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SUMARI EXECUTIU 
 

1. Introducció 
 

La intensificació de la ramaderia dictada per l'europeïtzació i la globalització, la creixent 

consciència social de la necessitat d'un maneig integral de qualsevol explotació que inclogui 

els seus residus, la necessitat de regular el sistema productiu per a garantir la seva 

sostenibilitat, i la legislació en aquests sentits fan necessària l'elaboració i aplicació dels plans 

de gestió dels residus ramaders. La iniciativa de l'administració pública (Departament 

d'Agricultura Ramaderia i Pesca, Departament de Medi Ambient i Diputació Provincial de 

Lleida) i de la Cooperativa Cadí ha portat a l'elaboració, per part del Laboratori d'Enginyeria 

Ambiental de la Universitat de Lleida, del present pla de gestió dels residus ramaders de l'Alt 

Urgell i la Cerdanya. Aquest pla s'ha realitzat en el marc d'un curs de formació d'investigadors 

el qual ha estat finançat per les entitats citades, pel Fons Social Europeu i pel Patronat de 

Promoció Econòmica de les Terres de Lleida. 

 

Els residus ramaders, i altres residus orgànics, són un recurs agronòmic i energètic potencial. 

El bon aprofitament d’aquest recurs potencial requereix conèixer-lo (característiques, 

tractaments apropiats per la seva valorització i els sòls com receptors d’aquests), planificar 

(plans de gestió) a mig i llarg termini el seu ús com a font de nutrients i matèria orgànica per a 

sòls i conreus, i agrupar esforços i interessos de ramaders, agricultors, i en general, de tots els 

sectors generadors de residus orgànics. 

 

Diverses Directives de la Unió Europea, Ordres Ministerials, Lleis i Programes d’actuació 

contribueixen a crear el marc conceptual legal per a la gestió dels residus ramaders. Entre 

elles, i sense ser exhaustius, la Directiva 91/676, de 12 de desembre, relativa a la protecció de 

les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats a l'agricultura, el Reial Decret 

1310/90 pel qual es regula la utilització dels fangs de depuradora en el sector agrari, amb 

l’Ordre 26 573 del 26.10.93, el Codi de Bones Pràctiques Agràries corresponent (Ordre de 22 

d’octubre de 1998), la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, el Programa de 

Gestió de les Dejeccions Ramaderes a Catalunya (Junta de Residus, 1996), el Programa de 

Tractament dels Fangs de les Depuradores d’Aigües Residuals Urbanes (Junta de Sanejament, 

1996). La creació de marcs globals d’actuació, com el definit per les Directives, Lleis i 
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Programes citats, o la utilització de conceptes, com el de sostenibilitat, no són assolibles sense 

el coneixement actualitzat de la situació i de les eines tecnològiques que els puguin fer 

possibles. 

 

En base als problemes plantejats per la ramaderia de l'Alt Urgell i la Cerdanya, els objectius 

d'aquest estudi son: 

- Quantificar la càrrega agronòmica admissible de residus ramaders per part dels cultius  

- Quantificar i localitzar els possibles excedents de residus ramaders segons el criteri de 

càrrega agronòmica admissible. Això es determina realitzant un balanç entre els nutrients 

extrets pels cultius de l'adob de fons i els que els residus poden aportar al llarg d'un any mitjà i 

per a la zona d'estudi (per ha, municipi a municipi, i per comarca). Si existeix un excedent de 

nutrients cal saber on es situa aquest excedent  

- Determinar si la capacitat d'emmagatzematge dels femers i basses és o no suficient per als 

residus produïts en la zona estudiada en funció de les necessitats temporals dels cultius 

(criteris agronòmics) 

- Avaluar les possibles alternatives de maneig conjunt i econòmic dels residus ramaders 

excedentaris. En tot cas, l’objectiu bàsic de les alternatives és el d’augmentar la capacitat de 

gestió sobre el residu 

- Minimitzar la producció d'aigües blanques i verdes de les sales de munyir i proposar formes 

de tractament ambientalment correcte 

- Trobar una solució al maneig del fem semi-líquid (purí) de les granges amb cubículs, de 

producció intensiva de llet, en les quals s'utilitza poca palla de jaç (uns 2 kg per cap i dia). 

Establir formes de maneig d'aquest purí que siguin econòmiques, conjuntes per a diversos 

ramaders i compatibles amb l'entorn i els cultius. 

 

Addicionalment, a iniciativa del Departament de Medi Ambient s’ha realitzat una enquesta a 

tots els ramaders de vaquí de l'Alt Urgell i la Cerdanya durant els mesos de març i abril de 

1999. Aquesta enquesta (Annex 1 de la memòria) ha proporcionat la informació de base per 

als càlculs. 

 

La peculiaritat de les dues comarques objecte d'aquest estudi fa necessària una reflexió 

conjunta amb els actors de l’acció abans d’emprendre qualsevol tipus d’actuació. El maneig 

dels residus generats per una de les principals activitats econòmiques de la zona, fa 
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convenient tenir en ment les peculiaritats socio-econòmiques i territorials de les dues 

comarques. 

 

2. Caracterització del problema 
 

La producció anual de nutrients (nitrogen, N, fòsfor, P i potassi, K) en forma de residus 

ramaders a l’Alt Urgell i a la Cerdanya és menor que les extraccions totals dels cultius de cada 

comarca en el mateix període. És a dir, el balanç comarcal de nutrients a l’Alt Urgell i a la 

Cerdanya, considerant tot el bestiar i totes les superfícies disponibles, és deficitari (Taula 1).  

 

Els balanços comarcals per al bestiar que pastura indiquen que aquest bestiar no aporta tots els 

nutrients (N, P i K) que poden extreure les pastures, el mont baix i el matollar de les 

comarques considerades, durant un any. Es discuteixen bàsicament els resultats pel nitrogen 

perquè és l’únic element regulat legalment. El mateix és cert si es considera tot el bestiar 

(estabulat i pasturant) i totes les superfícies de pastura i dels cultius. Però, a l’Alt Urgell el 

balanç de nitrogen per al bestiar estabulat és lleugerament excedent (457 Tm de N/any en 

l’escenari1 DARP, 126 en l’escenari cens i 28 en l’escenari 5 anys). A la Cerdanya, el balanç 

comarcal de nutrients és deficitari en tots els escenaris (Figura 1). 

 

A la Figura 2 es representen les quantitats de nitrogen (en kg de N/ha) produïdes per 

quadricula de 25 ha, en l’escenari cens. Tot i no haver-hi un problema estructural d’excedents 

de residus ramaders a l’Alt Urgell i a la Cerdanya cal interpretar els balanços municipals amb 

precaució perquè el bestiar es concentra a la plana i al llarg de les principals vies de 

comunicació (i a l’Urgellet). 

                                                
1 Escenari DARP: escenari de càlcul en què s’ha considerat la capacitat de bestiar facilitada pel DARP; 
escenari cens: escenari de càlcul en què s’ha considerat els resultats de l’enquesta per a estimar la capacitat de 
vaquí i la capacitat de bestiar facilitada pel DARP per a les altres espècies; escenari 5 anys: d’acord als resultats 
de les enquestes s’ha estimat la capacitat de vaquí d’aquí a 5 anys i s’ha considerat la capacitat de bestiar 
facilitada pel DARP per a les altres espècies. 
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Taula 1. Resultat del balanç anual de nutrients (nitrogen, N, fòsfor, P i potassi, K), expressat 
en tones mètriques (Tm) a l’Alt Urgell i a la Cerdanya per a cada escenari i per al bestiar que 

pastura, el que està estabulat i tot el bestiar 
Excedent (+) / Dèficit (-) en t de nutrient a l'any

Bestiar N P K
pasturant -6.763,2 -2.101,4 -12.540,9

DARP estabulats 457,2 -57,0 -1.371,7
tot -6.306,1 -2.158,4 -13.912,6

pasturant -6.905,3 -2.102,2 -12.541,0
Alt Urgell cens estabulats 126,0 -59,2 -1.371,8

tot -6.779,3 -2.161,4 -13.912,7
pasturant -6.971,7 -2.102,9 -12.541,0

5 anys estabulats 28,0 -61,1 -1.371,8
tot -6.943,7 -2.164,0 -13.912,8

pasturant -1.637,1 -615,8 -3.724,1
DARP estabulats -608,8 -174,2 -1.387,1

tot -2.245,9 -790,0 -5.111,3
pasturant -1.819,0 -617,7 -3.724,2

Cerdanya cens estabulats -772,9 -176,1 -1.387,2
tot -2.591,9 -793,8 -5.111,4

pasturant -1.876,4 -618,4 -3.724,2
5 anys estabulats -800,8 -176,8 -1.387,2

tot -2.677,3 -795,1 -5.111,4  
 



 x 

 
Figura 1. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya amb indicació de l’excedent (+) o dèficit (-) anual de nitrogen (N) pel bestiar 

estabulat segons l’escenari cens 
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Figura 2. Quantitat de nitrogen que produeix el bestiar estabulat (en kg de N/ha), per cel·la de 25 ha de cultiu (no pasturable), segons l’escenari 

cens, a l’Alt Urgell i a la Cerdanya
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A la Taula 2 es presenta el balanç municipal de nitrogen (Alt Urgell) pel bestiar estabulat i per 

als tres escenaris de treball. Els municipis excedentaris en nitrogen de l’Alt Urgell son: 

Bassella, Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, 

Peramola i Ribera d’Urgellet. A la Taula 3 es presenta el mateix balanç per als municipis de la 

Cerdanya. A la Cerdanya només Alp és excedent en tots els escenaris, i Riu de Cerdanya n'és 

només en l’escenari DARP. 

 

Els excedents de nitrogen expressats en tones de matèria fresca (m.f.) son els de la Taula 4. 

Aquestes dades, impliquen que tots els residus ramaders no excedentaris s’apliquen a tota la 

superfície de cultiu disponible i quan els cultius ho necessiten. 

 

Taula 2. Resultat del balanç anual de nitrogen (N) per municipi, a l’Alt Urgell, per a cada 
escenari i per al bestiar que està estabulat 

DARP cens 5 anys DARP cens 5 anys

-43.247,2 -56.281,6 -68.205,5 73.600,7 55.820,1 45.774,6

-15.355,4 -15.355,4 -15.355,4 60.285,4 55.793,5 44.186,1

102.884,5 92.159,4 95.759,4 88.351,6 68.174,5 63.473,8

6.911,2 3.178,6 -2.837,6 -28.267,0 -34.579,1 -37.279,9

-14.022,0 -14.593,8 -16.039,4 174.780,4 43.593,5 52.969,4

81.935,2 67.340,4 63.101,9 -14.184,2 -54.528,0 -69.343,0

-3.292,9 -12.873,1 -16.357,4 -48.914,5 -51.307,9 -53.245,9

31.367,3 21.006,3 21.079,2 -17.675,2 -29.404,0 -38.036,7

-6.929,8 -9.836,7 -9.852,1 -53.459,8 -56.909,6 -58.139,4

82.393,8 54.597,3 26.308,5 457.162,3 125.994,6 27.960,7

Fígols i Alinyà Les Valls de Valira

La Vansa i Fórnols

Montferrer i Castellbò ALT URGELL

Josa i Tuixén

Coll de Nargó La Seu d'Urgell

Estamariu Les Valls d'Aguilar

Cabó El Pont de Bar

Cava Ribera d'Urgellet

Arsèguel Organyà

Bassella Peramola

Dèficit (-)/Excedent(+) en kg N/any Dèficit (-)/Excedent(+) en kg N/any

Alàs i Cerc Oliana
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Taula 3. Resultat del balanç anual de nitrogen (N) per municipi, a la Cerdanya, per a cada 
escenari i per al bestiar que està estabulat 

DARP cens 5 anys DARP cens 5 anys
Alp Llívia

7.388,7 6.446,1 6.446,1 -14.292,2 -34.994,2 -37.869,8
Bellver de Cerdanya Meranges

-14.316,6 -50.748,2 -55.395,7 -19.282,6 -20.612,1 -23.821,8
Bolvir Montellà i Martinet

-83.649,8 -85.747,2 -89.998,3 -2.415,5 -17.000,4 -18.557,1
Das Prats i Sansor

-9.755,8 -21.676,0 -25.737,1 -8.576,5 -11.064,7 -12.199,4
Fontanals de Cerdanya Prullans

-38.620,2 -52.079,2 -55.480,9 -68.705,6 -74.244,9 -79.778,4
Ger Puigcerdà

-75.852,0 -111.428,4 -96.558,6 -82.449,5 -121.865,0 -124.026,5
Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya

-57.745,5 -62.519,2 -67.652,6 790,3 -94,5 -423,5
Isòvol Urús

-80.973,6 -84.271,9 -84.485,7 -7.783,5 -9.674,8 -10.590,0
Lles de Cerdanya CERDANYA

-66.877,3 -72.113,0 -80.098,9 -608.800,6 -772.939,5 -800.832,6

Dèficit (-)/Excedent(+) en kg N/any Dèficit (-)/Excedent(+) en kg N/any

 
 

Taula 4. Quantitat de nitrogen (N) i de matèria fresca (m.f.) excedent produïda pel bestiar 
vaquí estabulat a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, i per municipi, en l’escenari cens expressada en 

tones mètriques (Tm). Percentatge que aquests excedents produïts pel bestiar vaquí 
representen de l’excedent total del municipi, expressat en nitrogen (N) i en matèria fresca 

(m.f.) 

Municipi Núm. caps de vaquí N (Tm) m.f. (Tm) % del N % de la m.f.
Bassella 621 26,1 3.480,6 27,5 25,9
Cabó 421 2,9 391,9 94,7 94,1
Coll de Nargó 575 28,2 3.759,8 43,1 43,9
Fígols i Alinyà 524 8,8 1.172,1 41,8 52,1
Montferrer i Castellbó 1.447 28,0 3.728,5 50,7 55,0
Oliana 965 27,3 3.643,8 48,3 48,0
Organyà 411 14,5 1.933,8 26,0 34,9
Peramola 884 33,5 4.462,2 48,3 48,2
Ribera d'Urgellet 2.618 37,6 5.011,5 73,1 71,4
Alt Urgell 8.466 206,9 27.584,2 43,8 45,3
Alp 33 0,7 88,2 10,3 9,6
Cerdanya 33,3 0,7 88,2 10,3 9,6

% de l'exc. del municipi
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Taula 5. Quantitat de purí de porc excedent, purí de vaca excedent, total de purí excedent (de 
vaquí més porcí), fem excedent i excedent total de residus ramaders dels municipis 

excedentaris de l’Alt Urgell en l’escenari cens 
Municipis excedentàris 
Alt Urgell

Purí vaca excedent 
Tm m.f.

Purí porc excedent 
m3 m.f. Tm purí excedent Tm  fem excedent Tm totals excedent

Bassella 784,5 9.922,0 10.706,6 2.747,4 13.454,0
Cabó 37,2 18,2 55,4 361,6 417,0
Coll de Nargó 1.124,7 3.958,7 5.083,3 3.479,7 8.563,0
Fígols i Alinyà 447,4 117,5 564,9 1.684,1 2.249,0
Montferrer i Castellbò 860,6 1.813,7 2.674,3 4.099,7 6.774,0
Oliana 362,5 3.290,6 3.653,1 3.937,9 7.591,0
Organyà 211,7 462,9 674,6 4.864,4 5.539,0
Peramola 545,2 4.155,4 4.700,5 4.557,5 9.258,0
Ribera d'Urgellet 1.066,2 981,2 2.047,4 4.975,6 7.023,0
Total 5.440,1 24.720,1 30.160,1 30.707,9 60.868,0  
 

Al municipi de Bassella el nombre de caps es redueix considerablement si només es 

consideren les explotacions no industrials, però la situació excedent es manté tot i que 

disminueix de unes 13.400 a unes 10.300 Tm m.f./any. A Ribera d’Urgellet, en canvi, quan 

només es consideren els caps de les explotacions no industrials la producció de nitrogen 

disminueix molt i el caire del municipi canvia de ser excedent (en unes 7.000 Tm m.f./any) a 

ser deficient (en unes 3.000 Tm N/any). S’entén que les explotacions industrials han de tenir 

capacitat pròpia per a resoldre el problema de la gran massa de residus que generen. 

 

Pel que fa a la capacitat d’emmagatzematge necessària per a una correcta aplicació dels 

residus als cultius, cal una anàlisis explotació a explotació. En general, la capacitat 

d’emmagatzematge de residus ramaders a l’Alt Urgell és suficient en els municipis amb més 

explotacions noves i insuficient als municipis en què la renovació d’explotacions ha estat 

menor. A la Cerdanya, la capacitat d’emmagatzematge, és insuficient arreu. 

 

Una altra qüestió problemàtica (Taula 6) és la naturalesa dels residus. La dificultat en el 

maneig prové de les formes intermèdies de residus (purins més o menys palluts) ni 

bombejables, ni apilables, i de les barreges de productes. A les explotacions intensives en 

cubículs hi ha tendència a estalviar la palla, produint un fem-líquid (o purí). 

 

Pel que fa a la generació d’aigües blanques i verdes, falta informació sobre les quantitats 

generades i composicions d’aquests residus. 
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El problema dels residus ramaders a l’Alt Urgell i a la Cerdanya és una qüestió de 

distribució dels excedents generats pel bestiar estabulat i de maneig agronomicament 

correcte de tots els residus que es produeixen. 

 

Taula 6. Avantatges i inconvenients de la generació de fem líquid (o purí) i de fem de vaquí 
Fem líquid (o purí) de vaquí Fem de vaquí 

Avantatges 
Consumeix menys palla Fa menys mala olor que el purí 
 Es pot emmagatzemar en munteres* 
 El seu transport és més econòmic 
 És un producte apreciat i amb demanda 
 En compostar s’higienitza i disminueix el seu volum 

i densitat 
 És positiu per la sanitat animal i per la qualitat de la 

llet 
Inconvenients 

Fa mala olor Consumeix més palla 
S’ha d’emmagatzemar en bassa  
Cal una bomba  
El seu transport és car (lent i equipament més 
complicat) 

 

La seva aplicació està limitada per la climatologia, el 
turisme, i la proximitat de veïns 

 

No n’existeix demanda  
No s’higienitza  
És negatiu per la sanitat animal i per la qualitat de la llet  
S’escorre i per tant pot contribuir a contaminar les 
aigües 

 

* cal estudiar si aquesta possibilitat és o no ambientalment acceptable 

 

3. Alternatives 
 

En primer lloc cal minimitzar la generació de residus, sobretot dels de maneig problemàtic 

(fem-líquid o purí de vaquí). Cal instal·lar sistemes de reutilització d’aigües de neteja, 

separar les aigües pluvials de les altres, mantenir els residus sòlids i líquids el més separats 

possible. 

 

Es poden instal·lar sistemes de reutilització de les aigües de rentat que permeten un estalvi 

d’aigua de fins a un 33%. Cal tendir als tipus de residus extrems (totalment líquids o totalment 

sòlids). En el cas de cubículs amb palla, cal usar o bé usar menys de 0,7 kg de palla/vaca i dia 

per poder remenar el residu a la bassa abans de bombejar-lo, o bé usar més de 3 kg de 

palla/vaca i dia per poder apilar el residu al femer. Per raons sanitàries, entre altres (Taula 6) 

és preferible generar fem que fem-líquid (o purí) de vaquí. Es pot forçar a la utilització de 

palla per a produir un fem sòlid penalitzant la producció de cèl·lules somàtiques en la llet. A 
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la pràctica, l’estalvi de palla no és tal, donat que la producció de purí de vaquí té molts 

inconvenients i pocs avantatges (Taula 6). A més, entre 3 i 4 kg de palla, per exemple, costen 

menys que un litre de llet. D’altra banda, sí es pot estalviar comprant la palla a l’estiu (quan la 

demanda és baixa, i per tant també n’és el preu). Existeix la possibilitat que el subministrador 

de la palla l’emmagatzemi. 

 

Tant si hi ha residus excedents com no, és imprescindible aplicar-los de forma 

agronomicament correcta (Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, 

Ordre de 22 d’octubre de 1998). És a dir, només quan els cultius ho necessitin, en la quantitat 

necessària, respectant sempre les distàncies mínimes obligatòries a habitatges, cursos d’aigua, 

etc., i aplicant el residu higienitzat (fermentat o compostat). 

 

Els sistema d’emmagatzematge i aplicació a adoptar depèn del tipus de residu (Taula 7). 

Vegeu l’apartat 6 de la memòria i l’Annex 6, per al càlcul de les capacitats necessàries. 

 

Taula 7. Sistema d’emmagatzematge i d’aplicació dels residus depenent del seu origen i del 
tipus de residu (font: B.T.P.L., 1995) 

Origen del residu Tipus de residu Sistema d’emmagatzematge Mode de d’aplicació 
Llit acumulat d’àrea amb palla 
Pendent amb palla 
Estable amb immobilització del bestiar 

Fem Femer cobert 
Femer + fossa de purí 

Esbarriafems 
Esbarriafems + cuba per purins 

Passadís entre cubículs (cul a cul) 
Cubículs amb >3 kg de palla/vaca i dia 
Límit de l’àrea amb palla 

Purí molt pallut Femer + fossa de purí 
Fossa vaixell o fossa estanca 
universal 

Esbarriafems + cuba per purins 

Cubículs amb <0,7 kg de palla/vaca i 
dia 
Límit del passadís d’alimentació 

Purí poc pallut Fossa vaixell o fossa estanca 
universal (+ remenador?) 
Fossa profunda + bomba 
trituradora o remenador 

Esbarriafems de porta estanca o 
maquinaria pesada 

“Slats” amb cubículs i poca palla (palla 
triturada) 
Gran àrea d’exercici exterior 

Purí pur Fossa profunda amb 
remenador (circulació del 
purí) 

Cuba per purins 

 

Pel que fa a les aigües blanques i verdes, l’emmagatzematge en fossa i aplicació al camp és, 

ara per ara, la solució més simple i més econòmica tot i que no satisfaent des del punt de vista 

de la conservació de la qualitat del medi. 

 

Els residus excedents del bestiar que pastura no son un problema, donat que la seva solució és 

tant senzilla com distribuir el bestiar que pastura d’acord a les extraccions de les pastures. 
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A la Cerdanya, només a Alp hi ha excedent de residus ramaders de bestiar estabulat. De 

manera que la solució més fàcil i econòmica és llogar un tractor amb remolc o esbarriafems, 

de la zona, que transporti l’excedent d’Alp a Fontanals de Cerdanya o a Puigcerdà (municipis 

força deficients en nitrogen). S’estima que amb dos dies a la setmana seria suficient per a 

distribuir tots els excedents d’Alp. 

