

convertit en un problema. 

 

A Catalunya es produeixen anualment 12,5 milions de m3 anuals de purins. En els darrers 

anys hi ha hagut un increment del 40% al sector, principalment al porcí, i no s’atura.  

 

L’ús abusiu de fertilitzants inorgànics amb alt contingut de nitrogen pot afectar les aigües 

subterrànies de la següent manera: 

 

• Al proliferar els bacteris del sòl que consumeixen el nitrogen disponible, augmenten 

les necessitats de fertilitzants nitrogenats. 

 

• L’aplicació de dosis excessives de fertilitzants amb un alt contingut en aigua afecta 

les propietats físiques del sòl. Fet que causa un increment de la lixiviació de 

substàncies nitrogenades i un deteriorament de la qualitat del humus. 

 

Un estudi realitzat al Regne Unit determina que anualment es perden entre 50 i 60 kg de 

nitrogen per hectàrea, arribant en algunes zones als 100 kg, per l’excés de fertilitzants.  

L’estudi determina que en la mateixa zona, del total d’entrades de nitrats a l’aqüifer , el 58% 

procedeix d’activitats agrícoles.  
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3.2.1 Augment dels purins i  fertilitzants 

 

Arrel de la revolució agrícola, que no oblidem que ha permès un increment notable de la 

producció d’aliments vegetals i carns de consum, s’ha arribat a la situació actual.  

 

Ara es practica una agricultura i ramaderia intensiva. Grans camps de cultiu i explotacions 

ramaderes. L’equilibri que existia  entre les extraccions del sòl i la reincorporació de matèria 

residual a aquest substrat, està evidentment trencada amb les noves tècniques agrícoles. 

Els nutrients com el nitrogen s’importen d’altres continents i el pinso alimenta als animals. 

Els fertilitzants químics han substituït l’adob orgànic, l’agricultura produeix més i no depèn 

del bestiar. Les dejeccions ramaderes que no es fan servir com adob es poden convertir en 

un contaminant de les aigües. Els adobs químics també. 

 

En la següent taula es mostren les produccions diaries de fems i purí del bestiar vaquí i 

porcí. Principals productors. 

 

                 Producció mitjana/ dia 
Tipus de bestiar Interval de pes  kg fems/cap dia l/purí/cap/dia 

  viu (kg)     
Vaquí producció de llet 500 50 40 
Vaquí reposició de 6-12 mesos 300 18 15 
Vaquí reposició de 12-18 mesos 350 23 20 
Porcs d'engriex 20-50 4 3,5 
Porcs d'engriex 50-100 7 6,5 
Truja gestant >150 13,5 12 
Truja amb garrins >150 18 16 

 

Taula 1 Producció aproximada de fems i purins per tipus de bestiar 

 

3.3 Efectes dels nitrats en la salut 

  
El problema dels nitrats radica principalment en que poden ser reduïts a nitrits a l’interior de 

l’organisme humà. Provocant la transformació de l’hemoglobina a metahemoglobina.  

 

La hemoglobina s’encarrega del transport de l’oxigen a través del vasos sanguinis i capilars. 

Però la metahemoglobina no és capaç de captar i cedir oxigen de forma funcional. La 

quantitat normal de metahemoglobina no supera el 2%. Entre el 5 i 10% es manifesten els 

primers signes de cianosis. Per sobre del 10 i 20% es produeix una insuficiència d’oxigen 

muscular. Per sobre del 50% resulta mortal. 
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Els nitrits un cop formats poden reaccionar amb les amines, substàncies presents al nostre 

organisme, originant nitroamines, un compost altament cancerigen. S’ha demostrat que 

poden originar càncer hepàtic i en menor freqüència de pulmó, ronyó, estómac, esòfag i 

pàncreas.  

 

3.4 Legislació 
 

La contaminació del les aigües subterrànies per filtració de purins ha portat a molts pous i 

aqüifers de Catalunya a impossibilitar el seu ús com a aigua de boca per la població.  

 

La legislació per aigües potables està establerta pel Real Decreto 1138/1990, del 14 de 

setembre, pel qual s’aprova la Reglamentació Tècnic-Sanitària per l’abast i control de 

qualitat de les aigües potables de consum públic ( B.O.E. 20/9)1990).  

 

L’Annex C d’aquest Real Decret fa referència als caràcters relatius a substàcnies no 

desitjables. 

 
Caràcters relatius a substàncies no desitjables 

 
 Expressió Nivell Concentració  

Paràmetres dels guia màxima Observacions 
 resultats  admissible  

Nitrats mg NO3/L 25 50  
Nitrits mg NO2/L --- 0,1  

Fosfats μg P2O4/L 400 5000  
Amoni mg NH4/L 0,05 0,5  

 
Taula 2 Caràcters relatius a substàncies no desitjables 

 
En determinades poblacions de Catalunya s’ha arribat a concentracions de NO3

- de 200 

mg/L. Un valor quatre vegades superior al màxim admissible. 

 

 

3.5 Possibles solucions 
 

En els fertilitzants químics s’utilitzen més de 65000 tones/any de nitrogen. Si es podés 

substituir-lo per adob orgànic representaria el 90% dels generats a Catalunya. Amb el 

conseqüent  estalvi econòmic, ambiental i social.  

 



Optimització del compostatge de fems de vedell   7  

La solució no és tant fàcil. Les dejeccions d’animals són un material extremadament humit i  

difícil de manipular. La dificultat es troba doncs en el transport del purí, per tant, que 

l’haurem d’assecar i això no és gens fàcil. 

 

• La Generalitat de Catalunya va implantar l’any 2002 un PLA DE GESTIÓ en un 

intent d’evitar els excedents de purí. Aquest Pla és un document que certifica que 

tot generador de purins disposa de les hectàreas suficients per abocar-los sense 

superar el límit permès, que dependrà de la qualitat de cada tipus de sòl. El 

problema radica en el cost del transport, que és de 0,7 є/ m3 . Una solució inviable. 

 

• Una solució força interessant són les plantes de coogeneració. Obtenir biogas a 

partir de la fermentació anaeròbia del purí, generant electricitat. Alhora que amb la 

calor sobrant assequem el fems. Aquesta és una solució excel·lent des de un punt 

de vista tècnic i ambiental, però no econòmic. La construcció d’una planta d’aquest 

tipus per ús particular suposa inversió econòmica molt important.  

 

• Una solució força interessant econòmica i ambientalment és compostar els fems. El 

procés de compostatge és senzill. Consisteix en la descomposició aeròbica del 

residu en condicions controlades. És un procés simple, que no requereix esforç 

econòmic n’hi suposa impacte ambiental. El producte final, el compost, al ser 

matèria orgànica estabilitzada és un adob excel·lent per l’agricultura.  
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