 

Com el problema dels residus ramaders, a l’Alt Urgell, es redueix a un excedent municipal de 

nitrogen en alguns municipis de les zones sud i centre-nord de la comarca, l’alternativa més 

senzilla és la de que cada ramader composti els seus fems i els apliqui a la seva terra de cultiu 

o bé els comercialitzi, ell directament, o a través d’una altra entitat. Aquesta alternativa és 

vàlida en les següents condicions: 

- no es supera la càrrega ramadera admisible (assimilable a l’actual, per a l’Alt Urgell i 

definida a l’apartat 5 per a la Cerdanya), amb noves explotacions (més bestiar) ni es 

concentren les existents (a no ser que previament s’assumeixi el cost diferencial per al 

transport i tractament dels residus ramaders excedents) 

- l’aplicació dels residus ramaders al sòl és el seu destí primer. Aquesta aplicació es fa 

sobre tota la terra de cultiu disponible i només en el moment i quantitat necessàris 

- la Cooperativa o altra entitat que comercialitza el compost en controla la qualitat 

(maduresa) 

- el compostatge es fa en les condicions més aeròbiques possible (s’aconsegueix una millor 

higienització del residu). 

 

Degut a imperatius sanitaris, la redistribució de residus excedents s’ha de fer un cop s’ha 

higienitzat (compostat o fermentat degudament) el residu. A més, com el compostatge 

comporta una disminució de massa i de densitat, és menys car transportar els residus 

compostats que en fresc. S’ha calculat (apartat 6 de la memòria) que la distància crítica que 

iguala aquests dos costs és de 1,5 km per trajecte. 

 

S’ha calculat (apartat 6 i Annex 7 de la memòria) els costs de transport (logística) per al cas 

què es preferís fer el tractament dels residus excedents de l’Alt Urgell en plantes conjuntes. A 

la Taula 8 s’analitzen els costs per a les cinc alternatives diferents que s’han proposat per a 

aquest plantejament. 
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El tractament que es proposa per al tractament conjunt dels excedents és el de compostatge. 

Teòricament el tractament de digestió anaeròbia també és interessant però, degut a la gran 

inversió inicial que implica, només es considera econòmicament interessant a partir d’unes 

300.000 Tm/any de residu a tractar. Altrament, com en aquestes dues comarques, el 

compostatge serà una alternativa més adequada. 

 

Taula 8. Costos mínims resultat de l’avaluació de diferents vehicles per alternativa 
Alternativa Residu i àrea afectada Estratègia Vehicle Cost mínim 

 

1 

Purí de la zona sud-

centre 

A dues plantes (a Oliana i al Pla de St. 

Tirs) 

Dumper 

de 20 m3 

290,5 pts/Tm de purí 

Fem de la zona sud-

centre 

A dues plantes (a Oliana i al pla de St. 

Tirs) 

Camió de 

16 Tm 

349,4 pts/Tm de fem 

 

2 

Purí de la zona sud-

centre 

A dues plantes (a Oliana i al Pla de St. 

Tirs) 

Dumper 

de 20 m3 

290,5 pts/Tm de purí 

Fem de la zona sud i 

centre 

El de la zona centre a redistribució i el 

de la zona sud a la planta d’Oliana1 

Camió de 

22 Tm 

286,6 pts/Tm de fem 

 

3 

Purí de la zona sud-

centre 

Tot a la planta d’Oliana Dumper 

de 25 m3 

265,2 pts/Tm de purí 

Fem de la zona sud-

centre 

Tot a la planta d’Oliana Camió de 

27 Tm 

314,4 pts/Tm de fem 

 

4 

Purí de la zona sud-

centre 

Tot a la planta d’Oliana Dumper 

de 25 m3 

265,2 pts/Tm de purí 

Fem de la zona sud i 

centre 

El de la zona centre a redistribució i el 

de la zona sud a la planta d’Oliana1 

Camió de 

22 Tm 

247,3 pts/Tm de fem 

 

5 

Purí de la zona sud-

centre 

Tot a la planta d’Oliana Dumper 

de 25 m3 

265,2 pts/Tm de purí 

Fem de la zona sud-

centre 

Tot a redistribució Camió de 

27 Tm 

405,6 pts/Tm de fem 

1El cost per al transport del fem a les alternatives 2 i 4 (ambdós a planta i a redistribució) és diferent perquè a 
l’alternativa 2 s’ha considerat el transport del fem a redistribució i a planta per separat i a l’alternativa 4 s’ha 
considerat tot junt. Vegeu la descripció de les alternatives per a més aclariments 
 

En plantejar plantes conjuntes de tractament per als excedents d’una zona també cal decidir 

quins ramaders poden aportar residus a la planta de tractament. En aquest sentit, es proposa 

dotar tots els ramaders amb una quota de residu que es pugui aportar a la planta de tractament 

conjunt. El total de la quota ha de correspondre al total dels excedents generats en la comarca 

en el moment de la seva emissió. La quota màxima ha de correspondre a la capacitat de 

càrrega de la comarca. Aquesta quota l’hauria d’emetre l’administració o l’entitat què es fes 
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càrrec de l’explotació de les plantes de tractament i del transport de residus (a planta i des de 

la planta). La quota de residus també hauria de formar part de l’actiu de l’explotació, com en 

forma la quota de producció lletera. Aquesta quota es podria comprar i vendre. L’emissió (i 

venda) de nova quota hauria d’estar supeditada a la construcció de plantes de tractament de 

residus basades en els processos d’eliminació de residus i en la distribució territorial de la 

càrrega ramadera (d’acord amb les necessitats en nutrients dels cultius de cada zona). 

 

D’altra banda, es proposa que per al transport dels residus cap a la planta de tractament 

conjunt s’apliqui una tassa única de transport mentre que per al tractament dels residus 

excedents la tassa a aplicar depengui del cost real de tractament en funció del tipus de residu 

aportat, bàsicament en funció de la seva consistència (més car com menys sòlid). 

 

L’ideal seria que el cost d’implantació de les plantes conjuntes de tractament, si s’opta per 

aquesta alternativa, o alternativament, la normalització del control del procés de compostatge 

i de la qualitat del compost obtingut així com de la seva comercialització, es financés amb 

diner públic. 

 
4. Conclusió general 
 

El balanç comarcal de nutrients a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, considerant tot el bestiar i totes 

les superfícies disponibles, és deficitari. Però, a l’Alt Urgell el balanç de nitrogen per al 

bestiar estabulat és lleugerament excedent (457 Tm de N/any en l’escenari DARP, 126 en 

l’escenari cens i 28 en l’escenari 5 anys). A la Cerdanya, el balanç comarcal de nutrients és 

deficitari en tots els escenaris. El problema dels residus ramaders a l’Alt Urgell i a la 

Cerdanya és una qüestió de distribució dels excedents generats pel bestiar estabulat i de 

maneig agronomicament correcte de tots els residus que es produeixen. No hi ha una 

problemàtica deguda a producció excedent de nutrients que faci perillar la qualitat dels sòls o 

de les aigües. 

 

El primer destí dels residus ramaders ha de ser el seu aprofitament com a adob. Això implica 

disposar d’una capacitat d’emmagatzematge adequada i aplicar els residus higienitzats com a 

adob de fons quan els cultius ho necessitin i en tota la superfície de cultiu. També cal tenir en 

compte que és més avantatjós i econòmic generar residus sòlids que no semi-líquids. 



Introducció i objectius 

 xx

En cas de desitjar la valorització econòmica externa, per oferir els fems al mercat dels adobs 

orgànics i poder ampliar la càrrega ramadera de la zona (sempre sota el control de 

l’administració), el millor procés és el de compostatge, el qual permetria produir un compost 

de molt bones qualitats agronòmiques, amb un ampli mercat, sense incorporació de tecnologia 

sofisticada. Es recomana que els ramaders es posin en contacte amb un gestor de residus que 

conegui el mercat i amb el qual puguin establir les diferents condicions tècniques, de control 

de qualitat i de compra-venda del compost. Es recomana, també, donar publicitat a les 

característiques del producte. 

 

En general, els fems de vaquí amb palla, no són recomanables per al procés de digestió 

anaeròbia, malgrat que les produccions finals d’energia puguin ser apreciables, donada 

l’elevada inversió, la dificultat en la gestió del producte fermentat obtingut i la poca qualitat 

agronòmica d’aquest, en comparació amb l’obtingut del procés de compostatge. Alhora, el 

procés de compostatge és molt més simple i requereix una inversió molt menor. 

 

Cal establir ajuts incentivadors (no sancionadors) per a la solució del maneig d'aquests 

residus, per part de l’administració. Com a exemple es té el cas francès que estableix unes 

normes d'emmagatzematge, d'economia de l'aigua, un calendari d'aplicacions per parcel·les 

amb reglamentació específica i uns ajuts financers per a cada tipus de dejeccions animals. Hi 

ha un institut tècnic que busca solucions individualitzades al maneig dels residus en el que 

també hi poden intervenir les administracions locals. La seva llei 10.11.92 "sur l'eau" té en 

compte una valoració global de l'explotació, les inversions necessàries per a evitar fugues i la 

superfície agrícola necessària per a que l'aplicació de tot el fem no sobrepassi les 170 U N-

org/ha. Addicionalment s'estableixen unes normes estàndard d'aplicació i en funció de la 

xarxa d'aigües, del tipus de dejeccions i de la climatologia que serveixen per a fixar en cada 

cas les unitats de N que es poden aplicar en cada explotació. Aquest pla s'ha començat a 

aplicar a les explotacions més grans per a continuar per les més petites, al llarg d'un període 

de més de 3 anys. L'estudi mediambiental de l'explotació està pagat per l'administració 

pública i s'estructura en diverses fases. La primera fase és la diagnosi, en la qual s'estableix el 

pressupost de les millores necessàries en les instal·lacions i les millores de maneig. En la 

segona fase es gestionen els ajuts. Hi col·laboren dues administracions que contribueixen amb 

un 65% del cost de les obres a realitzar: l'equivalent de la Junta de Sanejament (fixa i recapta 

les taxes de contaminació), i l'estat a través de les administracions autonòmiques. Finalment, 

es fa un contracte entre el ramader i les dues administracions en el què s'estipula la 
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contribució de cada part i el termini de realització de les obres (és de 2 anys més 1 any de 

prorroga). Abans de posar aquest programa en marxa es van fer 3 o 4 assajos pilot de 

l'experiència. La proposta francesa de maneig és més complerta que la proposta existent fins 

ara a Catalunya. 

 

Un maneig ambientalment correcte dels residus ramaders passa per una correcta planificació i 

per un pressupost realista. Un bon pla d'actuació necessita el temps suficient (per a planificar-

lo, assajar-lo, optimitzar-lo, implementar-lo i avaluar-lo) per a que sigui efectiu. No es pot 

deslligar d'una planificació territorial més general i en tots els àmbits. Cal una ordenació del 

territori a llarg termini en tots els municipis i en ambdues comarques en conjunt. 

 

Lleida, febrer de 2000   
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Pla de gestió dels residus ramaders de l'Alt Urgell i la Cerdanya 

1. Introducció i objectius 
 

La intensificació de la ramaderia dictada per l'europeïtzació i la globalització, la creixent 

consciència social de la necessitat d'un maneig integral de qualsevol explotació que inclogui 

els seus residus, la necessitat de regular el sistema productiu per a garantir la seva 

sostenibilitat, i la legislació en aquests sentits fan necessària l'elaboració i aplicació dels plans 

de gestió dels residus ramaders. La iniciativa de l'administració pública (Departament 

d'Agricultura Ramaderia i Pesca, Departament de Medi Ambient i Diputació Provincial de 

Lleida) i de la Cooperativa Cadí ha portat a l'elaboració, per part del Laboratori d'Enginyeria 

Ambiental de la Universitat de Lleida, del present pla de gestió dels residus ramaders de l'Alt 

Urgell i la Cerdanya. Aquest pla s'ha realitzat en el marc d'un curs de formació d'investigadors 

el qual ha estat finançat per les entitats citades, pel Fons Social Europeu i pel Patronat de 

Promoció Econòmica de les Terres de Lleida. 

 

Els residus ramaders, i altres residus orgànics, són un recurs agronòmic i energètic potencial. 

El bon aprofitament d’aquest recurs potencial requereix conèixer-lo (característiques, 

tractaments apropiats per la seva valorització i els sòls com receptors d’aquests), planificar 

(plans de gestió) a mig i llarg termini el seu ús com a font de nutrients i matèria orgànica per a 

sòls i conreus, i agrupar esforços i interessos de ramaders, agricultors, i en general, de tots els 

sectors generadors de residus orgànics. 

 

Diverses Directives de la Unió Europea, Ordres Ministerials, Lleis i Programes d’actuació 

contribueixen a crear el marc conceptual legal per a la gestió dels residus ramaders. Entre 

elles, i sense ser exhaustius, la Directiva 91/676, de 12 de desembre, relativa a la protecció de 

les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats a l'agricultura, el Reial Decret 

1310/90 pel qual es regula la utilització dels fangs de depuradora en el sector agrari, amb 

l’Ordre 26 573 del 26.10.93, el Codi de Bones Pràctiques Agràries corresponent (Ordre de 22 

d’octubre de 1998), la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, el Programa de 

Gestió de les Dejeccions Ramaderes a Catalunya (Junta de Residus, 1996), el Programa de 

Tractament dels Fangs de les Depuradores d’Aigües Residuals Urbanes (Junta de Sanejament, 

1996). La creació de marcs globals d’actuació, com el definit per les Directives, Lleis i 

Programes citats, o la utilització de conceptes, com el de sostenibilitat, no són assolibles sense 
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el coneixement actualitzat de la situació i de les eines tecnològiques que els puguin fer 

possibles. 

 

L’aprovació del Reial Decret 2818/1998 de 23 de desembre, sobre producció d’energia 

elèctrica per instal·lacions abastades per recursos o fonts d’energia renovables, residus o 

cogeneració, ha generat un atractiu incentiu econòmic i, per tant, un creixent interès per lligar 

la gestió dels residus ramaders amb la producció d’energia. En aquest sentit, cal recordar que 

l’ús com a adob i com a esmena orgànica dels residus ramaders és el més adequat i el més 

econòmic. Alhora és necessària una anàlisis de l’ús més adient per als residus excedents, no 

només usant el criteri del benefici econòmic a curt termini, si no des de una filosofia de treball 

globalitzadora, que pretén aconseguir un aprofitament màxim del recurs, en consonància amb 

el medi ambient, i l’estalvi d’energia i costos innecessaris. 

 

Aquest marc conceptual justifica l’elaboració de plans de gestió de residus ramaders (en fase 

sòlida o líquida) per àrees geogràfiques. L’èxit d’un pla de gestió depèn de les actuacions en 

els tres àmbits següents: 

1- Mesures de reducció en origen. Ha de contemplar mesures de reducció de cabals i de 

components limitants (metalls pesants, compostos tòxics, nitrogen i fòsfor en les 

dietes de bestiar, etc.). 

2- Pla d’aplicació a sòls i cultius. Ha de contemplar: dosi per aplicació, moment 

d’aplicació, forma d’aplicació i mesures complementàries. 

3- Tractaments. Aquests poden ser diversos, segons l’objectiu que es persegueixi i les 

condicions o composició del residu a utilitzar. Els objectius a complir pels 

tractaments dels residus orgànics poden ser múltiples: 

a- Regular cabals. 

b- Transportar fora de la zona d’aplicació del pla. 

c- Valorar econòmicament el residu. 

d- Adequar la composició als requeriments de sòls i conreus. 

e- Extreure i recuperar components valoritzables. 

f- Higienitzar - reduir o eliminar patògens. 

 

L’objectiu particular que s’hagi de perseguir amb els tractaments dependrà de cada zona i de 

les necessitats que hagin posat de manifest els estudis preliminars del pla de gestió. En tot cas, 

l’objectiu bàsic dels tractaments és el d’augmentar la capacitat de gestió sobre el residu. 
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En base als problemes plantejats per la ramaderia de l'Alt Urgell i la Cerdanya, els objectius 

d'aquest estudi son: 

- Quantificar la càrrega agronòmica admissible de residus ramaders per part dels cultius  

- Quantificar i localitzar els possibles excedents de residus ramaders segons el criteri de 

càrrega agronòmica admissible. Això es determina realitzant un balanç entre els nutrients 

extrets pels cultius de l'adob de fons i els que els residus poden aportar al llarg d'un any mitjà i 

per a la zona d'estudi (per ha, municipi a municipi, i per comarca). Si existeix un excedent de 

nutrients cal saber on es situa aquest excedent  

- Determinar si la capacitat d'emmagatzematge dels femers i basses és o no suficient per als 

residus produïts en la zona estudiada en funció de les necessitats temporals dels cultius 

(criteris agronòmics) 

- Avaluar les possibles alternatives de maneig conjunt i econòmic dels residus ramaders 

excedentaris 

- Establir un protocol per a la minimització de la producció d'aigües blanques i verdes de les 

sales de munyir i el seu tractament ambientalment correcte 

- Trobar una solució al maneig del fem semi-líquid (purí) de les granges amb cubículs, de 

producció intensiva de llet, en les quals s'utilitza poca palla de jaç (uns 2 kg per cap i dia). 

Establir formes de maneig d'aquest purí que siguin econòmiques, conjuntes per a diversos 

ramaders i compatibles amb l'entorn i els cultius. 

 

Addicionalment, a iniciativa del Departament de Medi Ambient s’ha realitzat una enquesta a 

tots els ramaders de vaquí de l'Alt Urgell i la Cerdanya durant els mesos de març i abril de 

1999. Aquesta enquesta (Annex 1 i CD-R) ha proporcionat la informació de base per al càlcul 

dels balanços de nutrients, de les necessitats de femer d'acord amb el bestiar existent 

actualment i les necessitats dels cultius, per a estimar les explotacions que quedaran d’aquí a 

cinc anys i per a estimar la proporció del bestiar que pastura o que està estabulat al llarg de 

l’any. 

 

Es comença caracteritzant les dues comarques objecte d'aquest estudi perquè la seva 

peculiaritat ho fa imprescindible. El maneig dels residus generats per una de les principals 

activitats econòmiques de la zona, fa convenient tenir en ment les peculiaritats socio-

econòmiques i territorials de les dues comarques. 
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2. Caracterització del medi 

2.1. L'Alt Urgell 

2.1.1. Caracterització general 
 

L'Alt Urgell és una comarca de muntanya amb algunes característiques limitants com ara el 

seu relleu abrupte, la seva gran extensió superficial i l'altitud elevada a què es troba una bona 

part del seu territori. A més, s'hi troba un gran nombre de nuclis amb pocs habitants i 

emplaçats en els sectors més muntanyosos de difícil accés. El medi natural de la comarca està 

sotmès a impactes severs, com són la inundació de terrenys fèrtils i planers de la vall del 

Segre amb la construcció d'embassaments i la contaminació de les aigües d'aquest riu en certs 

punts de la comarca. D'altra banda també presenta elements que faciliten la seva 

revalorització com a territori de muntanya. Un d'aquests elements és la seva proximitat a 

Andorra, que encara que en alguns aspectes pot erigir-se com a desavantatge, li donen una 

posició de territori de pas què pot ser avantatjosa si es consoliden els projectes europeus de 

permeabilització dels Pirineus. 

 

L'Alt Urgell és una comarca amb una diversitat notable en la distribució dels sectors 

econòmics. La indústria hi ha tingut un desenvolupament molt singular. Els serveis han tingut 

un nucli potent tradicionalment a la Seu d'Urgell. Entre 1981 i 1991 es constata una forta 

terciarització de l'activitat de la població activa. En els darrers anys, el turisme i l'hostaleria 

s'han consolidat com els sectors amb més creixement, amb més catalització d'iniciatives i amb 

millors expectatives de futur. De tota manera, la capacitat de gestió de la natura i de reducció 

dels impactes ambientals serà també un element definidor de la futura dinàmica social i 

econòmica de la comarca (Pla Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell 1995-1999). A la Taula 

2.1 es resumeixen les principals característiques avantatjoses i desavantatjoses d'aquesta 

comarca. 
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Taula 2.1. Principals característiques avantatjoses i desavantatjoses de l'Alt Urgell (resumit a 
partir del Pla Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell 1995-1999) 

Àmbit Punts forts Punts febles 
Entorn físic Diversitat Extensió 
 Qualitat Orografia 
 Extensió de les superfícies arbrades Llunyania entre nuclis 
 Nivell de protecció ambiental Deficiència en planejament urbanístic 
  Persistència d'impactes ambientals 

 
Entorn político-administratiu Centre urbà potent Gran nombre de nuclis de població 
 Acció comarcal en la prestació de 

serveis 
Densitat de població baixa 

  Disfuncions de la delimitació municipal 
 

Demografia Aturada de la recessió general Creixement vegetatiu negatiu 
  Davallada de la natalitat 
  Pèrdues de poblament en els sectors 

més muntanyosos 
  Recessió demogràfica del sud 
  Forts desequilibris demogràfics per 

edat i sexe que hipotequen el futur de 
molts municipis 
 

Sector agrari Increment de la productivitat Bona part del sector és inviable 
 Especialització lletera Desavantatge comparatiu de les 

explotacions de muntanya 
 Integració del procés productiu agro-

industrial 
Impacte en el sector lleter de la PAC 

 Consolidació d'estructures cooperatives Complexitat dels ajuts i directrius 
 Zona d'ordenació d'explotacions  
 Comarca de muntanya  
 Potencialitat forestal  
 Potencial vers l'explotació extensiva 

 
 

Altres Estructura econòmica diversificada Predomini de dones joves entre la 
població aturada 

 Presència de sectors industrials 
dinàmics 

Inexistència de sectors emergents 

 Disponibilitat d'aigua i sòl urbanitzat 
per a la indústria 

Dificultat en la captació d'inversions 

 Turisme en desenvolupament Baixa formació dels recursos humans 
 Assoliment de millores substancials (tot 

i que encara insuficients) en la xarxa 
viària 

Competència comercial d'Andorra 

  Dificultat de manteniment de la base 
agrària 

  Dificultat de manteniment de la xarxa 
viària 

  Deficiències en abastament d'aigua i 
clavegueram 

  Vessament d'aigües contaminades i 
abocament de residus provinents 
d'Andorra 
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2.1.2. Població 
 

Hi ha una greu situació de deteriorament de la societat rural de muntanya, immersa en una 

profunda crisi econòmica, demogràfica, social y cultural (Azcarte, Mab-6 Alt Pirineu, 1993). 

A pesar d'això, la vitalitat del nucli de la Seu d'Urgell manté l'evolució demogràfica de l'Alt 

Urgell en una situació d'estancament des de fa 20 anys, en contraposició als territoris de 

muntanya què perden habitants constantment. Altres característiques de la població de l'Alt 

Urgell son la gran concentració de la població a La Seu d'Urgell i la gran proporció que 

representa la població de fet enfront a la de dret en aquest nucli. Ara, el moviment de la 

població de nuclis petits a La Seu sembla pràcticament estabilitzat. La taxa de mortalitat creix 

i és major que la de natalitat, la qual decreix (Pla Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell, 

1995-1999). La població de l'Alt Urgell és dispersa i envellida. 

 

Hi ha 62 entitats (nuclis habitats) amb menys de 50 habitants a més de 1000 m d'altitud. 

D'aquestes 62 entitats només 4 superen els 100 habitants. Per sota dels 800 m es troben 

entitats mitjanes, de 100 a 500 habitants, i les dues entitats de més de 1000 habitants (Pla 

Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell, 1995-1999). El 24.79% dels habitants de l'Alt Urgell 

el 1995 (Consell Comarcal de l'Alt Urgell, 1995) eren majors de 65 anys. D'aquests, el 

25.76% viuen sols els dos membres de la parella o dos germans o bé viuen completament 

sols. Segons el padró municipal de 1996, la població de l'Alt Urgell és actualment de 18.989 

habitants (Consell Comarcal, 1996). D'acord amb els censos, actualment quasi no es perd 

població en el conjunt de la comarca. Hi ha un factor que influeix en aquest fet i que 

emmascara la realitat, el recent empadronament en municipis de l'Alt Urgell de veïns que en 

realitat només hi passen els períodes de vacances, però que adopten aquesta opció perquè és 

econòmicament avantatjosa. 

 

A l'Alt Urgell, la població ocupada el 1991 en l'agricultura i la pesca era de 1.068 persones, 

enfront les 7.490, total d'ocupats (Anuari estadístic de Catalunya, 1998). 

2.1.3. Climatologia 
 

El clima de l'Alt Urgell està molt influït per la topografia i per la diferència d'altitud dels 

diversos indrets de la comarca. A partir de la cota 1.500 m es reforça la tendència de 
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muntanya fins aproximar-se al clima alpí. Als cims més alts hi ha un clima d'alta muntanya i 

als vessants baixos és de característiques més mediterrànies amb tendència continental. 

 

Les temperatures presenten una forta estacionalitat amb mitjanes de 0ºC al mes de gener. Als 

pobles de muntanya no son excepcionals temperatures mínimes d'hivern per sota dels -20ºC. 

Al sud de la comarca les mínimes hivernals no son tant rigoroses com als massissos 

muntanyencs i a l'estiu hi son més elevades, amb mitjanes de 22ºC al mes de juliol. Les 

temperatures màximes de l'estiu arriben a 40ºC molt excepcionalment. Al bell mig de la 

depressió de l'Urgellet s'hi acusa un fenomen molt intens d'inversió tèrmica de manera que les 

temperatures d'Adrall son molt més baixes que les altres. 

 

L'hivern és l'estació més seca. Les precipitacions mitjanes anuals son de 600 mm a l'extrem 

més meridional de la comarca i de fins a més de 1.000 mm al nord. 

 

Des del punt de vista de la influència vegetativa, el clima de la comarca és sec-subhumit a la 

part baixa amb dèficit d'evapotranspiració durant els mesos d'estiu, i es va transformant en 

alpí a mesura que es va ascendint en cota i cap a les zones més al nord. El rec és obligat 

durant juny, juliol i agost, mesos en què hi ha dèficit d'aigua. Afortunadament, la fosa de la 

neu assegura el manteniment d'uns cabals importants d'aigua als rius i permet proveir els 

nombrosos recs i canals. 

 

Segons els índexs de potencialitat agrícola del secà i del regadiu de la comarca, la 

transformació del secà en regadiu d'alguns conreus anuals implicaria entre un 50% i un 100% 

d'augment de producció (Descombes et al., 1999). 

 

Diferents índexs termopluviomètrics (Índex de Lang, Índex de Martonne i l’Índex de Dantin 

Cereceda i Revenga) coincideixen en caracteritzar la comarca com a zona humida o 

subhumida. 

 

Segons la classificació bioclimàtica de UNESCO-FAO la comarca té un clima temperat amb 

hiverns freds i període subsec. 
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2.1.4. Sòls 
 

No existeix un mapa a escala detallada dels sòls de l'Alt Urgell. La informació que es presenta 

a l'Annex 2 correspon a diferents punts de mostreig on la Coop. Pirenaica ha realitzat 

analítiques. 

 

La textura predominant dels sòls de l'Alt Urgell és franca o franca-arenosa. 

 

Els sòls de l'Alt Urgell i la Cerdanya tenen un contingut de matèria orgànica (m.o.) que varia 

entre el 5 i el 12% en pes. En els prats en què hi pastura molt bestiar el contingut de m.o. pot 

arribar a ser superior al 12%. Ja que en els prats, a més de les arrels de les pradenques s'hi ha 

estat fent aplicacions de 10 a 30 Tm fem/ha any, durant els darrers 50 a 80 anys. 

 

A la vista de les anàlisis de sòls realitzades per la Coop. Pirenaica podrien sorprendre els 

relativament elevats continguts de fòsfor dels sòls de l'Alt Urgell i la Cerdanya i els 

relativament baixos continguts de potassi (Annex 2). Aquesta situació s'explica per la 

utilització del que s'anomena guano que en realitat és un superfosfat amb un 18% de fòsfor i 

que granulat o en pols s'aplica a les quadres (fa cap al camp) i també directament a les 

parcel·les, i per la utilització d'altres adobs, com ara els "blendings" que a la pràctica s'ha 

comprovat que contenen més fòsfor del nominal (en teoria son adobs 15/15/15, però s'ha 

trobat que poden arribar a ser adobs 18/46/0) per qüestió de preu. És a dir, que l'aplicació real 

que es fa de fòsfor és major de la que es suposa. Això combinat amb el fet que les extraccions 

de potassi per part del cultius de la zona (farratgers) son molt majors que els cultius no 

farratgers configura la situació present pel que fa a contingut de fòsfor i potassi en aquests 

sòls (Xanxo, com. per., 1999). 

 

2.1.5. Cultius 
 

La superfície agrària global de la comarca de l'Alt Urgell és de 144.710 ha. Els municipis de 

Montferrer i Castellbò (17.690 ha), les Valls de Valira (16.940 ha) i Coll de Nargó (15.370 

ha) són els més grans de la comarca. Conjuntament posseeixen el 32% del bosc i gairebé el 

47% de les pastures de la comarca. Arsèguel (1.060 ha), Organyà (1.230 ha) i La Seu d'Urgell 

(1.820 ha) són els municipis més petits de la comarca. El bosc (71.514 ha, 49% de la 
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superfície agrària comarcal) i les pastures (38.916 ha, 27% de la superfície agrària comarcal) 

han ocupat històricament els majors percentatges de superfície agrària i continuen fent-ho 

(Taula 2.2). El tamany promig de les parcel·les és d'entre 1 i 2 ha. Aquest tamany promig 

augmenta fins a 2.2 ha en les parcel·les en que es practica la rotació de cultius (cereal d'hivern 

seguit de cereal d'estiu, blat de moro) (Xanxo, com. per., 1999). El règim dominant de tinença 

de la terra és el de propietat (Taula 2.3). 

 

La superfície conreada de l'Alt Urgell està concentrada en la producció de farratges i prats. 

Altres produccions, com ara cereals, llegums i fruiters, tenen una importància relativa molt 

inferior. Si es divideix la comarca entre la zona nord i la zona sud pel Forat dels Tres Ponts, a 

la zona nord el 95% de la superfície conreada està dedicada als farratges, mentre que a la part 

sud la terra dedicada a tercers conreus és superior a la dedicada als farratges (Figura 2.1). 

 

Taula 2.2 Distribució de la superfície agrària de l'Alt Urgell (DARP, 1998 en Sala i 

Armengol, 1998) 

Ús del sòl Superfície (ha) % 

Superfície cultivada 17.292 11,95 

Bosc 71.514 49,42 

Prats 38.916 26,89 

Superfície improductiva 16.988 11,74 

Total 144.710  

 

Zona nord

5%

95%

Farratges

Altres cultius

Zona sud

47%
53%

 
Figura 2.1. Pes relatiu dels farratges per zones a l'Alt Urgell, l'any 1998 (Sala i Armengol, 

1998) 
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Fins a la implantació del sistema “Unifeed” (el novembre de 1993) la terra no era apreciada a 

l'Urgellet. Només se n'havia de disposar per a justificar l'aplicació de residus d'acord amb la 

llei. 

 

Taula 2.3. Règim de tinença de la superfície agrària útil en ha (S.A.U.) 1989 (Estadística ... 
estructura, 1995) 

 Propietat Arrendada Parceria Altres Total 
Alt Urgell 19.772 4.092 768 193 24.824 
Catalunya 817.432 150.541 120.875 18.066 1.106.914 

 

2.1.6. Ramaderia 
 

A l'Alt Urgell hi ha una especialització ramadera en el vaquí de llet. Segons l'enquesta 

realitzada, les vaques productores de llet es troben concentrades en tres municipis: Ribera 

d'Urgellet amb 2.337 caps, Montferrer i Castellbò amb 1.264 caps i la Seu d'Urgell amb 1.309 

caps, que constitueixen gairebé el 56,6% del vaquí de llet de la comarca. La producció 

porcina predomina en els municipis de la zona sud de la comarca. La ramaderia ovina, després 

d'uns anys en què se n'ha estat reduint el nombre de caps, sembla que torna a tenir un cert 

creixement. 

 

El sector ramader està vivint un procés de transformació. El nombre d'explotacions 

disminueix (de 450 el 1993 a 400 el 1998) mentre que el seu tamany mitjà augmenta (de 32 

caps per explotació el 1993 a 50 caps per explotació el 1998). Els litres de llet tractats a la 

Cooperativa Cadí SCCL han augmentat de quasi 39 milions l'any 1982 a 65 milions l'any 

1997, la qual cosa implica un creixement de la producció d'un 67%. Aquesta evolució 

contrasta amb la del nombre de socis de la Cooperativa Cadí que no ha fet sinó davallar des 

que va assolir el seu màxim l'any 1954 (1.100 socis). Hi ha més producció i menys socis, és 

ha dir s'intensifica i augmenta la productivitat. 

 

Els caps de vaquí de carn estan molt més repartits que els de llet. Destaca però, Oliana amb 

1.063 caps seguit de la Seu amb 958 caps. Entre tots dos municipis tenen el 32,7% del total de 

la comarca. Aquesta concentració pot estar relacionada amb la presència a La Seu de dos 

escorxadors amb sales d'especejament de certa grandària que treballen la carn de vedella. 
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La majoria de les granges de l’Alt Urgell tenen entre 11 i 50 caps, seguit de entre 51 i 100 

(Taula 2.4). Pràcticament no s'engreixen vedells a la zona, es venen per a engreixar-los fóra 

de la comarca. 

 

Taula 2.4. Distribució de les explotacions de vaquí de l’Alt Urgell en funció del seu tamany, 
segons l’enquesta realitzada i segons la capacitat registrada al DARP, en valor absolut i en 

percentatge 
Caps per explotació Núm caps (llet+carn) Capacitat DARP

1-10 21 3
11-50 129 103
51-100 77 86
>101 43 90
Total 270 282

% 1-10 7,8 1,1
% 11-50 47,8 36,5

% 51-100 28,5 30,5
% >101 15,9 31,9

Total 100,0 100,0  
 

Per a un estudi més aprofundit de la comarca cal referir-se a les nombroses publicacions i 

estudis existents i en especial al Pla Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell 1995-1999. 

 

2.2. La Cerdanya 
 

2.2.1. Caracterització general 
 

La Cerdanya es caracteritza per ser un fons pla i no pendent com la majoria de les valls 

pirinenques, ja que és una fosa neògena (Roca, com. per., 1999). També la seva orientació de 

llevant a ponent és poc freqüent. Hi existeix una marcada dualitat plana-muntanya. Els 

municipis s'estenen des del fons de la plana fins a les cotes superiors de muntanya, afectant 

tots els aspectes geogràfics, físics i humans de la comarca. La major part dels nuclis de 

població i la poca activitat industrial de la comarca es concentra a la plana, a banda i banda 

del Segre (Pla Comarcal de Muntanya de la Cerdanya 1995-1999). Hi ha diversos espais 

d'interès natural a la comarca. El més significatiu de tots és el del Parc Natural de la serra del 

Cadí-Moixeró. 
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El sector primari a la Cerdanya en els darrers deu anys ha reduït considerablement el nombre 

d'explotacions agràries, les terres de conreu i la seva mà d'obra. Només la ramaderia ha tingut 

una certa estabilitat. El nombre de vaques de llet ha disminuït mentre que el nombre de 

vaques de carn ha tingut un cert increment. També ha augmentat el nombre de caps de bestiar 

porcí i equí. Hi ha també un marcat envelliment dels titulars de les explotacions, un baix 

aprofitament del nivell de mecanització i de tècniques productives i la dedicació a temps 

parcial d'un bon nombre de pagesos i ramaders. Tots aquests factors son limitacions que 

resten competitivitat a les explotacions (Pla Comarcal de Muntanya de la Cerdanya 1995-

1999). 

 

Actualment el turisme és l'activitat més important de la Cerdanya. A la Taula 2.5 es 

resumeixen les característiques més determinants d'aquesta comarca. 

 

Taula 2.5. Punts forts i punts febles de la Cerdanya (resumit a partir del Pla Comarcal de 
Muntanya de la Cerdanya 1995-1999) 

Àmbit Punts forts Punts febles 
Entorn físic Millora de les vies de comunicació, 

les infraestructures i els equipaments 
Problemes d’accessibilitat 
Deficiències d’enllumenat, electrificació, 
sanejament i abastament d’aigua 
Deteriorament del paviment per glaçades 

Entorn  
político-administratiu 

  

Demografia Estabilitat i lleuger creixement 
Taxa d’atur baixa 

Forta concentració de la població a 
Puigcerdà 
Població envellida 
Reducció de l’índex de creixement de la 
població activa 
Pèrdua de població en els municipis més 
petits i rurals 

Sector agrari i forestal Sector ramader desenvolupat 
Sector de la fusta desenvolupat 

Reducció del nombre d’explotacions 
Reducció del nombre d’actius agraris 
Tancament de petites explotacions 

Altres Importància de la construcció 
Oferta turística i d’esports d’hivern 
ampla i consolidada 

Poca diversificació de la indústria 
Oferta hotelera insuficient 
Petit comerç en competència amb les 
grans superfícies 

 

2.2.2. Població 
 

La Cerdanya és una comarca amb una evolució de la població positiva, una concentració 

creixent a la capital, i una estructura de població de les més joves de les comarques de 
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muntanya. Puigcerdà és una de les àrees més dinàmiques demogràficament, junt amb Alp, 

zona de creixement important. 

 

L'evolució de la població va molt lligada a l'expansió del turisme, que és el sector més 

desenvolupat i amb major potencial de la comarca (Pla Comarcal de Muntanya de la 

Cerdanya 1995-1999). De tota manera, l'índex de potencial de creixement de la població 

activa ha sofert una davallada en la darrera dècada. Hi ha una activitat terciària ben 

consolidada com a conseqüència del turisme que incideix en el sector dels serveis i de la 

construcció. La indústria hi és una activitat poc important (Pla Comarcal de Muntanya de la 

Cerdanya 1995-1999). Tot això es veu reflectit en l'ocupació de la població. 

 

A la Cerdanya, la població ocupada el 1991 en l'agricultura i la pesca era de 670 persones, 

enfront les 4.938, total d'ocupats (Anuari estadístic de Catalunya, 1998). 

 

2.2.3. Climatologia 
 

Per a la caracterització del clima de la Cerdanya s'han usat les dades climàtiques dels 

observatoris de Alp, La Molina, Llívia i Puigcerdà (Taula 2.6). La Molina, per la seva altitud 

presenta trets diferents al clima dels altres observatoris, però les seves dades serveixen 

precisament per a evidenciar aquestes diferències. 

 

Taula 2.6. Estacions meteorològiques usades. Localització i període estudiat 

Estació Clau Registre 
termomètric (anys) 

Registre 
pluviomètric (anys) 

Latitud Longitud Altitud (m) 

Alp E-586 1942-51 (10) 1942-51 (10) 42º22' 5º34' 1158 m 
La Molina E-585 1955-80 (24) 1931-80 (30) 42º21' 5º39' 1711 m 
Puigcerdà E-584 1932-63 (25) 1931-74 (35) 42º26' 5º37' 1202 m 
Llívia E-582 1949-77 (26) - 42º28' 5º40' 1224 m 

 

A Alp, Puigcerdà i Llívia l'estació més plujosa és l'estiu seguida de la primavera. A La Molina 

la primavera és una mica menys plujosa que l'estiu. L'hivern és l'estació més seca. Les 

precipitacions anuals varien entre els 1200 mm de La Molina i els 580 mm d'Alp (Taula 2.7). 

Durant l'hivern hi ha uns 11 dies de precipitació en forma de neu a l'observatori de Puigcerdà. 
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La evapotranspiració potencial (ETP) anual a Alp i a Puigcerdà és de 650 mm 

aproximadament. Considerant aquesta dada i la reserva d'aigua al sòl es té un dèficit d'aigua 

durant els mesos de juliol, agost i setembre. No hi ha excés d'aigua en cap mes de l'any (Aran 

et al. 1985). El règim d’humitat dels sòls de la Cerdanya és el que s’especifica a la Taula 2.8. 

 

Taula 2.7. Precipitacions mitjanes mensuals i estacionals (mm). Estacions i altitud 

Estació Puigcerdà (1202 m) Alp (1158 m) La Molina (1711 m) Llívia (1224 m) 
octubre 66.6 67.3 82.9 51.3 
novembre 20.3 44.4 101.8 121.0 
desembre 95.6 47.4 42.7 43.9 
tardor 216.8 116.0 318.4 134.0 
gener 49.7 59.6 50.4 19.6 
febrer 27.3 46.6 54.9 56.8 
març 91.3 27.8 30.3 38.3 
hivern 159.7 93.5 203.0 96.4 
abril 73.0 95.5 102.7 46.4 
maig 72.7 53.4 97.8 126.7 
juny 129.9 44.0 61.4 79.7 
primavera 271.2 172.5 354.4 185.1 
juliol 102.9 92.1 101.2 61.1 
agost 74.2 64.0 104.0 111.0 
setembre 121.2 59.6 76.6 62.3 
estiu 296.2 199.3 336.2 198.5 
Any 943.9 581.3 1212.0 614.0 

 

Taula 2.8. Règims d'humitat dels sòls de la Cerdanya 

Estació Puigcerdà Alp Llívia La Molina 
altitud 1202 m 1158 m 1224 m 1711 m 
règim d'humitat údic (ústic) ústic ústic údic (perúdic) 

 

Les temperatures de Alp i Puigcerdà son anàlogues. La temperatura mitjana de l'any és de uns 

10ºC. A La Molina, com era d'esperar, les temperatures son més baixes. Les temperatures 

mitjanes mensuals a La Molina son negatives els mesos de desembre, gener i febrer (Taula 

2.9). 

 

Taula 2.9. Temperatures mitjanes mensuals i anuals 

Estació gener febrer març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. des. any 
Puigcerdà 2,0 3,6 6,4 9,1 12,4 15,3 19,0 18,8 16,2 11,0 3,1 10,3 6,4 
Alp 2,1 3,4 6,8 10,2 13.0 16,4 19,1 18,8 15,8 11,6 5,9 1,4 10,4 
La Molina -1,1 -1,4 1,4 3,5 7,4 10,7 14,3 13,9 11,4 7.0 1,5 -1,3 5,6 
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El període amb risc de gelades segons Emberger (Taula 2.10) és menys limitant que el 

calculat amb els criteris de Papadakis. 

 

Taula 2.10. Risc de gelades (Emberger) 
 Durada del Període  
Risc de gelada Puigcerdà Alp La Molina 
Segur 26 des - 6 feb 25 nov - 25 feb 15 nov - 9 abril 
Freqüent 6 feb - 15 març 

25 nov - 26 des 
25 feb - 26 març 
6 nov - 25 nov 

9 abr - 9 maig 
25 oct - 15 nov 

Poc freqüent 15 març - 24 abr 
28 oct - 25 nov 

26 març- 2 maig 
9 oct - 6 nov 

9 maig- 15 juny 
18 set - 25 oct 

Molt poc freqüent 24 abr - 28 oct 2 mai - 9 oct 15 jun - 18 set 

 

2.2.4 . Sòls 
 

No existeixen mapes de sòls de la Cerdanya. L'únic estudi que se n'ha pogut trobar és el de 

Aran et al. (1985). Aquests autors van descriure 52 rases i 100 sondeigs de sòls. En base a 

aquesta informació i utilitzant els criteris del Soil Taxonomy System (S.S.S., 1975) van 

classificar els sòls. Dintre de l'ordre dels Entisols van identificar sòls del subordre Fluvent, 

grup Udifluvent i del subordre Orthent, grup Udorthent. Dintre de l'ordre dels Inceptisols van 

identificar sòls del subordre Ochrepts  i dels grups Eutrochept i Xerochrept. El darrer ordre al 

què pertanyen els sòls de la Cerdanya prospectats és el dels Alfisols dintre del qual es van 

trobar sòls del subordre Udalf i del grup Hapludalf. La classificació es va establir fins a nivell 

de subgrup. 

 

Aran et al. (1985), en la seva avaluació per al rec dels sòls de la Cerdanya van concloure que 

aquests sòls son de les classes 2 a 6. És a dir, que son regables amb limitacions moderades 

(classe 2, permeabilitat i ondulació del terreny), regables amb limitacions importants, 

marginals per al reg per limitacions molt importants, no regables amb informació insuficient, 

o no regables (classe 6). 

 

2.2.5. Cultius 
 

Els cultius agrícoles més importants de la comarca son l'ordi, el blat, els prats i els farratges 

(trèvol i alfals). 
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Dins de la vegetació de la Cerdanya es poden trobar tres estatges de vegetació: alpí (per sobre 

de 2200 m), subalpí (entre 1600 a 2000 i 2200 m) i montà (per sota dels 1600 a 2000 m). 

 

De tota la superfície disponible a la Cerdanya, el 34,7% (Figura 2.2) correspon a terreny 

improductiu i a pinedes i un 26,0% a pastures. Del 65,3% de la superfície que no és 

improductiu ni pinedes, el 40,7% son pastures, el 26,6% son matollars, el 16,5% son prats i el 

13,6% és terra campa (cultiu de cereals de secà i regadiu) (Figura 2.3). 

 

Superfície en %
6,6

2,1

26,0

17,010,6

34,7

3,1
Campa secà
Campa regadiu
Pastures
Matollars
Prat
Impr.+Pinedes
Altres

 
Figura 2.2. Percentatge que cada tipus de superfície (agrícola, forestal i improductiva -Impr.-) 

ocupa del total de la superfície de la Cerdanya 
 

La major part de la superfície de la Cerdanya és forestal, matollar i mont baix seguit de 

pastures i prats. Només un 11,8% de les 52.622,9 ha de la Cerdanya es dediquen al cultiu. El 

cereal es cultiva al secà. La Cerdanya Alta (de Bellver en amunt) és una zona de vocació 

cerealista. 

 

Superfície en %
13,6

40,7

16,5

2,4

26,6

0,3

Campa
Pastures
Prats
Mont baix
Matollars
Altres

 
Figura 2.3. Percentatge de superfície de cada un dels cultius en el balanç de nutrients (inclou 
les superfícies agrícoles, mont baix, matollar i pastures, però no la forestal ni la improductiva) 

del total de les superfícies considerades 
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El 30% de la superfície de la Cerdanya s'explota en règim d'arrendament (Taula 2.11). 

Pràcticament tota la resta es troba en règim de propietat. 

 

Taula 2.11. Règim de tinença de la superfície agrària útil en ha (S.A.U.) 1989 (Estadística ./. 
estructura, 1995) 

 Propietat Arrendada Parceria Altres Total 
Cerdanya 14.570 6.475 113 350 21.507 
Catalunya 817.432 150.541 120.875 18.066 1.106.914 

2.2.6. Ramaderia 
 

La ramaderia és l'activitat predominant de les explotacions agràries de la Cerdanya, tant per 

l'important nombre de caps de bestiar com pel fet que bona part de la superfície aprofitable es 

compon de pastures permanents i farratges. Dels 44.957 caps de bestiar que hi ha a la 

Cerdanya la major part son d'oví, seguit de vaquí, porcí, equí i cabrum. Hi ha molts menys 

caps d'aquesta última espècie (Figura 2.4). El 77% de les explotacions ramaderes son de 

bestiar vaquí. Tradicionalment l'equí hi ha tingut una presència molt important i actualment, 

la Cerdanya es configura com a principal comarca pel que fa a nombre de caps. 

 

A la Cerdanya, el nombre de grans explotacions de vaquí de llet és menor que a l'Alt Urgell 

(Taula 2.12). El sector es transforma, s'intensifica, però en menor grau que a l'altra comarca. 

 

Caps per espècie en %

28,6

20,3

12,1

35,6

3,4

Plaça de vaquí

Plaça de porcí

Plaça d'equí

Plaça d'oví

Plaça de cabrum

 
Figura 2.4. Percentatge que cada espècie representa del total del nombre de caps de bestiar a 
la Cerdanya, d'acord amb les dades obtingudes en l'enquesta per a vaquí i les de capacitat del 

DARP per a les altres espècies 
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Taula 2.12. Distribució de les explotacions de vaquí de la Cerdanya en funció del seu tamany, 
segons l’enquesta realitzada i segons la capacitat registrada al DARP, en valor absolut i en 

percentatge 
Caps per explotació Núm caps (llet+carn) Capacitat DARP

1-10 9 3
11-50 152 89
51-100 90 120
>101 18 78
Total 269 290

% 1-10 3,3 1,0
% 11-50 56,5 30,7
% 51-100 33,5 41,4
% >101 6,7 26,9

Total 100,0 100,0  
 

Per a un estudi més aprofundit de la comarca cal referir-se a les nombroses publicacions i 

estudis existents i en particular al Pla Comarcal de Muntanya de la Cerdanya 1995-1999. 

 

2.3. El sistema "Unifeed" 
 

L'"Unifeed" és una barreja única formulada per aconseguir que una vaca faci 30 L de llet al 

dia. Aquesta barreja és preparada i distribuïda per la Cooperativa del Camp, Pirenaica. També 

es pot utilitzar per a alimentar ovelles i cavalls. Conté productes humits i per tant s'ha de 

servir cada dia. La seva composició varia segons el preu de mercat dels diferents components 

però està format majoritàriament per ensitjat, alfals, polpa de remolatxa, concentrat de soja, 

llavor de cotó, xerigot, melassa (de sucre), microminerals, ... Només el 25% de les matèries 

primeres que s'utilitzen a la Coop. Pirenaica provenen del propi Alt Urgell, la resta s'importen 

de fora de la comarca. La barreja "Unifeed" té un 53% de matèria seca (m.s.) 

aproximadament. A la mateixa planta de producció de l'"Unifeed" també es prepara barreja 

seca a la demanda. El fet diferencial de la Cooperativa del Camp és la capacitat d'incloure 

ensitjat en la formulació cada dia de l'any. Aquest model està copiat d'Israel. 

 

Aproximadament entre un 50 i un 60% del bestiar lleter de l'Alt Urgell i la Cerdanya 

s'alimenta amb barreja "Unifeed". El tamany promig de les granges de llet alimentades amb 

aquesta barreja és d'uns 50 animals. 

 

La Cooperativa Pirenaica practica la sembra en comú de farratges per a ser utilitzats com a 

gra i com a ensitjat en la producció de l'"Unifeed comunitari” amb un sistema comunitari d'ús 
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de la maquinària. Aquest sistema de gestió estalvia inversió. També implica canvis d'ús del 

sòl. En els darrers anys, entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, unes 600 ha de prat han canviat a 

cereal d'hivern en rotació amb cereal d'estiu (ambdós bàsicament farratgers) i unes altres 400 

ha de prat han canviat a la rotació de pratenses amb blat de moro (Xanxo, com. per., 1999). 

En aquests canvis s'ha tingut en compte el pendent i la profunditat dels sòls, limitants per a 

aquests cultius, de manera que s'ha implantat la sembra directa. Aquest sistema de sembra 

també està justificat pel fet que l'aigua de reg arriba amb una elevada pressió natural (fins a 10 

atm.) favorable als processos erosius. La sembra directa és també una bona manera de 

controlar la propagació del Rumex sp. i altres males herbes que es reprodueixen per l'arrel. 

D'altra banda l'ús d'herbicides, com ara el Glifosat, és un recurs emprat més sovint del que 

fora desitjable, com a conseqüència d'un maneig no sempre prou correcte dels cultius. Les 

plagues del sòl i l'ús d'insecticides per a combatre-les son un problema, de manera que la 

Cooperativa del Camp porta a terme un assaig conjuntament amb la Universitat de Lleida per 

a mirar de resoldre'l. 

 

Tot aquest sistema intensiu de producció agrícola planteja problemes de control de males 

herbes. Per exemple, hi ha una explotació que ha posat en cultiu de panís el sòl que havia estat 

ocupat per munteres de fem. El resultat és que el cultiu està infestat de Butylon sp., les llavors 

de la qual estaven en el fem de les vaques que mengen ensitjat de blat de moro portat del Pla 

d'Urgell on s'està lluitant contra aquesta mala herba. Aquest és un dels elements que justifica 

perquè cal un maneig integrat dels fems. 

 

2.4. La producció lletera a l'Alt Urgell i la Cerdanya 
 

En aquestes comarques hi ha presencia de quatre empreses de recollida de llet: la Cooperativa 

Cadí (S.C.C.L.), Letel, Castillo i Pascual 

 

El 1890, Josep Zulueta Gomis va iniciar la producció lletera comercial a l'Alt Urgell, era el 

moment en què la fil·loxera arruïnava les vinyes de la comarca. Va ser el principi de la seva 

transformació agrícola-ramadera. Des de 1915 funciona la cooperativa lletera Cadí. Lleteries 

la Seu va funcionar des del 1923 al 1990. El 1972 Lleteries va passar una forta crisi i el 1986 

va començar a davallar fins plegar deixant malparats un bon grup de ramaders(Consell 

Comarcal de l'Alt Urgell, 1993). 
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Entre 1986 i 1992 les petites explotacions dels nuclis de muntanya han topat amb una situació 

que n'ha fet plegar més de la meitat. Amb l'entrada a la CEE, la baixada del preu de la llet, el 

sanejament ramader i els pocs requisits amb que complien els estables van acabar amb moltes 

ramaderies petites (Consell Comarcal de l'Alt Urgell, 1993). De les 637 explotacions lleteres 

existents a l'Alt Urgell el 1987 en quedaven 391 el gener de 1992 (331 que portaven la llet a 

Cadí i 60 de la part meridional que ho feien fora de la comarca). Entre 1986 i 1992 la 

producció va disminuir en 8 milions de kg de llet. Tot i això, des de 1990 l'entrada de llet a la 

Cooperativa Cadí no ha deixat d'augmentar (Taula 2.13). 

 

Taula 2.13. Evolució del nombre de socis aportadors de la Cooperativa Cadí, litres de llet 
entrada, producció mitjana per ramader, preu mitjà del litre de llet i preu mitjà a la resta de 

l'estat (per al mateix període) entre 1990 i 1998 (Memòries Cadí, 1990-1998) 
Any Núm. socis 

aportadors 
Llet entrada (L) mitjana L/ramader 

i dia 
Preu mig del litre 
(pts) 

Preu mig estat 
(pts) 

1990 580 55.258.043 261 48,94 - 
1991 498 58.960.815 286 46,94 33,50 
1992 438 57.610.080 300 46,01 35,30 
1993 465 58.899.622 347 47,59 41,00 
1994 393 61.799.891 430 52,07 - 
1995 394 62.743.483 437 53,48 - 
1996 381 61.884.725 444 52,76 47,00 
1997 363 62.837.652 489 51,12 - 
1998 339 65.191.842 527 52,71 - 

 

El 1992 es va començar a regular la producció lletera pel sistema de quotes lleteres. A l'Alt 

Urgell la reorganització del sector lleter ja s'havia produït amb la desaparició de més del 50% 

de les explotacions existents el 1987. L'aplicació de les quotes va evidenciar que les petites 

explotacions, que van haver de plegar, no eren rendibles tal com estaven plantejades. A això 

s'hi va afegir la supressió de línies de recollida de la llet. Aquest fet estès en l'espai fa que 

siguin valls senceres les que vagin quedant abandonades. Val a dir que la S.C.C.L. Cadí prima 

l’autotransport de la llet amb 5 pts/L i que factura la llet al mateix preu a tots els socis, 

independentment de la quantitat produïda. 

 

La quota assignada a la comarca de l'Alt Urgell el 1992 repartida pel nombre d'explotacions 

implicava una quota lletera per explotació de 210.616 litres/explotació i any. El nombre mig 

d'animals per explotació era de 38. A 1 d'abril de 1999 la quota lletera de la Cooperativa Cadí 

era de 67.547.177 kg, repartits en 20.459.668 kg a la Cerdanya i 47.087.509 kg a l'Alt Urgell 

(1 L de llet = 1,033 kg). 
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La primera finalitat en produir llet ha de ser la d'obtenir una bona rendabilitat. La Cooperativa 

Cadí basa la rendabilitat de les explotacions en tres paràmetres (Memòria Cadí, 1990): el 

nombre de vaques per explotació, la producció de litres per vaca/any, la qualitat de la llet, i les 

despeses d'alimentació, sanitat, genètica, etc. 

 

Des de 1990 s'alertava des del sí de la Cooperativa Cadí d'una davallada dels preus de la llet 

deguda a que a Europa els menors costos de producció permetien ofertar tots els elaborats de 

la llet a preus més baixos que a la pròpia Cooperativa (Memòria Cadí, 1990). Aquesta 

tendència de preus a la baixa durant la dècada dels 90 ha estat determinada per la persistència 

dels excedents europeus, la producció creixent a nivell mundial, la unificació dels mercats, 

l'estancament del consum, els menors costs de producció a Europa i sobretot als països tercers 

i la paulatina reducció de subvencions a la producció i a la comercialització. La producció de 

llet i de productes elaborats de gran qualitat a un preu competitiu és la única opció vàlida en 

aquest context (Memòria Cadí, 1991). A més, cada cop l'exigència qualitativa de la llet estarà 

més regulada. 

 

L'any 1992, abans de la implantació del sistema de quotes lleteres, es preveia una falta de 

quota dins l'àmbit d'actuació de la Cooperativa Cadí de 2.388.014 kg de llet (Memòria Cadí, 

1992). Aquesta deficiència era alarmant, sobretot per als ramaders que havien estat fent un 

esforç per situar les explotacions al mateix nivell competitiu que les d'Europa d'acord amb les 

recomanacions de l'Administració, els quals necessiten poder produir llet suficient com per a 

rendabilitzar les inversions realitzades. 

 

L'any 1993 el sector lleter va haver d'assimilar vàries incidències especialment condicionants: 

la posada en marxa del Mercat Únic, l'aplicació de la reforma de la PAC què va modificar 

normes, mecanismes operatius, garanties d'intervenció i d'intercanvi i preus institucionals, així 

com la polèmica signatura del GATT (Memòria Cadí, 1993). 

 

La campanya compresa entre l'1 d'abril de 1993 i el 31 de març de 1994 va estar la primera en 

que a l'Estat espanyol es va aplicar el règim de sobretaxa. A la pràctica, aquesta primera 

campanya va començar a finals de desembre de 1992 en rebre directament cada ramader 

l'assignació individual definitiva de quota de referència. La quota que es va guanyar amb els 

recursos presentats va ser d'uns 5.500.500 kg. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, el total de quota 

que es va abandonar pels ramaders que es van acollir a l'Ordre de 30 de juliol que establia un 
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nou abandonament definitiu subvencionat de 270.000 tones de llet per a incrementar la 

Reserva Nacional va ser de 3.847.035 kg. El mateix any, una Resolució ministerial expressava 

que el greix sí intervé en els càlculs per a l'aplicació de les quotes (Memòria Cadí, 1994). En 

aquell moment era el Govern de cada estat membre el qui havia de liquidar a Brussel·les la 

sobretaxa per la llet que sobrepassava la quantitat de referència al preu fixat per a 1993 de 

58,38 pts/kg, molt més elevat que el propi de la llet. Abans de liquidar aquest import 

s'aplicava a les produccions un sistema de compensació mútua entre tots els productors. Cada 

Govern tenia facultat per establir la mecànica d'aquestes compensacions prèvies (Memòria 

Cadí, 1993). A l'estat espanyol es va establir un sistema que permet la compensació a nivell 

de primer comprador entre les quotes individuals o les fraccions de quotes no utilitzades i les 

que s'excedeixen. 

 

La Cooperativa Cadí va acordar ajuda econòmica per a comprar quota alhora que es va 

establir un acord de l'Assemblea General de la Cooperativa que obliga els socis que posen 

quota en venda a traspassar-la, en igualtat de condicions, a un altre soci de la Cooperativa. 

 

L'any 1995, la quota ja s'havia convertit en un actiu de les explotacions. El preu de la llet a 

partir de 1995 va baixar perquè els nivells qualitatius de la llet produïda en l'àmbit de la 

Cooperativa son inferiors als d'Europa alhora que els coeficients valoratius (pessetes/grau) 

son més alts i eleven el cost dels productes fent-los menys competitius (Memòria Cadí, 1995). 

 

L'any 1996 la producció lletera va estar mermada per l’elevadíssim nombre de caps de bestiar 

sacrificats en sanejaments i encara més perquè en moltes de les quadres afectades, donat l'alt 

cost de compra de vaques bones productores, s'ha optat per una reposició amb vedelles de la 

pròpia recria, sistema més lent en la normalització d'efectius. Aquell mateix any, les cessions 

temporals havien pràcticament desaparegut pel fet d'haver-se autoritzat la compra definitiva 

de quota i haver-se instrumentat la seva regulació. 

 

L'any 1997 s'anticipava la consolidació de l'Agenda 2000, el Reglament comunitari sobre la 

sanitat de la llet ja va entrar en període de compliment obligatori i també va entrar en vigor el 

Reial Decret 1486/1998 de 10 de juliol, sobre la modernització i millora de la competitivitat 

del sector lleter. Aquest decret incideix en el règim de quotes lleteres per mitjà de nous 

elements com ara (1) la instauració d'un fons nacional coordinat de quotes el qual permet a 

l'administració i al principi d'un període de quotes, la reasignació als ramaders què ho 
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sol·licitin, de les quantitats de referència què hagin estat definitivament alliberades al final del 

període anterior, i previ pagament d'una quantitat igual a la de indemnització de les quantitats 

de referència alliberades; (2) la ordenació de l'estructura de la recollida de la llet; (3) 

l'adequació de mecanismes que propiciïn una aplicació més equitativa de la taxa 

suplementària; i (4) la codificació i adaptació dels instruments de flexibilitat del règim de 

quotes, cessions, transferències i transvasaments. Aquests elements del Reial Decret es 

complementen amb mesures destinades a fomentar el cessament anticipat de l'activitat agrària 

i amb accions per a la millora integral de les explotacions i dels primers compradors de la llet, 

amb especial atenció a la millora de la qualitat de la llet. L'objecte essencial de la reforma que 

comportarà l'Agenda 2000, a grans trets i entre altres raons importants, és potenciar una major 

presència de l'agricultura europea en el mercat mundial. Però això no és practicable perquè els 

preus a la UE són excessivament alts en comparació als internacionals. Si no es corregeix 

aquesta situació es podria tornar a una acumulació d'estocs cars de molt difícil venda. I no és 

imaginable reincidir en la "solució" que passa per una intervenció pressupostària què té un 

cost insostenible. Les sortides comercials extracomunitàries de la UE només seran viables 

mitjançant una reducció dels preus dels productes de la UE. Com a contrapartida, la Comissió 

institueix ajuts directes destinats a mantenir la renda dels productors. La quota lletera 

individual serà un factor fonamental per a calcular les ajudes directes previstes. També hi ha 

el compromís de mantenir el sistema de quotes fins el 31 de març del 2008 (Memòria Cadí, 

1998) i el de crear una Reserva comunitària de quotes a repartir donant un tracte preferent als 

joves agricultors i a les zones amb problemes territorials, com les de muntanya (Memòria 

Cadí, 1997). 

 

2.5. El sanejament animal 
 

El dens teixit animal fa que existeixin nombrosos camins epizootics que contribueixen a la 

situació sanitària. Cal considerar diversos moviments: el trànsit a escorxadors, el transport de 

cadàvers, el transport de residus a escorxadors, l'ús de aigua de reg per a consum animal, els 

residus veterinaris, la presència d'animals salvatges, l'entrada a la zona d'animals per a la 

recria, l'engreix i el sacrifici (escorxador), la transhumància, la presència i el moviment del 

bestiar oví, l'abandonament de gossos, els gossos de caça, el transport de la llet, la distribució 

de l'"Unifeed", els veterinaris, els responsables del control lleter, els camions de la palla, 

l'aplicació de fems, l'ús comunitari de maquinària, la gran afluència de vehicles d'altres zones, 
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etc. Això es combina amb l'absència d'informació publicada sobre els temes epizootics i sobre 

transmissions constatades de malalties (fins i tot entre animals de diferents espècies). 

 

Els efectes del sanejament a l’Alt Urgell es veuen agreujats per un retard de fins a 9 mesos en 

el pagament de les indemnitzacions pel sacrifici de bestiar per raons sanitàries, mentre que els 

gestors del sanejament fiscalitzen en gestió de residus, identificació animal, inspecció de les 

primes, ... i sovint existeix una càrrega excessiva de tràmits administratius. 

 

Cal una actuació preventiva de la transmissió de les malalties animals que passa per un 

control sanitari de les aigües de reg, l'educació de la població, el control de l'abandonament de 

gossos, l'establiment d'un sistema de desinfecció de vehicles (establiment d'un centre de 

neteja, per exemple) i el control de les importacions de bestiar d'altres països. 

 

Els femers comunitaris, i el transport de fems que impliquen, poden ser focus de contagi de 

malalties complicant encara més la situació sanitària animal de la zona. 

 

2.6. Altres consideracions generals determinants de l'Alt Urgell i la Cerdanya 
 

A més de la normativa a què ja s'ha fet referència a l'apartat 2.4, la política agrària 

comunitària (PAC) determina el marc de referència de tota la política i legislació agrària i 

ramadera a la UE. La PAC plantejada el 1991 ja apuntava a la integració d'objectius de 

caràcter productiu, mediambiental i de desenvolupament rural, la qual cosa reflecteix la 

interrelació entre les problemàtiques que afecten al sector ramader. Segons això, l'agricultor 

no apareix només com a productor sinó també com a conservador del medi natural. De tota 

manera, el pes de la reforma de la PAC està centrat en controlar les produccions i estabilitzar 

els mercats garantint uns ajuts directes a l'agricultor en lloc de garantir uns preus mínims. De 

la reforma de la PAC, se'n deriva una orientació cap a la producció extensiva, en oposició a la 

intensificació de la producció lletera, i curosa amb el medi ambient i cap a l'explotació 

forestal, ambdós àmbits molt avantatjosos per a l'Alt Urgell ja que coincideixen amb les seves 

potencialitats (Pla Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell, 1995-1999; Sala i Armengol, 

1998). La PAC estableix un conjunt de mesures de desenvolupament rural encaminades a tres 

àmbits: la preservació del medi natural, la reforestació de terres agràries i la jubilació 

anticipada dels agricultors (Pla Comarcal de Muntanya de la Cerdanya 1995-1999). 
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La Cerdanya, com a comarca declarada objectiu 5b per la CE, de foment al desenvolupament 

de les zones rurals, es beneficia actualment dels ajuts comunitaris dels fons estructurals. L'Alt 

Urgell, a més de comarca de muntanya, també ha estat declarada zona d'ordenació 

d'explotacions (ZOE) i 17 dels seus 19 municipis també estan declarats zona d'objectiu 5b per 

la CE. La llei emesa pel Govern espanyol, 25/1982 de 30 de juny d'agricultura de muntanya 

indica que en aquestes zones cal: 

- possibilitar el desenvolupament social i econòmic, en especial en l'aspecte agrari 

- mantenir el nivell demogràfic adient 

- tenir cura de la conservació i restauració del medi físic com a habilitat de les seves 

poblacions. 

 

La protecció del medi ambient és una responsabilitat de ramaders, agricultors i administració. 

Serveixi com a exemple per a reforçar la necessitat de compartir aquesta responsabilitat la 

influència de la reserva del Boumort. A Espaén, per exemple, hi ha una reserva natural de 

cérvols que baixen fins a algunes finques i es mengen els cultius sembrats. El mateix fan els 

porcs senglars de la reserva del Boumort. Per aquest motiu cal la implantació de les 

compensacions, ja previstes per la llei, si es pretén que aquest territori de muntanya continuï 

poblat. En aquest sentit, els ajuts específics instrumentats a Espanya, dels possibles dins la UE 

son: 

- la indemnització compensatòria de muntanya i 

- els ajuts a inversions col·lectives. 

Però encara no s'ha implementat cap ajut directe. 

 

Tot i el marc polític i administratiu favorable a la protecció del medi ambient, existeixen 

problemes considerables al respecte tant a l'Alt Urgell com a la Cerdanya. Per exemple, a la 

piscifactoria "Truchas del Segre S.A." tenen problemes sanitaris a l'estiu (per sobre de 15ºC, 

temperatura al voltant de l’òptim per a la producció) des de 1996, degut a bacteris què es 

troben en l’aigua del riu Segre. Aquest nou problema ha fet canviar la producció i el 

sanejament de l'empresa. A la piscifactoria apliquen una autovacuna específica amb la cepa 

que els dona problemes. La vacuna s'administra animal a animal, això suposa un cost 

addicional per a la producció de truites durant l'estiu d'un 25% (sobre el volum de venda, a 

temperatures >15ºC). La producció en aquestes condicions es fa inviable i es plantegen deixar 

de produir a l'estiu (Baró, com. per., 1999). 
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Una possible causa d’aquest problema, exemple d'externalització dels costos ambientals en les 

comarques estudiades, és el fet que la Valira entra a Catalunya, des d'Andorra, amb les aigües 

contaminades. 

 

Un altre atractiu important d'ambdues comarques és la bellesa del seu paisatge i l'armonia de 

les seves construccions. Per a preservar aquests dos valors, calen unes ordenances municipals 

que els preservin i potenciïn si cal fins i tot amb ajuts directes, tal com ho preveu la normativa 

europea i la PAC. 

 

En l'àmbit concret de la producció lletera i quan es posa en qüestió el manteniment del 

sistema de quotes cal preguntar-se quant costaria contenir la producció en els països 

eminentment lleters i fortament excedentaris i quant costaria mantenir els nivells de renda en 

els països menys dotats i de mitjans productius vulnerables. Ambdues preguntes constaten les 

enormes diferències objectives en el punt de partida i de potencialitat dels estats membres 

(nord/sud, Europa verda/mediterrània). És desitjable que aquesta realitat hagués estat sempre 

considerada per a equilibrar els criteris econòmics amb els de cohesió social en les decisions 

polítiques comunitàries (Memòria Cadí, 1996). 

 

En aquest mateix àmbit es pot apuntar que la legislació definitiva que regula diversos temes 

(cessions temporals de quota, transferència entre particulars, etc.) tarda, sovint, un temps 

excessiu en fer-se publica de manera que sovint els ramaders es veuen obligats a prendre 

decisions amb excessiu risc. Aquesta mancança ha impedit, en moltes ramaderies, proposar-se 

una programació raonada i uns determinats projectes amb vista al futur. Això es va fer palès 

en la falta de regulació sobre transferències de quota, vinculades o no a l'explotació, l'any 

1994. Fins al punt què quan la normativa necessària es va establir en el Decret 2307/94 del 2 

de desembre, ja havien transcorregut tres quartes parts de la campanya i els balanços 

temporals de producció eren extraordinàriament excedentaris. S'estaven signant contractes 

privats de compra-venda de quotes davant notari i s'estava donant la intromissió 

d'intermediaris, no ramaders però coneixedors del sector i del problema, de manera que 

s'estava originant un mercat especulatiu amb preus d'oferta de fins a més de 70 pts/kg i en 

unes condicions de pagament inusuals i dures (Memòria Cadí, 1994). 

 

La cria i promoció de la carn de vedella amb traçabilitat i amb denominació de qualitat dels 

Pirineus és la única opció robusta per a la producció ramadera de carn en aquestes dues 
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comarques. Aquesta opció hi té un gran potencial, donades les característiques naturals de la 

zona. 

 

En algunes ocasions, no hi ha una definició clara i única de criteris cara al ramader i 

l'agricultor per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i el 

Departament de Medi Ambient. La població en general tampoc està prou informada sobre les 

competències dels ajuntaments. 

 

Fins ara, l'actuació de l'administració davant la producció de residus ramaders, ha estat 

inspeccionar el seu maneig a través de la Junta de Sanejament i de la Junta de Residus del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Cal establir ajuts incentivadors 

(no sancionadors) per a la solució del maneig d'aquests residus. Existeixen buits legals que 

poden induir a situacions què no son les que es pretenia aconseguir amb l'establiment de la 

norma. Per exemple, l'arrendament (sense utilització) de la terra a ramaders de fóra de la 

comarca (a >50 km) per a justificar la prima ramadera d'extensificació. 

 

Com a exemple es té el cas francès que estableix unes normes d'emmagatzematge, d'economia 

de l'aigua, un calendari d'aplicacions per parcel·les amb reglamentació específica i uns ajuts 

financers per a cada tipus de dejeccions animals. Hi ha un institut tècnic que busca solucions 

individualitzades al maneig dels residus en el que també hi poden intervenir les 

administracions locals. La seva llei 10.11.92 "sur l'eau" té en compte una valoració global de 

l'explotació, les inversions necessàries per a evitar fugues i la superfície agrícola necessària 

per a que l'aplicació de tot el fem no sobrepassi les 170 U N-org/ha. Addicionalment 

s'estableixen unes normes estàndard d'aplicació i en funció de la xarxa d'aigües, del tipus de 

dejeccions i de la climatologia que serveixen per a fixar en cada cas les unitats de N que es 

poden aplicar en cada explotació. Aquest pla s'ha començat a aplicar a les explotacions més 

grans per a continuar per les més petites, al llarg d'un període de més de 3 anys. L'estudi 

mediambiental de l'explotació està pagat per l'administració pública i s'estructura en diverses 

fases. La primera fase és la diagnosi, en la qual s'estableix el pressupost de les millores 

necessàries en les instal·lacions i les millores de maneig. En la segona fase es gestionen els 

ajuts. Hi col·laboren dues administracions que contribueixen amb un 65% del cost de les 

obres a realitzar: l'equivalent de la Junta de Sanejament (fixa i recapta les taxes de 

contaminació), i l'estat a través de les administracions autonòmiques. Finalment, es fa un 

contracte entre el ramader i les dues administracions en el què s'estipula la contribució de 
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cada part i el termini de realització de les obres (és de 2 anys més 1 any de prorroga). Abans 

de posar aquest programa en marxa es van fer 3 o 4 assajos pilot de l'experiència. La proposta 

francesa de maneig és més complerta que la proposta existent fins ara a Catalunya, la qual 

només contempla la durada d'emmagatzematge (fixada en un mínim de 4 mesos sense tenir en 

compte el balanç de nutrients i les necessitats específiques dels cultius de cada zona), els 

períodes en que no es recomana aplicar fems (sense especificacions zonals), i el límit màxim 

d'aplicació (170 U N-org/ha) en les zones definides com a vulnerables a la contaminació per 

nitrats, així com la càrrega màxima animal per hectàrea (4 UBM/ha). 

 

No es pot oblidar que un maneig ambientalment correcte dels residus ramaders passa per una 

correcta planificació. Un bon pla d'actuació necessita el pressupost adequat i el temps 

suficient (per a planificar-lo, assajar-lo, optimitzar-lo, implementar-lo i avaluar-lo) per a que 

sigui efectiu. És a dir, un pla de maneig correcte dels residus ramaders no es pot deslligar 

d'una planificació territorial més general i en tots els àmbits. Cal una ordenació del territori a 

llarg termini en tots els municipis i en ambdues comarques en conjunt, pel que fa a 

reclassificacions dels terrenys, autoritzacions d'urbanitzacions, instal·lacions per a la pràctica 

del golf, distàncies mínimes a respectar per les instal·lacions ramaderes, vies de comunicació, 

usos preferents de l'aigua, etc. per tal de fixar les prioritats de desenvolupament de les 

comarques i d'orientar la inversió dels habitants de l'Alt Urgell i la Cerdanya, preservant 

alhora l'armonia en el territori. 

 

En un futur proper les alternatives i les polítiques a aplicar hauran de considerar la 

sostenibilitat, integrant alhora els aspectes mediambientals, la viabilitat econòmica, els 

aspectes socials, la gestió del territori i la qualitat dels productes (Girardin, 1997). 

 

3. Dificultats de partida 
 

Conèixer suficientment l'Alt Urgell i la Cerdanya com per a poder dur a terme aquest estudi 

ha estat fàcil i difícil alhora. Fàcil perquè hi ha hagut l'oportunitat de conèixer la gent i el 

territori d'una forma molt planera i directa. S'ha comptat amb la col·laboració i la 

disponibilitat de gran nombre de persones i de institucions. I difícil perquè hi ha informació 

bàsica l'obtenció de la qual no és gens evident. Com ara la superfície de cada cultiu per 

municipi i localització dels cultius en reg a cada municipi, la producció i la composició dels 
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residus ramaders, la producció dels cultius i la utilització de la informació resultat de 

l’enquesta (per a l’estimació del bestiar que pastura i de les explotacions que plegaran). Hi ha 

hagut alguna dificultat insalvable, per exemple, no s’ha pogut considerar l’ús d’adob mineral, 

clau per ha realitzar un balanç de nutrients complert. 

 

Pel que fa a les superfícies agrícoles dels diferents cultius, la informació de què disposen les 

oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat 

(DARP) correspon a la superfície en propietat, no als cultius i per tant no es poden utilitzar 

per a calcular les extraccions de nutrients. Les dades de la declaració per a percebre els ajuts 

de la Política Agrària Comunitària (PAC) tampoc no proporcionen una informació complerta 

perquè no tots els cultius tenen subvenció. D'altra banda la Coop. Pirenaica (del Camp) i 

d'altres agrupacions de productors també tenen un àmbit d'actuació majoritari però no total en 

la comarca i proporcionen una informació parcial. A més hi ha la dificultat afegida de que la 

superfície sembrada de cada cultiu varia cada any. La informació que proporciona l'Institut 

d'Estadística de la Generalitat de Catalunya en el seu cens agrari de l'any 1997-98 considera 

que tot el terreny no agrícola és forestal, de manera que es considera terreny forestal una 

superfície que a l'Alt Urgell és d'unes 90000 ha què en realitat correspon també a terrenys 

pasturats i a erms. Hi ha superfícies que al cadastre consten com a terra campa de secà (cultius 

anuals de secà), però que en realitat son terreny improductiu o mont baix. 

 

Les dades de superfícies agrícoles utilitzades son les facilitades per les delegacions del 

cadastre a Lleida i a Girona. Aquestes dades tenen les limitacions següents: no consideren la 

superfície que ha canviat de prat a conreu (bàsicament al doble cultiu de cereal d'hivern seguit 

de blat de moro; unes 400 ha entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, l'any 1998 -Xanxo, com. per., 

1999-) i no està actualitzat per a tots els municipis (no n'està el de Bassella, les Valls 

d'Aguilar, Montferrer, Tuixén, les Valls de Valira, el Pont de Bar, Lles, Montellà i Martinet, 

Riu de Cerdanya ni el d'Urús - Setó i Fontanet, com. per., 1999). 

 

La composició dels residus ramaders en macronutrients (nitrogen -N-, fòsfor -P- i potassi -K-) 

no està ben establerta. N'existeixen dades publicades però sovint diferents fonts d'informació 

proporcionen valors molt diferents sense precisar la raó de les diferències i encara més sovint 

sense precisar les unitats, el mètode de càlcul o si es refereix a matèria fresca o seca, per 

exemple. S'ha utilitzat els valors de producció de nitrogen per plaça de bestiar i any establerts 

en el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen per als diferents tipus 
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d’animals (Ordre de 22 d’octubre de 1998). Com les produccions de fòsfor i potassi no estan 

establertes en cap text oficial se n'ha fet una revisió bibliogràfica i s'han adoptat els valors que 

s'especifiquen a l'apartat 4. El mateix és cert per a les quantitats de matèria fresca que 

produeix cada espècie animal considerada. 

 

La producció dels cultius és bàsica per a estimar les extraccions de nutrients. Per falta de 

informació més precisa, s’ha tingut que recórrer a la bibliografia per aproximar aquesta 

informació. Per a alguns cultius ha estat possible contrastar aquesta informació amb 

l’experiència dels enginyers de la Cooperativa del Camp (Pirenaica). 

 

A través de les enquestes no sempre ha estat possible obtenir el mateix nivell de informació 

de totes les explotacions de vaquí, de manera que alguns paràmetres s'han hagut d'estimar per 

a totes les explotacions en base a la informació disponible de només part de les explotacions. 

Aquestes estimacions també s'especifiquen a l'apartat 4.  

 

En base a l’enquesta també s’ha estimat la proporció del bestiar que pastura i la del que està 

estabulat, cada mes de l’any. S’ha detectat però que hi ha caps comptabilitzats com a que 

pasturen fóra de l’explotació, quan en realitat ho fan només part del dia en una superfície de 

cultiu limitada i adjacent a la quadra. Aquest error de interpretació també ha portat a 

sobreestimar la capacitat de femer disponible a l’Alt Urgell. 

 

L’enquesta també s’ha utilitzat per a estimar el nombre d’explotacions que plegaran d’aquí a 

cinc anys. Cal ser prudent en la utilització d’aquesta informació. Els resultats de l’enquesta 

indiquen que les explotacions petites, les no modernitzades i aquelles que no tenen continuïtat 

plegaran (més del 30% de les explotacions existents). S’ha demostrat però que malgrat totes 

les dificultats, el nombre de caps de vaquí s’ha mantingut, en conjunt, a la comarca durant els 

darrers 10 anys i res indica que aquesta tendència hagi de canviar. La majoria dels ramaders 

que pretenen ampliar la seva explotació no ho manifesta. Molts aprofiten l’enquesta per a 

mostrar-se negatius i expressar tota mena de queixes i malestars, donant globalment una 

imatge més negativa del que és la realitat. De tota manera, si és certa la tendència a la 

intensificació i que aquesta tendència implica la desaparició d’un tipus d’explotació encara 

força estès a l’Alt Urgell i a la Cerdanya. 
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4. Hipòtesis per al càlcul dels balanços de nutrients i de la capacitat 
d’emmagatzematge 

4.1. Introducció 
 

Per tal d’elaborar un pla de maneig dels residus ramaders de l’Alt Urgell i la Cerdanya cal, en 

primer lloc, caracteritzar el problema. El mètode de caracterització del problema s’explica a 

continuació i està representat a la Figura 4.1. Aquesta caracterització s’ha fet realitzant un 

balanç entre les necessitats i la producció de nutrients (nitrogen, fòsfor i potassi) en el temps i 

en l'espai, per ambdues comarques. S’ha considerat, d’una banda, les necessitats dels cultius i 

la producció de nutrients per part del bestiar estabulat, i d’altra banda, les necessitats de les 

pastures, el mont baix i el matollar i la producció de nutrients per part del bestiar que pastura. 

Aquest balanç s’ha realitzat per a tres escenaris que es defineixen més avall. 

 

Per a caracteritzar el problema no n’hi ha prou amb saber si les necessitats nutritives dels 

cultius i la producció de nutrients per part del bestiar estan, o no, equilibrades, municipi a 

municipi i en la comarca. Cal també saber com es distribueix la producció de nutrients en el 

territori, saber on es situen les zones excedentàries i deficitàries en nutrients, ja que 

l’agrupació d’explotacions no s’ajusta a les divisions administratives i pot ocórrer que no hi 

hagi un excedent estructural de nutrients en cap municipi o comarca però que les explotacions 

estiguin agrupades de manera que existeixin zones excedentàries. Així doncs, s’ha situat (amb 

les seves coordenades UTM) totes les explotacions en un sistema de informació geogràfica 

(SIG) que permet visualitzar la localització i agrupament de les explotacions. El càlcul de la 

producció de nutrients per quadricula de 25 ha ha permès quantificar i localitzar els excedents 

locals. 

 

El següent element que cal conèixer per a la caracterització del problema és si la capacitat 

d’emmagatzematge (femers i basses) existent és suficient per acumular els residus ramaders, 

de manera que la seva aplicació al llarg de l’any es pugui sincronitzar amb les necessitats dels 

cultius. És a dir s’ha calculat la capacitat d’emmagatzematge necessària per municipi i 

comarca, i s’ha comparat amb l’existent. Si no hi ha excedent estructural i a més la capacitat 

d’emmagatzematge existent és igual o major que la necessària, no hi ha problema pel que fa 

als residus ramaders si l’aplicació es fa de forma adequada (d’acord amb el Codi de bones 

pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998). Si, en canvi, no hi ha excedent 
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estructural, però la capacitat d’emmagatzematge existent és menor que la necessària, caldrà 

plantejar-se o bé construir més capacitat d’emmagatzematge (femers i basses), o bé exportar 

residus. És a dir, en base a la caracterització complerta del problema es poden plantejar i 

avaluar diferents alternatives de maneig conjunt dels residus ramaders. 
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EXTRACCIONS PRODUCCIONS

Nombre de caps/any
de bestiar en cada
terme municipal

CBPAN
kg N/ plaça i any

Càlcul de les produccions
de nutrients en kg de

nutrient en cada terma
municipal

Balanç de nutrients
del municipi

Importacions i
exportacions de fem en

el terme municipal

Determinar les tones de
producte/ha i any

Superficie de cada cultiu
(ha) existen en cada
terme municipal

Càlcul de les extraccions
de fons en kg de nutrient
per cada terme municipal

Proposta i avaluació de solucions de gestió i/o
tractament

Visualització  del resultat del
balanç en mapes

Determinar kg P i
P/plaça i any

Avaluar si la capacitat d’emmagatzematge és
suficient

Càlcul de les extraccions
de fons del cultiu en kg

de nutrient/ha i any

Càlcul de les extraccions
totals del cultiu en kg de

nutrient/ha i any

Determinar les
extraccions totals del

cultiu en kg de
nutrient/ha i any

 
Figura 4.1. Esquema de la metodologia general de treball seguida. CBPAN: Codi de bones 

pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998) 
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4.2. Balanç de nutrients en el temps i en l’espai 
 

Un balanç de nutrients consisteix en comparar la producció de nutrients continguts en els 

residus ramaders, amb les extraccions d’aquests nutrients per part dels cultius d’un territori 

determinat. 

 

En la realització dels balanços de nutrients és clau triar bé la unitat territorial en la que es fa el 

balanç. En principi, els balanços s'han fet per a cada una de les dues comarques i per a cada 

un dels municipis. Una altra unitat interessant a estudiar és la mancomunitat de l'Urgellet, la 

qual consta de la plana que pertany a Alàs, Montferrer, la Seu d'Urgell i Ribera d'Urgellet, és 

a dir, la plana que s'estén entre el Pla de St. Tirs i la Seu d'Urgell. Òbviament però, cal buscar 

l'àrea problemàtica pel que fa a una producció excedentària de residus ramaders, la qual queda 

emmascarada en els balanços realitzats prenent els municipis com a unitat territorial. Hi ha 

variables no administratives que determinen aquesta àrea, com ara l'altitud, la proximitat a 

l'eix marcat pel riu Segre, la zonalitat nord-sud i el reg. 

 

Un cop recopilada tota la informació necessària, el balanç s’efectua seguint el patró marcat 

per les taules preparades per al seu càlcul. 

 

A continuació s’inclou el model de taula emprada, per al bestiar estabulat i el què pastura, per 

al càlcul de les produccions mensuals i anuals de nutrients a cada municipi (Taula 4.1), les 

produccions de nutrients usades per a cada tipus d’animal d’acord amb el Codi de bones 

pràctiques agràries (Ordre de 22 d’octubre de 1998) i la bibliografia que s’indica, el model de 

taula emprada per al càlcul de les extraccions mensuals per part dels cultius disponibles a cada 

municipi (Taula 4.2) i el model de taula per al càlcul del balanç (Taula 4.3). 
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Taula 4.1. Model de taula emprada, en cada escenari, per al càlcul de les produccions 
mensuals i anuals de nutrients a cada municipi 

Desembre Totals
Tipus de bestiar1 Núm. caps11 kg N kg P kg K Núm. caps11 kg N kg P kg K kg N/any kg P/any kg K/any
Plaça de vaquí de llet
Plaça de vaquí alletant
Plaça de vedella de reposició
Animals de cria en boví2

Plaça de vedell d'engreix
Plaça de truges i mascles reproductors
Plaça de porcí de trancisió3

Plaça de porcí d'engreix4

Plaça de polleta de recria5

Plaça de gallina ponedora .../...
Plaça de pollastre d'engreix6

Plaça d'ànec d'engreix
Gàbia de conilla mare7

Plaça d'equí
Plaça d'ovella de reproducció
Plaça de xai d'engreix
Plaça d'ovella de reposició
Plaça de cabrum de reproducció
Plaça de cabrum de reposició
Plaça de cabrum de sacrifici
Plaça de guatlles8

Plaça de perdius9

Plaça de paó10

Vaquí transhumant de primavera
Equí transhumant de primavera
Oví transhumant de primavera
Vaquí transhumant de tardor
Equí transhumant de tardor12

Oví transhumant de tardor12

1 Codi de bones pràctiques agràries, DOGC núm. 2761-09.11.1998
2 Animals d'1 a 4 mesos
3 Animals de 6 a 20 kg
4 Animals de 20 a 100 kg
5 Animals de 100 dies fins a 1,4 kg
6 Durada d'engreixada d'entre 48 i 50 dies
7 Inclou la reposició, els mascles i 40 llodrigons/gàbia i any
8 Animals de 200 g de pes final
9 Animals de 800 g de pes final
10 Animals de 7 kg de pes final
11 Font de informació del núm. de caps segons l'escenàri
12 La primavera transhumant s'ha pres de juny a novembre i la tardor de setembre a desembre

Gener
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Taula 4.2. Model de la taula emprada per al càlcul de les extraccions mensuals dels cultius 
considerats a cada municipi 

Cultiu Ametllers secà Cereal secà Cereal regadiu hivern Prat regadiu Vinya secà TOTAL
Extraccions (a) kg N
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol .../...
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Total N fons
Extraccions (a) kg N
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol .../...
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Total P fons
Extraccions (a) kg N
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol .../...
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Total K fons

Fó
sf

or
Po

ta
ss

i
N

itr
og

en
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Taula 4.3. Taula model per al càlcul del balanç mensual de nutrients per municipi 

Producció Extracció Balanç
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Total 
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Total 
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Total 

N
itr

og
en

 (k
g)

Fò
sf

or
 (k

g)
Po

ta
ss

i (
kg

)
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4.2.1. Escenaris 
 

Donada la situació en canvi constant de la ramaderia a l'Alt Urgell i la Cerdanya, s'ha 

considerat tres escenaris bàsics a l'hora de calcular els balanços de nutrients i les necessitats 

de femer. El primer escenari (anomenat “DARP”) és el que correspon a les capacitats de 

bestiar facilitades per les oficines comarcals del DARP. Els resultats d’aquest escenari no 

corresponen a la realitat, donat que el cens de bestiar és sempre inferior a la capacitat 

autoritzada. Un segon escenari (anomenat “cens”), és el que contempla només el bestiar vaquí 

censat a través de l'enquesta realitzada als ramaders i les capacitats d'altre bestiar (no vaquí), 

facilitades per les oficines comarcals del DARP pel que fa a la resta d'animals. El tercer 

escenari (anomenat “5 anys”), s'ha definit estimant el bestiar vaquí que quedarà a la zona 

d'aquí a uns 5 anys. Aquesta estimació s'ha fet en base a les perspectives de futur expressades 

pels ramaders enquestats (continuïtat o no, canvi de producció lletera a engreix de vedells o a 

l'inrevés) i a l'evolució de la ramaderia a la zona durant els darrers anys. S'ha considerat que 

les explotacions que tenen menys de 10 caps de bestiar (segons el cens realitzat per 

l'enquesta) plegaran totes, a no ser que s'hagi expressat el contrari manifestament. Segons 

aquestes consideracions i amb la informació de l’enquesta realitzada, s'ha estimat que d'aquí a 

uns 5 anys plegaran 187 explotacions de vaquí (Taula 4.4). L’anàlisi feta pel programa 

MAB6-Alt Pirineu (1993) de totes les unitats familiars amb activitat agrària als onze 

municipis septentrionals de l'Alt Urgell (exclosa la Seu), demostrava que sobre la base de la 

seva estructura demogràfica només el 20% de les explotacions agràries tenien la continuïtat 

assegurada de cara a l'any 2000 i que desapareixeria el 38% de les existents en aquell 

moment. D'acord amb el mateix estudi, només una o dues explotacions de cada poble tenen la 

continuïtat assegurada des del punt de vista tècnic i només als municipis de la Seu d'Urgell i 

Ribera d'Urgellet, el benefici net superava el salari mínim interprofessional, de manera que la 

resta de municipis sofrien greus problemes de descapitalització de les explotacions. 
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Taula 4.4. Nombre d’explotacions de vaquí per municipi i tipus d’explotació que s’estima 
que plegaran (en base a l’enquesta) en els propers 5 a 10 anys, a les comarques de l’Alt Urgell 

i la Cerdanya 
 

Municipi Total de llet de carn de carn i llet
Alàs i Cerc 13 11 2
Alp 1 1
Bellver de Cerdanya 13 4 8 1
Bolvir 2 2
Cabó 6 6
Cava 4 1 3
Coll de Nargó 6 1 5
Das 4 2 2
Estamariu 6 3 3
Fígols i Alinyà 1 1
Fontanals de Cerdanya 2 1 1
Ger 4 3 1
Guils de Cerdanya 5 2 3
Isòvol 1 1
Lles de Cerdanya 15 3 7 5
Llívia 3 1 2
Meranges 5 2 3
Montellà i Martinet 4 4
Montferrer i Castellbò 17 12 4 1
Oliana 4 3 1
Organyà 8 5 3
Peramola 3 3
Pont de Bar, El 5 2 3
Prats i Sansor 2 1 1
Prullans 8 5 3
Puigcerdà 4 1 2 1
Ribera d'Urgellet 12 10 2
Riu de Cerdanya 1 1
Seu d'Urgell, La 10 6 4
Urús 1 1
Valls d'Aguilar, Les 4 3 1
Valls de Valira, Les 11 3 8
Vansa i Fórnols, La 2 2
Total 187 96 81 10
Total Alt Urgell 110 69 40 1
Total Cerdanya 77 27 41 9

Núm. explotacions

 
 

S’ha realitzat dos balanços per escenari, un per al bestiar estabulat i un per al bestiar que 

pastura, ja que només es té capacitat de maneig sobre els residus ramaders que van a la bassa 

o femer d’emmagatzematge. Òbviament, les superfícies considerades en cada un d’aquests 

dos balanços son diferents. També es presenten els resultats de la suma d’ambdós balanços 

per a cada municipi. Les necessitats de fertilitzant de fons de totes les superfícies amb cultius i 
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no pasturades, és a dir de les superfícies cultivades a les quals es pot accedir amb la 

maquinària necessària per a l'aplicació de fems i/o purins, es comparen amb els nutrients 

disponibles en els fems i purins dels animals que estan tancats tot o part de l'any (animals les 

dejeccions dels quals van en primer lloc a una bassa o femer), sempre que no existeixin altres 

restriccions per a l'aplicació de fems o purins en aquests terrenys (apartat 3). 

 

El balanç per al bestiar que pastura es realitza considerant només les extraccions mensuals 

dels terrenys que el cadastre classifica com a pastures, mont baix i matollars. Dit d'una altra 

manera, son les pastures, més els terrenys pels quals no s'hi pot circular amb una bota de 

purins ni amb un remolc esbarria-fems per limitacions de vegetació i/o pendent. D'altra banda 

només es consideren els residus dels animals que pasturen tot o part de l'any i els 

transhumants. Cal, però, saber quants animals estan en aquesta situació cada mes. En aquest 

balanç es consideren tots els animals dels tipus esmentats i tota la superfície dels tipus 

esmentats perquè encara que no totes les pastures estiguin ocupades al màxim de la seva 

capacitat durant tot el període en què es possible pasturar-les, la deposició de fems sobre les 

pastures les fa inapetents. 

 

S’ha fet el balanç per als tres nutrients essencials (nitrogen, fòsfor i potassi), perquè tot i que 

el nitrogen és l’únic element regulat, el fòsfor i el potassi poden ser igualment limitants a 

l’hora d’aplicar residus ramaders i convé tenir també una idea de com és el balanç per a 

aquests elements. De tota manera, a les etapes posteriors a l’establiment del balanç de 

nutrients (càlcul de la capacitat d’emmagatzematge necessària, localització dels excedents, 

formulació d’alternatives), només s’ha considerat el nitrogen. 

 

Per a realitzar el balanç cal avaluar les extraccions per part dels cultius i la producció de 

nutrients en forma de residus, al llarg de l'any. S'ha fet una sèrie d'assumpcions i 

consideracions per tal de poder utilitzar les dades disponibles. 

4.2.2. Producció de nutrients 
 

Per a l’estimació de la producció de nutrients s’ha establert una equivalència (Taula 4.5) entre 

els tipus d'animals utilitzats per al seguiment dels censos i capacitats de les explotacions (per 

part del DARP) i els utilitzats pel Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen 

(també elaborat pel DARP). 
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Taula 4.5. Equivalència adoptada entre les nomenclatures utilitzades pel DARP i pel Codi de 
bones pràctiques agràries (C.B.P.A.) en relació amb el nitrogen 

Nomenclatura DARP Codi Bones Pràctiques1 
(C.B.P.A.) 

kg N/any produïts 
per plaça 

Femelles + Mascles (llet) Plaça de vaquí de llet 73,0 
Femelles + Mascles (carn) Plaça de vaquí alletant 51,1 
Recria (llet i carn) Plaça de vedella de reposició 36,5 
Cria (llet i carn) Animals de cria en boví2 7,7 
Engreix (llet i carn) Plaça de vedell d'engreix 21,9 
Eugues + Cavalls + Pollins Plaça d'equí 63,8 
Alt Urgell: femelles+marrans. Cerdanya: femelles+mascles Plaça d'ovella de reproducció 9 
A Cerdanya cria més engreix Plaça de xai d'engreix 3 
A Cerdanya recria Plaça d'ovella de reposició 4,5 
Alt Urgell: reproducció. Cerdanya: femelles+mascles Plaça de cabrum de reproducció 7,2 
A Cerdanya recria Plaça de cabrum de reposició 3,6 
A Cerdanya cria més engreix Plaça de cabrum de sacrifici 2,4 
1 Codi de bones pràctiques agràries, DOGC núm. 2761-09.11.1998 
2 Animals d'1 a 4 mesos 
 

L’adopció d’aquesta equivalència implica que en alguns casos, hi hagi més animals d’un tipus 

determinat en l’escenari cens que en l’escenari DARP, o que hi hagi més animals d’un tipus 

determinat en l’escenari 5 anys que en l’escenari cens quan hauria de ser a l’inrevés. Això 

passa per al vaquí alletant de Coll de Nargó de l’escenari DARP (236 caps) i l’escenari cens 

(247 caps), el de Josa i Tuixén (59 caps a l’escenari DARP i 71 a l’escenari cens), el de 

Montferrer i Castellbó (375 caps a l’escenari DARP i 809 a l’escenari cens), i el de Peramola 

(107 caps a l’escenari DARP i 135 a l’escenari cens). També passa per als vedells d’engreix 

de Peramola (0 caps a l’escenari DARP i 9 a l’escenari cens). Aquestes incoherències es 

deuen, com ja s’ha dit, a l’equivalència entre els tipus d’animals que s’ha hagut d’establir 

entre els tipus d’animals definits pel DARP i els definits en el Codi de bones pràctiques 

agràries (Ordre de 22 d’octubre de 1998). En tots el municipis citats, el total de caps de vaquí 

en l’escenari cens és menor que el total de caps de vaquí en l’escenari DARP. Aquesta aparent 

incoherència també apareix entre els caps de vaquí de llet de Meranges a l’escenari cens (84) i 

a l’escenari 5 anys (26 caps) 

 

Els caps de bestiar per espècie i tipus (segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 

22 d’octubre de 1998) considerats en cada escenari i per municipi son diferents (Taula 4.6, 

4.7, 4.8 i 4.9). El bestiar vaquí és específic de cada escenari, mentre que els caps de les altres 

espècies animals s’ha considerat igual en tots els escenaris, per falta d’informació específica i 

de pistes per a fer-ne una estimació, tot i que es preveu un augment dels caps de porcí i de 

vaquí d’engreix en el futur (escenari 5 anys). 
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S’ha utilitzat la localització de les granges per a situar la seva producció de nitrogen per 

quadricula de 25 ha sobre la cartografia informatitzada (la informació s’ha obtingut dels 

veterinaris de la zona, i se’n fa un ús confidencial). La producció de nutrients considerada és 

la que es presenta a la Taula 4.10. 

 

Per a calcular el contingut en P i K del fem de conill, s'ha considerat que la seva excreció 

(sòlida més líquida) és de 0,3 kg/cap i dia (Residuos ganaderos, 1993). Per a calcular el 

contingut en P i K del fem de cavall, s'ha considerat que la seva excreció (sòlida més líquida) 

és de 25 kg/cap i dia (Residuos ganaderos, 1993). 

 

S’ha considerat les importacions i exportacions de fem de cada municipi que tenen lloc cap a 

l’interior o l’exterior de la comarca com a resultat de la informació recollida en l’enquesta 

(Taula 4.11). 

 

El bestiar transhumant considerat és el registrat pel DARP l'any 1998, perquè és el més 

recent, tot i que al 1998 el moviment de transhumants va ser menor que d'altres anys per raons 

sanitàries (Pardo, com. per., 1999). 

 

El nombre d'animals que estan sempre a la granja o quadra; el nombre d'animals que pasturen 

i període en què ho fan; el nombre d'animals que pasturen en un municipi però que provenen 

d'un altre municipi de la mateixa comarca i període en què pasturen i el nombre d'animals 

provinents d'altres comarques que transhumen i període en què ho fan (Taula 4.12) s’ha 

estimat a partir de l’enquesta realitzada i s’ha aplicat tant al bestiar del cens com al considerat 

en l’escenari DARP i en l’escenari 5 anys. Les proporcions considerades s’han aplicat als caps 

classificats segons el DARP i un cop aplicada la proporció s’han transformat als tipus de 

bestiar definit al Codi de bones pràctiques agràries (Ordre de 22 de octubre de 1998) per a 

calcular la producció de nitrogen. 
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Taula 4.6. Caps de vaquí per municipi a l’Alt Urgell i a la Cerdanya considerats en l’escenari 
DARP, classificats segons el Codi de bones pràctiques (Ordre de 22 d'octubre de 1998) 

Plaça de vaquí de llet Cria en boví1 Plaça de vedella de reposició Plaça de vedell d'engreix2 Plaça de vaquí alletant
Alàs i Cerc 572 236 273 158 281
Alp 68 66 48 26 55
Arsèguel 25 0 10 0 0
Bassella 510 70 145 210 0
Bellver de Cerdanya 1.239 707 702 1.182 1.276
Bolvir 444 411 290 151 417
Cabó 466 186 519 83 157
Cava 21 33 36 35 96
Coll de Nargó 744 236 321 225 278
Das 487 446 392 97 300
Estamariu 245 122 107 103 185
Fígols i Alinyà 482 215 249 153 273
Fontanals de Cerdanya 558 428 413 138 473
Ger 682 426 466 214 431
Guils de Cerdanya 274 356 302 106 575
Isòvol 429 177 200 62 22
Josa i Tuixén 0 59 61 403 256
Lles de Cerdanya 393 288 327 260 758
Llívia 499 481 357 54 363
Meranges 94 80 56 12 124
Montellà i Martinet 261 143 200 473 267
Montferrer i Castellbó 1.689 375 670 315 146
Oliana 368 473 151 1.066 172
Organyà 499 170 244 576 91
Peramola 503 107 160 713 0
El Pont de Bar 106 63 79 225 200
Prats i Sansor 47 132 102 102 272
Prullans 500 228 275 356 529
Puigcerdà 841 756 613 565 880
Ribera d'Urgellet 3.415 1.035 1.111 1.914 431
Riu de Cerdanya 41 50 38 70 161
La Seu d'Urgell 1.735 949 658 1.154 515
Urús 135 40 67 10 32
Les Valls d'Aguilar 179 236 147 152 499
Les Valls de Valira 308 414 333 198 768
La Vansa i Fòrnols 22 55 42 70 203
Total 18.881 10.249 10.164 11.631 11.486
1 Animals d'1 a 4 mesos; 3 cicles/any i plaça
2 Pes mitjà de 200 kg als 6 mesos; 1,2 cicles/any i plaça  
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Taula 4.7. Capacitats de bestiar diferent del vaquí a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, segons el DARP i emprades en tots els escenaris, expressades en 
capacitat per municipi i classificades segons el Codi de bones pràctiques agràries (Ordre de 22 d'octubre de 1998) 

Alàs i Cerc Arsèguel Bassella Cabó Cava Coll de Nargó Estamariu Fígols i AlinyàJosa i Tuixén Montferrer i Castellbò
Plaça d'equí 48 0 0 2 100 3 0 12 0 370
Plaça d'ovella de reproducció 445 0 261 163 0 2984 0 1370 292 2706
Plaça de xai d'engreix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaça d'ovella de reposició 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaça de cabrum de reproducció 52 0 33 0 0 208 46 152 40 104
Plaça de cabrum de reposició 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaça de cabrum de sacrifici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaquí transhumant de primavera 0 0 0 0 0 139 0 10 0 114
Equí transhumant de primavera 0 15 0 2 0 0 0 0 0 24
Oví transhumant de primavera 0 0 0 50 0 308 50 130 1221 2665  
 

Oliana Organyà Peramola El Pont de Bar Ribera d'UrgelletLa Seu d'Urgell Les Valls d'Aguilar Les Valls de Valira La Vansa i Fórnols
Plaça d'equí 0 12 0 56 301 243 53 318 48
Plaça d'ovella de reproducció 1218 1676 612 488 1669 178 3392 1524 191
Plaça de xai d'engreix 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaça d'ovella de reposició 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaça de cabrum de reproducció 30 38 26 109 43 16 99 26 71
Plaça de cabrum de reposició 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaça de cabrum de sacrifici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaquí transhumant de primavera 7 31 0 0 0 4 0 0 0
Equí transhumant de primavera 0 8 0 16 36 33 0 0 79
Oví transhumant de primavera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaquí transhumant de tardor 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Equí transhumant de tardor 0 0 0 0 0 23 0 0 0  
 

Alp Bellver de CerdanyaBolvir Das Fontanals de CerdanyaGer Guils de CerdanyaIsòvol Meranges Montellà i MartinetLles de CerdanyaLlívia Prats i Sansor
Plaça d'equí 1077 477 587 92 194 399 202 162 78 184 273 417 128
Plaça d'ovella de reproducció 0 2368 391 53 1340 1050 227 133 1123 459 0 244 359
Plaça de xai d'engreix 0 1087 105 29 600 605 117 110 1070 253 0 90 200
Plaça d'ovella de reposició 0 524 45 12 200 190 45 22 250 40 0 65 30
Plaça de cabrum de reproducció 0 304 23 0 27 74 0 0 0 164 103 55 11
Plaça de cabrum de reposició 0 66 10 0 20 44 0 0 0 35 10 7 0
Plaça de cabrum de sacrifici 0 143 10 0 25 73 0 0 0 45 25 35 5

Prullans Puigcerdà Urús
318 971 971

52 1524 1524
17 870 870
6 205 205

14 85 85
5 40 40
4 60 60  
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Taula 4.8. Caps de bestiar vaquí per municipi considerats en l’escenari cens, classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries (Ordre de 
22 d’octubre de 1998) 

Municipi Plaça de vaquí de llet Animals de cria en boví1 Plaça de vedella de reposició Plaça de vedell d'engreix2 Plaça de vaquí alletant
Alàs i Cerc 426 259 0 33 38
Alp 48 24 0 0 36
Arsèguel 0 0 0 0 0
Bassella 432 183 0 130 0
Bellver de Cerdanya 817 659 0 250 696
Bolvir 363 201 0 22 139
Cabó 369 402 0 3 123
Cava 14 30 0 12 72
Coll de Nargó 503 247 0 17 232
Das 275 310 0 8 116
Estamariu 159 49 0 69 88
Fígols i Alinyà 356 317 0 72 159
Fontanals de Cerdanya 344 246 0 31 232
Ger 607 366 0 65 203
Guils de Cerdanya 248 122 0 56 398
Isòvol 324 138 0 38 10
Josa i Tuixén 0 71 0 334 181
Lles de Cerdanya 313 351 0 66 641
Llívia 237 194 0 110 281
Meranges 84 44 0 0 79
Montellà i Martinet 113 84 0 310 202
Montferrer i Castellbò 1.264 809 0 132 139
Oliana 228 286 0 798 265
Organyà 422 215 0 235 64
Peramola 350 135 0 500 9
El Pont de Bar 88 37 0 6 57
Prats i Sansor 43 56 0 20 207
Prullans 392 262 0 27 453
Puigcerdà 336 125 0 101 518
Ribera d'Urgellet 2.337 1.122 0 224 246
Riu de Cerdanya 15 47 0 0 137
La Seu d'Urgell 1.309 705 0 575 383
Urús 83 37 0 0 0
Les Valls d'Aguilar 140 173 0 116 279
Les Valls de Valira 265 220 0 19 466
La Vansa i Fórnols 14 15 0 25 82
Total 13.318 8.541 0 4.404 7.231
1 Animals d'1 a 4 mesos; 3 cicles/any i plaça
2 Pes mitjà de 200 kg als 6 mesos; 1,2 cicles/any i plaça  
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Taula 4.9. Caps de bestiar vaquí per municipi estimats per a l’escenari 5 anys, classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries (Ordre de 
22 d’octubre de 1998) 

 
Plaça vaquí llet Animals cria boví1 Plaça vedella reposició Plaça vedell d'engreix2 Plaça vaquí alletant

Alàs i Cerc 197 165 0 30 28
Alp 48 24 0 0 0
Arsèguel 0 0 0 0 0
Bassella 432 183 0 130 0
Bellver de Cerdanya 695 526 0 234 462
Bolvir 363 163 0 22 78
Cabó 273 235 0 3 123
Cava 0 0 0 0 0
Coll de Nargó 493 247 0 8 62
Das 202 234 0 8 60
Estamariu 117 32 0 69 67
Fígols i Alinyà 356 317 0 68 159
Fontanals de Cerdanya 272 211 0 31 215
Ger 442 206 0 45 162
Guils de Cerdanya 174 45 0 56 306
Isòvol 316 136 0 38 10
Josa i Tuixén 0 71 0 334 181
Lles de Cerdanya 217 205 0 66 324
Llívia 200 160 0 110 233
Meranges 26 21 0 0 0
Montellà i Martinet 113 53 0 220 121
Montferrer i Castellbò 845 496 0 60 9
Oliana 168 251 0 448 265
Organyà 233 101 0 115 15
Peramola 281 125 0 500 9
El Pont de Bar 47 14 0 6 17
Prats i Sansor 18 50 0 20 199
Prullans 267 200 0 27 366
Puigcerdà 290 88 0 99 499
Ribera d'Urgellet 1.984 920 0 224 197
Riu de Cerdanya 0 35 0 0 136
La Seu d'Urgell 979 540 0 575 268
Urús 58 34 0 0 0
Les Valls d'Aguilar 99 147 0 116 249
Les Valls de Valira 135 80 0 8 180
La Vansa i Fórnols 14 10 0 12 37
Total 10.354 6.325 0 3.682 5.037
1 Animals d'1 a 4 mesos; 3 cicles/any i plaça
2 Pes mitjà de 200 kg als 6 mesos; 1,2 cicles/any i plaça  
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Taula 4.10. Produccions de nutrients contingut en els residus ramaders per plaça (font: Codi 
de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998 i bibliografia que s’indica) 

Tipus de bestiar1 N P K EF1* 1/EF1

Plaça de vaquí de llet 73,00 0,77 11 0,02 11 1 1
Plaça de vaquí alletant 51,10 0,54 12 0.01 12 0,7 1,43
Plaça de vedella de reposició 36,50 0,38 12 0,01 12 0,5 2
Animals de cria en boví2 7,70 0,08 12 0,002 12 0,105 9,5
Plaça de vedell d'engreix 21,90 0,23 12 0,006 12 0,3 3,33
Plaça de truges i mascles reproductors 17,50 1,34 12 1,70 12 0,24 4,17
Plaça de porcí de trancisió3 3,85 3,0 12 0,37 12 0,05 18,96
Plaça de porcí d'engreix4 8,40 6,0 13 0,82 13 0,11 8,69
Plaça de polleta de recria5 0,08 0,034 12 0,08 12 0,001 1
Plaça de gallina ponedora 0,50 0,20 14 0,31 14 0,007 146
Plaça de pollastre d'engreix6 0,22 0,11 14 0,26 14 0,003 312
Plaça d'ànec d'engreix 0,24 0,0025 15 0,0001 15 0,003 304,17
Gàbia de conilla mare7 4,30 4,43 16 4,54 16 0,06 16,98
Plaça d'equí 63,80 21,6 17 31,7 17 0,87 1,14
Plaça d'ovella de reproducció 9,00 1,04 18 8,33 18 0,12 8,11
Plaça de xai d'engreix 3,00 1,04 18 8,33 18 0,04 24,33
Plaça d'ovella de reposició 4,50 1,04 18 8,33 18 0,06 16,22
Plaça de cabrum de reproducció 7,20 1,04 18 8,33 18 0,09 10,14
Plaça de cabrum de reposició 3,60 1,04 18 8,33 18 0,04 20,28
Plaça de cabrum de sacrifici 2,40 1,04 18 8,33 18 0,03 30,42
Plaça de guatlles8 0,03 0,0003 12 0,000008 12 0,0004 2500
Plaça de perdius9 0,07 0,0007 12 0,00002 12 0,0009 1041,6
Plaça de paó10 0,46 0,0046 12 0,0001 12 0,006 158,7
Vaquí transhumant de primavera 10,95 0,12 0,003 0,15 6,67
Equí transhumant de primavera 31,90 10,80 15,850 0,44 2,30
Oví transhumant de primavera 1,88 0,52 4,165 0,11 9,52
Vaquí transhumant de tardor 7,30 0,08 0,002 0,10 10,00
Equí transhumant de tardor 21,27 7,20 10,57 0,29 3,45
Oví transhumant de tardor 1,25 0,35 2,78 0,04 25,00
1 Codi de bones pràctiques agràries, DOGC núm. 2761-09.11.1998
2 Animals d'1 a 4 mesos
3 Animals de 6 a 20 kg
4 Animals de 20 a 100 kg
5 Animals de 100 dies fins a 1.4 kg
6 Durada d'engreix d'entre 48 i 50 dies
7 Inclou la reposició, els mascles i 40 llodrigons/gàbia i any
8 Animals de 200 g de pes final
9 Animals de 800 g de pes final
10 Animals de 7 kg de pes final
11 Teira et al., 1998
12 Calculat amb el nombre d'equivalents fem (EF): Codi de bones pràctiques agràries, DOGC núm. 2761-09.11.1998
13 Navés i Torres, 1994
14 Van Der Hoek and Hoegervost, 1992 en Van Der Hoek, 1993 
15 Estimat segons el Codi de bones pràctiques agràries, DOGC núm. 2761-09.11.1998 i en base al pollastre d'engreix
16 Residuos ganaderos, 1993
17 Diehl et al., 1978
18 Portolano, 1990
* Nombre d'equivalent fem (EF) per plaça o gàbia conilla
La primavera transhumant s'ha pres de juny a novembre i la tardor de setembre a desembre aprox.

kg/cap i any
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Taula 4.11. Quantitats de fems importades i exportades a l’Alt Urgell i a la Cerdanya (font: 
enquesta) 

Municipi kg N imp./any kg N exp./any kg N imp. nets/any kg N imp. nets/dia
Alàs i Cerc 0 1.176 -1.176 -3
Alp 0 0 0 0
Arsèguel 0 0 0 0
Bassella 0 3.600 -3.600 -10
Bellver de Cerdanya 0 0 0 0
Bolvir 3.600 0 3.600 10
Cabó 525 0 525 1
Cava 0 0 0 0
Coll de Nargó 6.000 3.536 2.464 7
Das 0 0 0 0
Estamariu 0 0 0 0
Fígols i Alinyà 0 87 -87 0
Fontanals de Cerdanya 0 0 0 0
Ger 0 25.587 -25.587 -70
Guils de Cerdanya 300 0 300 1
Isòvol 0 0 0 0
Josa i Tuixen 0 0 0 0
Lles de Cerdanya 0 0 0 0
Llívia 0 0 0 0
Meranges 0 0 0 0
Montellà i Martinet 465 469 -4 0
Montferrer i Castellbó 0 1.800 -1.800 -5
Oliana 1.658 2.625 -968 -3
Organyà 113 23 90 0
Peramola 390 1.875 -1.485 -4
Pont de Bar, El 0 0 0 0
Prats i Sansor 0 0 0 0
Prullans 0 0 0 0
Puigcerdà 0 600 -600 -2
Ribera d'Urgellet 0 33.816 -33.816 -93
Riu de Cerdanya 0 0 0 0
Seu d'Urgell, La 150 8.100 -7.950 -22
Urús 0 0 0 0
Valls d'Aguilar, Les 0 105 -105 0
Valls de Valira, Les 0 3.375 -3.375 -9
Vansa i Fórnols, La 0 0 0 0
Total 13.200 86.774 -73.574 -202
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Taula 4.12. Proporció (en %) dels caps de vaquí que pasturen o estan estabulats en l’escenari 
cens, per municipi, a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya (font: enquesta realitzada) 

Municipi Estabulat Pasturen Municipi Estabulat Pasturen
Alàs i Cerc 0,69 0,31 Llívia 0,49 0,51
Alp 0,33 0,67 Meranges 0,32 0,68
Arsèguel 1,00 0,00 Montellà i Martinet 0,34 0,66
Bassella 1,00 0,00 Montferrer i Castellbó 0,71 0,29
Bellver de Cerdanya 0,41 0,59 Oliana 0,73 0,27
Bolvir 0,25 0,75 Organyà 0,58 0,42
Cabó 0,54 0,46 Peramola 0,98 0,02
Cava 0,21 0,79 Pont de Bar, El 0,51 0,49
Coll de Nargó 0,67 0,33 Prats i Sansor 0,43 0,57
Das 0,54 0,46 Prullans 0,28 0,72
Estamariu 0,77 0,23 Puigcerdà 0,37 0,63
Fígols i Alinyà 0,69 0,31 Ribera d'Urgellet 0,78 0,22
Fontanals de Cerdanya 0,42 0,58 Riu de Cerdanya 0,23 0,77
Ger 0,60 0,40 Seu d'Urgell, La 0,65 0,35
Guils de Cerdanya 0,39 0,61 Urús 0,46 0,54
Isòvol 0,32 0,68 Valls d'Aguilar, Les 0,21 0,79
Josa i Tuixen 0,53 0,47 Valls de Valira, Les 0,44 0,56
Lles de Cerdanya 0,30 0,70 Vansa i Fórnols, La 0,42 0,58

% %

 
 

4.2.3. Extracció de nutrients 
 

S’ha establert les necessitats en nutrients de fons dels cultius de la zona al llarg de l'any, per 

cada mes en base a la producció dels cultius (en kg/ha de producte comercial, Taula 4.13), i a 

les extraccions de nutrients per part dels cultius en funció de la seva productivitat 

(contrastades pels enginyers agrònoms de les cooperatives de la zona; Taula 4.13). Les 

extraccions de potassi que s'han atribuït a cada cultiu son les màximes dins dels rangs indicats 

per a les produccions dels cultius farratgers trobades a la bibliografia, donat el dèficit general 

de potassi al sòl, ja discutit. Les extraccions de nitrogen i fòsfor utilitzades son, de les de la 

bibliografia, les més properes a les produccions de la zona. 

 

El calendari de les extraccions mensuals de nitrogen, fòsfor i potassi (en %), distingint les de 

fons de les de cobertora (establertes en base a la literatura i a les recomanacions dels 

enginyers agrònoms de les cooperatives de la zona) es troba a la Taula 4.14, 4.15 i 4.16. 

 

S’ha utilitzat les superfícies municipals dels diferents cultius (en ha) facilitades pel cadastre 

(Taula 4.17). La falta d'equivalència directa entre els tipus de superfícies considerades en el 
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cadastre i els tipus definits per a calcular les extraccions (Codi de bones pràctiques, 1998; 

Xanxo, com. per., 1999) dona peu a interpretar la superfície campa de secà i de reg definides 

pel cadastre. Per a establir aquesta equivalència s'ha tingut en compte la vocació cerealista de 

la Cerdanya nord (de Bellver de Cerdanya en amunt), i de les zones d'Oliana i Bassella i la 

intermèdia o farratgera de la resta del territori. També s’ha tingut en compte les superfícies 

contemplades al pla d’espais d’interès natural de la Generalitat de Catalunya (PEIN), parcs 

naturals per municipi, per a calcular la superfície efectiva a la que es pot aplicar residus 

ramaders. No s'ha tingut en compte la superfície ocupada pel pantà de Rialb en els municipis 

afectats d'acord amb la informació facilitada per Hijos (Confederación Hidrográfica del Ebro, 

CHE, com. per., 1999), així com les superfícies ja compromeses per a l'aplicació d'altres 

residus orgànics (fangs de depuradora, etc.). 

 

S’ha tingut en compte que segons el Codi de bones pràctiques agràries (Ordre de 22 d’octubre 

de 1998) no es pot aplicar nitrogen a un sòl sense cultiu, ni en forma de fem ni en forma 

d'adob mineral. És a dir, que els terrenys improductius, les pinedes i els arbres de ribera no 

son susceptibles d'aplicació de residus ramaders. 

 

A l’Alt Urgell ni a la Cerdanya no hi ha superfície classificada com a àrea vulnerable per a 

l'aplicació de nitrogen (Decret 283/1998 de 21 d’octubre de la Generalitat de Catalunya). La 

qualitat de les aigües (l’índex simplificat de qualitat de les aigües, o ISQA) tampoc no 

desaconsella l'aplicació de residus ramaders de forma específica. 
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Taula 4.13. Producció i extraccions totals i de fons (N, P, K) dels cultius en cada municipi 
Producció 14 Extraccions teòriques totals 15 Extraccions teòriques de fons 9 (en tant per 1 i en kg element/ha)

Cultiu t/ha i any kg N/t kg P/t kg K/t kg N/ha kg P/ha kg K/ha N P K kg N/ha
Ametllers secà1 0,071 20,00 3,52 12,45 1,42 0,25 0,88 0,66 1,00 1,00 0,94
Cereal secà2, 11 2,500 30,00 6,00 21,00 75,00 15,00 52,50 0,25 1,00 1,00 18,75
Cereal regadiu hivern3,11 5,500 28,00 4,84 19,09 154,00 26,62 105,00 0,25 1,00 1,00 38,50
Farratge hivern sec 3, 11 7,000 10,00 5,00 11,80 70,00 35,00 82,60 0,25 1,00 1,00 17,50
Alfals sec de regadiu3, 11, 12 14,000 30,00 3,00 20,00 420,00 42,00 280,00 0,55 0,66 1,00 231,00
Panís gra3, 11 8,000 28,00 4,84 19,09 224,00 38,72 152,72 0,66 1,00 1,00 147,84
Panís farratger sec 3, 11 13,000 3,33 0,68 3,32 43,29 8,89 43,16 0,66 1,00 1,00 28,57
Pastures *3 25,000 1200 3,00 12,00 300,00 75,00 300,00 0,50 0,66 1,00 150,00
Fruiters secà4 12,000 6,00 4,00 9,00 72,00 48,00 108,00 0,50 1,00 1,00 36,00
Fruiters regadiu 4 24,000 10,00 6,00 11,00 240,00 144,00 264,00 0,50 1,00 1,00 120,00
Horta regadiu 5 0,405 6,50 0,88 6,60 2,63 0,36 2,67 0,50 0,66 0,70 1,32
Improductiu 6 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mont baix7 0,075 26,67 4,00 17,33 2,00 0,30 1,30 0,66 1,00 1,00 1,32
Pinedes8, 13 4,000 1,05 0,14 0,65 4,20 0,57 2,60 0,66 1,00 1,00 2,77
Matollars7 0,075 26,67 4,00 17,33 2,00 0,30 1,30 0,66 1,00 1,00 1,32
Oliveres secà9 4,000 15,00 1,70 16,60 60,00 6,80 66,40 0,66 1,00 1,00 39,60
Prat secà 9, 11 7,000 25,00 3,30 20,00 175,00 23,10 140,00 0,55 0,66 1,00 96,25
Prat regadiu 9, 11 11,000 31,50 3,52 25,00 346,50 38,72 275,00 0,75 0,75 1,00 259,88
Arbres de ribera10, 13 6,000 8,33 4,40 11,07 50,00 26,40 66,40 0,66 1,00 1,00 33,00
Vinya secà9 4,500 7,00 0,88 7,50 31,50 3,96 33,75 1,00 1,00 1,00 31,50

 en kg element/ha)
kg P/ha kg K/ha

0,25 0,88
15,00 52,50
26,62 105,00
35,00 82,60
27,72 280,00
38,72 152,72
8,89 43,16

49,50 300,00
48,00 108,00

144,00 264,00
0,24 1,87
0,00 0,00
0,30 1,30
0,57 2,60
0,30 1,30
6,80 66,40

15,25 140,00
29,04 275,00
26,40 66,40
3,96 33,75  

1 Extraccions segons Universidad de California, 1980 y Domínguez Vivancos, 1984 tots en Danés i Boixadera, 1998
2 Extraccions segons Sió, Serra, López, Boixadera i Teixidor, 1998
3 Extraccions segons Domínguez Vivancos, 1984 en Danés i Boixadera, 1998
4 Extraccions segons Domínguez Vivancos, 1989. Es considera que només s’extreuen de l’explotació la fruita i la fusta d’esporga
5 Extraccions segons Fuentes Yagüe, 1997
6 S’assumeix que les extraccions de nutrients per part d’un sòl sense cultiu son nul·les
7 Estimació pròpia
8 Domínguez Vivancos, 1989. Aquestes extraccions son mitjanes per a tota la vida de l’arbre
9 Extraccions segons Domínguez Vivancos, 1989
10 Domínguez Vivancos, 1989. Aquestes extraccions son les mínimes, segons la literatura, per part d’aquest tipus d’arbres
11 Xanxo, 1998, com. per. pel que fa a les produccions dels cultius
12 A Oliana i Bassella
13 Produccions en m3/ha i extraccions per m3

14 Produccions estimades a partir de l'anuari d'estadística de Catalunya de 1997
15 Les extraccions son per pes de producte comercial (gra amb el 14% d'humitat)
* Extraccions expressades per tona de matèria seca
A tota la Cerdanya la producció és un 25% menor que els valors indicats a la taula
A la Cerdanya alta (de Bellver de Cerdanya en amunt), el cereal cultivat és de gra
A la Cerdanya baixa (de Bellver de Cerdanya en avall), el cereal cultivat és farratger  
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Taula 4.14. Extraccions mensuals (proporcions del total) de nitrogen de fons (en cursiva) i de cobertora. A.S.: ametllers de secà, C.S.: cereal de 
secà, C.R.H.: cereal de regadiu (no blat de moro), F.H.S.: farratge d'hivern sec, A.S.R.: alfals sec de regadiu, P.G.: panís gra, P.F.S.: panís 

farratger sec, P.: pastures, F.S.: fruiters de secà, F.R.: fruiters de regadiu, H.R.: horta de regadiu, M.B.: mont baix, M.: matollars, O.S.: oliveres 
de secà, P.S.: prat de secà, P.R.: prat de regadiu i V.S.: vinya de secà 

Culti A.S.1 C.S.2 C.R.H3 F.H.S3 A.S.R3 P.G.3 P.F.S3 P.3 F.S.3 F.R.3 H.R.4 M.B5 M.1 O.S.1 P.S.3 P.R.3 V.S.3

t/ha 6 0.07 2.50 5.50 7.00 14.0 8.00 13.0 25.0 12.0 24.0 0.41 0.08 0.08 4.00 7.00 11.0 4.50
gene
febre 66% 100%
mar 75% 75% 75% 50% 50% 25%
abril 33% 33% 66% 66% 33% 33%
mai 33% 66% 66% 25%
jun 22% 22% 25% 22%
julio 33% 33% 25% 25%
agos 22% 22% 33% 33% 22%
setembr 25%
octubr 25% 25% 25% 22% 22% 25% 25% 66% 22% 75%
novembr
desembr 25%  

1 Porta, com. per., 1998 
2 Sió, Serra, López, Boixadera i Teixidor, 1998 
3 Domínguez Vivancos, 1998 
4 Domínguez Vivancos, 1998. Com no existeix informació més detallada s'ha considerat unes extraccions i una aplicació mitjanes per a tots els cultius hortícoles possibles a la 
zona 
5 Estimació pròpia, 1998 
6 Produccions estimades a partir de l'anuari d'estadística de Catalunya de 1997 i de Xanxo, com. per., 1998 
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Taula 4.15. Extraccions mensuals (proporcions del total) de fòsfor de fons (en cursiva) i de cobertora. A.S.: ametllers de secà, C.S.: cereal de 
secà, C.R.H.: cereal de regadiu (no blat de moro), F.H.S.: farratge d'hivern sec, A.S.R.: alfals sec de regadiu, P.G.: panís gra, P.F.S.: panís 

farratger sec, P.: pastures, F.S.: fruiters de secà, F.R.: fruiters de regadiu, H.R.: horta de regadiu, M.B.: mont baix, M.: matollars, O.S.: oliveres 
de secà, P.S.: prat de secà, P.R.: prat de regadiu i V.S.: vinya de secà 

Cultiu A.S.1 C.S.2 C.R.H.3 F.H.S.3 A.S.R.3 P.G.3 P.F.S.3 P.3 F.S.3 F.R.3 H.R.4 M.B.5 M.1 O.S.1 P.S.3 P.R.3 V.S.3

t/ha any6 0.07 2.50 5.50 7.00 14.00 8.00 13.00 25.00 12.00 24.00 0.41 0.08 0.08 4.00 7.00 11.00 4.50

gener
febrer 100% 100%
març 66% 100% 100% 66%
abril 66% 100% 100% 66%
maig 25%
juny 33%
juliol 33% 33%
agost
setembre 33%
octubre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%
novembre
desembre  

1 Porta, com. per., 1998 
2 Sió, Serra, López, Boixadera i Teixidor, 1998 
3 Domínguez Vivancos, 1998 
4 Domínguez Vivancos, 1998. Com no existeix informació més detallada s'ha considerat unes extraccions i una aplicació mitjanes per a tots els 
cultius hortícoles possibles a la zona 
5 Estimació pròpia, 1998 
6 Produccions estimades a partir de l'anuari d'estadística de Catalunya de 1997 i de Xanxo, com. per., 1998 
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Taula 4.16. Extraccions mensuals (proporcions del total) de potassi de fons (en cursiva) i de cobertora. A.S.: ametllers de secà, C.S.: cereal de 
secà, C.R.H.: cereal de regadiu (no blat de moro), F.H.S.: farratge d'hivern sec, A.S.R.: alfals sec de regadiu, P.G.: panís gra, P.F.S.: panís 

farratger sec, P.: pastures, F.S.: fruiters de secà, F.R.: fruiters de regadiu, H.R.: horta de regadiu, M.B.: mont baix, M.: matollars, O.S.: oliveres 
de secà, P.S.: prat de secà, P.R.: prat de regadiu i V.S.: vinya de secà 

Cultiu A.S.1 C.S.2 C.R.H.3 F.H.S.3 A.S.R.3 P.G.3 P.F.S.3 P.3 F.S.3 F.R.3 H.R.4 M.B.5 M.1 O.S.1 P.S.3 P.R.3 V.S.3

t/ha any6 0.07 2.50 5.50 7.00 14.00 8.00 13.00 25.00 12.00 24.00 0.41 0.08 0.08 4.00 7.00 11.00 4.50
gener
febrer 100% 100%
març 100% 100% 100% 100% 35% 100%
abril 100% 100%
maig
juny 15%
juliol
agost
setembre 35%
octubre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
novembre 15%
desembre  

1 Porta, com. per., 1998 
2 Sió, Serra, López, Boixadera i Teixidor, 1998 
3 Domínguez Vivancos, 1998 
4 Domínguez Vivancos, 1998. Com no existeix informació més detallada s'ha considerat unes extraccions i una aplicació mitjanes per a tots els cultius hortícoles possibles a la 
zona 
5 Estimació pròpia, 1998 
6 Produccions estimades a partir de l'anuari d'estadística de Catalunya de 1997 i de Xanxo, com. per., 1998 
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Taula 4.17. Superfícies (en ha) de cada cultiu per municipi a l’Alt Urgell i a la Cerdanya (font: cadastre) 
Cultiu \ ha Alàs i Cerc Arsèguel Bassella Bellver de CerdanyaCabó Cava Coll de Nargó Josa i Tuixen Montferrer i CastellbóOliana
Ametllers secà 0,19 5,38 2,05 3,79 0,79 0,68
Campa secà 208,04 48,02 1073,48 873,50 505,88 3,40 760,57 11,03 1218,95 264,36
Campa regadiu 16,29 11,58 341,15 44,85 36,50 2,11 199,50 0,96 97,29 264,36
Pastures 603,70 216,87 639,54 1560,02 2411,56 671,76 4510,45 2620,22 7719,52 113,18
Fruiters secà 0,66 5,05 0,74 0,35
Fruiters regadiu 32,59 0,29 2,34
Horta regadiu 0,14 9,93 2,95 7,28
Mont baix 1180,34 23,83 638,17 57,15 883,02 299,90 1777,11 143,70 1449,56 626,47
Matollars 339,45 76,99 2409,55 2626,60 2123,84 181,29 3530,41 1105,00 2242,91 458,66
Oliveres secà 0,56 7,12 24,45 21,92 0,99
Prat secà 348,53 306,09 266,73 131,13 203,78
Prat regadiu 155,75 53,85 324,09 24,01 29,95 24,30 243,49
Vinya secà 2,2549 4,11 12,47 15,03 7,66 9,51  
 
Cultiu \ ha Peramola Pont de Bar, ElPrats i Sansor Prullans Ribera d'UrgelletRiu de CerdanyaSeu d'Urgell, LaValls d'Aguilar, Les Valls de Valira, LesVansa i Fòrnols, La
Ametllers secà 2,48 0,65
Campa secà 686,89 349,01 282,07 50,66 434,82 42,12 76,41 982,91 726,32 15,84
Campa regadiu 164,26 1,82 2,94 14,25 124,38 67,77 37,67 9,91 0,90
Pastures 362,23 1511,18 133,04 157,56 333,60 212,49 18,55 7210,12 8557,98 1566,02
Fruiters secà 0,31 5,30 0,51 0,12 0,76
Fruiters regadiu 5,88 5,10 1,42
Horta regadiu 0,08 1,37 2,17 0,10 22,32 4,37
Mont baix 747,85 515,84 15,25 81,03 4276,32 2,25 452,89 449,56 166,60 392,83
Matollars 2005,71 769,02 22,37 839,32 2787,21 209,16 95,63 1259,57 2287,46 1495,79
Oliveres secà 1,46 4,05
Prat secà 126,46 3,11 43,36 15,65 17,67 0,69 55,11 134,28 478,39
Prat regadiu 90,16 61,00 356,33 505,27 0,22 560,09 134,09 109,38 80,24
Vinya secà 4,42 0,77 10,71 11,75  
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4.2.4. Altres consideracions 
 

A l’hora de calcular el balanç també s’ha tingut en compte el període de l'any en que la 

temperatura del sòl és limitant per a l'aplicació d'adobs tant orgànics com minerals (en general, 

s'estableix el criteri de 5ºC com a temperatura per sota de la qual no hi ha creixement vegetatiu 

ni, per tant, extraccions de nutrients). Com a alternativa a la determinació d'aquests valors (no 

estan disponibles) s'ha usat el criteri de període de gelades segures segons Papadakis. Però ja 

s’havia considerat que no existeixen extraccions en aquest període. 

 

Cal tenir en consideració que en el Parc Natural del Cadí-Moixeró està limitada l'aplicació de 

fems. En principi, això no representa una limitació addicional per a aquest espai, ja que els 

únics fems que hi entraran ho faran per pastura. A l'espai d'interès natural d'Isòvol i Olopte, 

però, existeix un pla especial (publicat al DOGC 2067 de 26 de juny de 1995) segons el qual es 

permet la pastura i l’explotació agrícola, però no s’hi pot introduir espècies vegetals no 

autòctones. Com ja s'ha explicat a l'apartat 2.3 l'aplicació de fems de bestiar estabulat que menja 

ensitjat de blat de moro, pot aportar llavors de males herbes a través dels fems. 

4.2.5. Balanç 
 

Un cop recopilada la informació i sistematitzada (en una base de dades tipus Access en què es 

pot programar en Visual Basic), s'efectua el balanç. Per a cada escenari, el balanç s'estructura 

en dues parts diferenciades. La primera és el balanç per als animals que pasturen i les 

superfícies pasturades o susceptibles de ser pasturades. La segona és el balanç per als fems 

produïts pels animals els residus dels quals es recullen primerament en les basses i els femers. 

 

El balanç per als residus dels animals transhumants i que pasturen tot o part del l’any s’ha 

realitzat considerant només les extraccions mensuals dels terrenys que el cadastre classifica 

com a pastures, mont baix i matollars. Dit d’una altra manera, son les pastures, més els terrenys 

pels quals no s’hi pot circular amb una bota de purins ni amb un remolc esbarria-fems per 

limitacions de vegetació i/o pendent. Com a produccions només es consideren els residus dels 

animals que pasturen tot o part de l’any i els animals transhumants. Cal, però, saber quants 

animals estan en aquesta situació cada mes. 
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Les necessitats de fertilitzant de fons de les superfícies amb cultius i no pasturades, que 

bàsicament corresponen a les superfícies cultivades a les quals es pot accedir amb la maquinària 

necessària per a l’aplicació de fems i/o purins, es poden cobrir amb els fems i purins dels 

animals que estan estabulats tot l’any o part de l’any (considerant la estabulació mes a mes). 

S’ha considerat tots els terrenys anomenats anteriorment sempre que no existeixin altres 

restriccions per a l’aplicació de fems o purins, com per exemple tractar-se de zones vulnerables 

o protegides. 

 
A l’hora d’analitzar els resultats dels balanços s’ha calculat (amb la informació de la Taula 

4.18) a quantes tones de matèria fresca (m.f.) equivalen els excedents de nitrogen que es donen 

per municipi. A més, per conèixer com cada espècie animal contribueix a aquest excedent en 

cada municipi s’han distribuït els excedents de matèria fresca entre les diferents espècies de 

bestiar. 

 

Taula 4.18. Equivalències entre els continguts de nitrogen en els residus i la massa de residu 
Fem mitjà de vaquí1 Porcí d'engreix2 Porcí de cicle tancat2 Porcí reproductor2 Gallina ponedora i 

perdius3 

30 mg N-tot/g m.s. 7,65 kg N-tot/m3 5,40 kg N-tot/m3 5,17 kg N-tot/m3 1,5% en pes N-tot s.m.f. 
25 % m.s.    33% m.s. 

     
Pollastre d'engreix3 Equí3 Ovelles4 Cabres4 Conills4 

1,7% en pes N-tot 
s.m.f. 

0,7% en pes N-tot 
s.m.f. 

0,9% en pes N-tot s.m.f. 0,9% en pes N-tot s.m.f. 1,2% en pes N-tot s.m.f. 

68% m.s. 30% m.s. 83% m.s. 83% m.s.  
1 Teira et al., 1998     
2 Navés i Torres, 1994 
3 Residuos Ganaderos, “la Caixa”, 1993    
4 Portolano, 1990     
m.s.: matèria seca     
s.m.f.: sobre matèria fresca    

 

4.3. Localització en mapes dels resultats dels balanços 
 

Per poder decidir quina gestió s’ha d’aplicar als excedents determinats, és important conèixer 

en quines zones de la comarca es localitzen aquests excedents.  

 

L’eina utilitzada per localitzar els resultats obtinguts en els càlculs a estat un Sistema 

d’Informació Geogràfica (SIG). Aquesta eina permet relacionar cobertures municipals i 

comarcals amb la base de dades que conté el balanç de nutrients. Les cobertures o mapes 

digitals utilitzats per elaborar els mapes han estat extrets de la pàgina web del Departament de 

Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Els resultats obtinguts el balanç s’han 
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implementat mitjançant una base de dades en el SIG, el procés s’ha realitzat municipi a 

municipi. El resultat d’aquesta operació són una sèrie de mapes on apareixen diferenciats els 

municipis segons el nivell d’excedent o dèficit, pels tres escenaris de càlcul, mitjançant distints 

tipus de trama. 

 

Amb la fi de determinar quins són els punts exactes on es produeixen les màximes 

concentracions de nitrogen també s’ha realitzat una anàlisis de la producció de nitrogen (en kg 

N/ha) en quadrícules de 500 x 500 metres (25 ha). Aquest mapa permet determinar quina és la 

ubicació exacta dels punts conflictius. 

 

Aquesta visualització territorial de les zones problemàtiques pel que fa a la generació de residus 

s’ha pogut afinar gràcies a l’ús de les coordenades UTM de cada granja (facilitades pels 

veterinaris de la zona). Usant un mapa georeferènciat dels municipis en suport informàtic i 

combinant-lo amb la base de dades què conté la informació individual de cada explotació 

(coordenades UTM, tipus d’animal, caps de bestiar, marca, ...) s’ha pogut determinar la 

quantitat de nitrogen produïda per quadricula de 25 ha. Aquesta informació permet detectar 

agrupacions de bestiar i zones excedentàries, què en l’anàlisis municipi a municipi quedaven 

emmascarades. Així es poden plantejar solucions més precises al problema plantejat. 

 

En els mapes disponibles a l’hora de realitzar aquest treball no hi consta el municipi Riu de 

Cerdanya de forma separada si no que està representat juntament amb Bellver de Cerdanya. 

4.4. Capacitat d’emmagatzematge 
 
Tant per la comoditat en el maneig de l’explotació com per l’acompliment de la normativa de 

medi ambient, l’emmagatzematge dels residus ramaders és un problema que causa moltes 

preocupacions. El realitzar les aplicacions dels fems al camp o al sòl als períodes de l’any en 

què existeix demanda de nutrients implica disposar d’un femer o bassa què permeti 

l’emmagatzematge durant el temps necessari per a fer aplicacions només quan els cultius ho 

necessitin. 

 

Les regulacions i normatives a Catalunya, en quant a volum o capacitat de magatzem dels 

femers, indiquen que el temps mínim ha de ser de 4 a 6 mesos (Codi de bones pràctiques 

agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998). El temps mínim depèn de les necessitats d'higiene. 
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Així, per la inactivació de virus o l'eliminació de salmonel·les es considera necessari un temps 

mínim de 2 mesos. Altres països, com Dinamarca, recomanen un temps de 9 mesos si no 

s'utilitza cap sistema d'esterilització físico-química o biològica. 

 

El temps real, usualment superior al mínim, es determina per les necessitats dels cultius, i el seu 

càlcul es basa en la necessitat de tenir sempre a punt la matèria necessària per aquests, de 

manera que les entrades anuals al femer s'igualin amb les sortides per a un cicle vegetatiu de un 

o dos cultius en rotació (1 any) ja que les sortides del femer han d'anar a adobat de sòls i cultius. 

 

El càlcul de la capacitat d'emmagatzematge dels femers s'ha realitzat per a tots els municipis i 

pels tres escenaris d'estudi, cercant quina capacitat han de tenir els femers (en mesos) com a 

mínim, per poder cobrir les extraccions de fons dels cultius durant tot l'any. El procés que s'ha 

seguit ha consistit en igualar les entrades anuals de cada municipi (produccions del bestiar) amb 

les sortides anuals de cada municipi (extraccions de fons dels cultius). En els casos en que les 

entrades són més petites que les sortides aquestes han estat distribuïdes uniformement entre els 

diferents cultius, cobrint un cert percentatge de les necessitats de fons de tots els cultius per 

igual. En cas contrari, si les entrades són més grans que les sortides, les extraccions de fons de 

cada cultiu es cobreixen al 100% i hi ha un excedent. En aquest cas a l’hora de realitzar el 

càlcul dels femers s'ha considerat que com a màxim la producció total de fems és igual al 100% 

de les extraccions i que els residus excedentaris s’han d’exportar fora del municipi. 

 

El càlcul del temps de capacitat d’emmagatzematge necessari s'ha automatitzat mitjançant la 

creació d'una Macro a Microsoft Excel utilitzant el llenguatge Visual Basic, especialment 

dissenyada per aquesta fi. Tots aquests càlculs s’han fet segons el model de la Taula 4.19. 

 

Es coneix la capacitat de femers existent en les granges de vaquí (informació extreta de 

l'enquesta, en m3). Partint d’aquesta informació s'ha calculat el temps a què equival aquesta 

capacitat en funció de les produccions i extraccions de cada municipi (càlcul “invers” del 

femer). L'objectiu d’aquest càlcul és determinar en quins municipis la capacitat dels femers de 

bestiar de vaquí és insuficient en relació a la capacitat necessària calculada. 

 

S'ha realitzat el càlcul per a la producció de tot el bestiar del municipi. En els casos en què la 

capacitat (en mesos) disponible en femers de vaquí és superior a la capacitat mínima calculada, 

no hi ha problema, és evident que hi ha capacitat de femer suficient. En els casos en què la 
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capacitat de femer de vaquí és inferior a la capacitat mínima necessària calculada per a tot el 

bestiar és necessari cal augmentar la capacitat d’emmagatzematge del municipi. 

 

En els municipis amb excedents, és on cal plantejar les alternatives d’exportació o tractament. 
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Taula 4.19. Model de taula emprada per al càlcul de la capacitat d’emmagatzematge necessària per municipi 
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maig 31
juny 30
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agost 31
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octubre 31
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Total Mesos:

kg N de fons disponibles (gris) per a cobrir amb residus d'animals estabulats, extraccions i % que representen del total

% cobert de les necessitats  
 



Caracterització del problema 

 62

5. Caracterització del problema 

5.1. Balanç de nutrients en el temps i en l’espai 
 

La producció anual de nutrients (nitrogen, N, fòsfor, P i potassi, K) en forma de residus 

ramaders a l’Alt Urgell i a la Cerdanya és menor que les extraccions totals dels cultius de cada 

comarca en el mateix període. És a dir, el balanç comarcal de nutrients a l’Alt Urgell i a la 

Cerdanya, considerant tot el bestiar i totes les superfícies disponibles, és deficitari (Taula 5.1). 

Els balanços comarcals per al bestiar que pastura indiquen que aquest bestiar no aporta tots els 

nutrients (N, P i K) que poden extreure les pastures, el mont baix i el matollar de les 

comarques considerades, durant un any. El mateix és cert si es considera tot el bestiar 

(estabulat i pasturant) i totes les superfícies de pastura i dels cultius. Però el balanç de 

nitrogen per al bestiar estabulat és excedentari en tots tres escenaris, tot i que lleugerament 

(457 Tm de N en l’escenari DARP, 126 en l’escenari cens i 28 en l’escenari 5 anys). 

 

A la Cerdanya, el balanç comarcal de nutrients és deficitari en tots els escenaris. 
 

Taula 5.1. Resultat del balanç anual de nutrients (nitrogen, N, fòsfor, P i potassi, K), 
expressat en tones mètriques (Tm) a l’Alt Urgell i a la Cerdanya per a cada escenari i per al 

bestiar que pastura, el que està estabulat i tot el bestiar 
Excedent (+) / Dèficit (-) en t de nutrient a l'any

Bestiar N P K
pasturant -6.763,2 -2.101,4 -12.540,9

DARP estabulats 457,2 -57,0 -1.371,7
tot -6.306,1 -2.158,4 -13.912,6

pasturant -6.905,3 -2.102,2 -12.541,0
Alt Urgell cens estabulats 126,0 -59,2 -1.371,8

tot -6.779,3 -2.161,4 -13.912,7
pasturant -6.971,7 -2.102,9 -12.541,0

5 anys estabulats 28,0 -61,1 -1.371,8
tot -6.943,7 -2.164,0 -13.912,8

pasturant -1.637,1 -615,8 -3.724,1
DARP estabulats -608,8 -174,2 -1.387,1

tot -2.245,9 -790,0 -5.111,3
pasturant -1.819,0 -617,7 -3.724,2

Cerdanya cens estabulats -772,9 -176,1 -1.387,2
tot -2.591,9 -793,8 -5.111,4

pasturant -1.876,4 -618,4 -3.724,2
5 anys estabulats -800,8 -176,8 -1.387,2

tot -2.677,3 -795,1 -5.111,4  
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Els balanços de nutrients (N, P i K) per municipi (Alt Urgell i Cerdanya), i per als tres 

escenaris, es troben a les taules A4.1 a A4.18 de l’Annex 4. Es presenten els resultats per al 

nitrogen, en fòsfor i el potassi, però es discutiran bàsicament els del nitrogen perquè és l’únic 

element regulat legalment. No existeix cap normativa específica sobre l’aplicació de fòsfor i 

potassi, tot i això, seria un aspecte a tenir en compte a l’hora de considerar l’aplicació al sòl 

del residu ramader i de qualsevol residu orgànic en general. En cas d’existir aquesta legislació 

específica per aquests dos altres nutrients, s’hauria de replantejar el problema objecte d’estudi 

completament. 

 

A la Taula 5.2 es presenta el balanç municipal (Alt Urgell) de nutrients (N, P i K) pel bestiar 

estabulat i per als tres escenaris de treball. Els municipis excedentaris en nitrogen de l’Alt 

Urgell son: Bassella, Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Montferrer i Castellbó, Oliana, 

Organyà, Peramola i Ribera d’Urgellet. A la Taula 5.3 es presenta el mateix balanç per als 

municipis de la Cerdanya. A la Cerdanya només Alp és excedentari en tots els escenaris, i Riu 

de Cerdanya n'és només en l’escenari DARP. Tots els municipis son deficitaris en fòsfor i 

potassi a tots tres escenaris, tret d’Alp què és excedentari en fòsfor en tots tres escenaris. 

 

L’excedent major és el que es produeix en l’escenari DARP, el del cens és intermedi i el que 

s’obté en l’escenari 5 anys és el menor. Hi ha quatre municipis en què això no és així 

(Bassella, Fígols i Alinyà, Ribera d’Urgellet i Ger) degut a què la proporció d’animals 

estabulats/pasturant i l’estimació de caps de vaquí a 5 anys s’han fet en base a l’enquesta i 

estan expressats en uns tipus d’animals diferents dels definits en el Codi de bones pràctiques 

agràries (Ordre de 22 d’octubre de 1998) (com ja s’ha explicat a l’apartat 4). 
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Taula 5.2. Resultat del balanç anual de nutrients (nitrogen, N, fòsfor, P i potassi, K) per 
municipi, a l’Alt Urgell, per a cada escenari i per al bestiar que està estabulat 

DARP cens 5 anys DARP cens 5 anys

N -43.247,2 -56.281,6 -68.205,5 N 73.600,7 55.820,1 45.774,6
P -17.010,9 -17.100,7 -17.268,9 P 12.757,7 12.575,3 12.494,1
K -110.557,9 -110.560,3 -110.564,4 K -27.157,0 -27.161,2 -27.163,2

N -15.355,4 -15.355,4 -15.355,4 N 60.285,4 55.793,5 44.186,1
P -2.403,4 -2.403,4 -2.403,4 P 51.666,3 51.639,3 51.486,6
K -17.968,8 -17.968,8 -17.968,8 K 20.056,5 20.055,7 20.052,1

N 102.884,5 92.159,4 95.759,4 N 88.351,6 68.174,5 63.473,8
P 28.188,0 28.182,6 28.182,6 P 6.676,3 6.536,7 6.466,2
K -83.358,7 -83.359,3 -83.359,3 K -42.686,1 -42.689,8 -42.691,6

N 6.911,2 3.178,6 -2.837,6 N -28.267,0 -34.579,1 -37.279,9
P -8.948,2 -8.925,9 -9.033,1 P -16.269,5 -16.306,7 -16.333,9
K -38.773,1 -38.773,1 -38.775,5 K -69.851,6 -69.852,5 -69.853,2

N -14.022,0 -14.593,8 -16.039,4 N 174.780,4 43.593,5 52.969,4
P -18.446,9 -18.450,8 -18.463,1 P -12.367,9 -13.154,5 -13.480,3
K -51.389,8 -51.389,9 -51.390,2 K -157.499,2 -157.519,9 -157.527,7

N 81.935,2 67.340,4 63.101,9 N -14.184,2 -54.528,0 -69.343,0
P -3.072,1 -3.240,7 -3.252,6 P -16.004,4 -16.358,5 -16.640,8
K -56.562,4 -56.566,8 -56.567,2 K -162.354,7 -162.363,3 -162.370,2

N -3.292,9 -12.873,1 -16.357,4 N -48.914,5 -51.307,9 -53.245,9
P -5.358,1 -5.472,3 -5.513,5 P -39.684,3 -39.714,8 -39.739,2
K -33.883,2 -33.885,8 -33.886,8 K -130.728,0 -130.728,7 -130.729,4

N 31.367,3 21.006,3 21.079,2 N -17.675,2 -29.404,0 -38.036,7
P 19.747,5 19.692,6 19.692,5 P -28.777,8 -28.876,3 -29.007,0
K -39.640,6 -39.642,3 -39.642,3 K -106.834,5 -106.836,7 -106.839,9

Josa i Tuixén
N -6.929,8 -9.836,7 -9.852,1 N -53.459,8 -56.909,6 -58.139,4
P -2.762,4 -2.770,6 -2.771,1 P -2.639,4 -2.663,4 -2.670,1
K -25.038,9 -25.039,1 -25.039,1 K -82.154,1 -82.154,7 -82.154,9

N 82.393,8 54.597,3 26.308,5 N 457.162,3 125.994,6 27.960,7
P -2.300,2 -2.404,0 -2.800,1 P -57.009,7 -59.216,3 -61.055,1
K -155.309,5 -155.313,4 -155.322,8 K -1.371.691,7 -1.371.750,2 -1.371.794,3

La Vansa i Fórnols

Fígols i Alinyà

Estamariu

Montferrer i Castellbò ALT URGELL

Coll de Nargó La Seu d'Urgell

Les Valls d'Aguilar

Les Valls de Valira

Cava

Peramola

El Pont de Bar

Ribera d'Urgellet

OrganyàArsèguel

Bassella

Cabó

Dèficit (-)/Excedent(+) en kg d'element/any Dèficit (-)/Excedent(+) en kg d'element/any

Alàs i Cerc Oliana
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Taula 5.3. Resultat del balanç anual de nutrients (nitrogen, N, fòsfor, P i potassi, K) per 
municipi, a la Cerdanya, per a cada escenari i per al bestiar que està estabulat 

DARP cens 5 anys DARP cens 5 anys
Alp Llívia

N 7.388,7 6.446,1 6.446,1 N -14.292,2 -34.994,2 -37.869,8
P 2.162,7 2.141,5 2.141,5 P -8.923,0 -9.206,7 -9.242,9
K -10.822,6 -10.823,0 -10.823,0 K -109.018,2 -109.025,0 -109.025,9

Bellver de Cerdanya Meranges
N -14.316,6 -50.748,2 -55.395,7 N -19.282,6 -20.612,1 -23.821,8
P -26.659,2 -26.965,9 -27.023,2 P -2.696,4 -2.710,2 -2.737,3
K -191.051,6 -191.059,3 -191.060,7 K -28.194,5 -28.194,8 -28.195,5

Bolvir Montellà i Martinet
N -83.649,8 -85.747,2 -89.998,3 N -2.415,5 -17.000,4 -18.557,1
P -12.211,1 -12.276,7 -12.284,7 P -13.192,5 -13.369,2 -13.394,4
K -126.411,5 -126.412,9 -126.413,1 K -56.340,3 -56.344,6 -56.345,1

Das Prats i Sansor
N -9.755,8 -21.676,0 -25.737,1 N -8.576,5 -11.064,7 -12.199,4
P -4.414,8 -4.576,7 -4.642,7 P -4.883,4 -4.911,7 -4.924,0
K -46.455,2 -46.459,0 -46.460,5 K -29.945,1 -29.945,7 -29.946,1

Fontanals de Cerdanya Prullans
N -38.620,2 -52.079,2 -55.480,9 N -68.705,6 -74.244,9 -79.778,4
P -16.060,1 -16.222,2 -16.265,3 P -10.923,7 -10.966,9 -11.032,2
K -106.307,0 -106.310,9 -106.311,9 K -106.168,0 -106.169,2 -106.170,8

Ger Puigcerdà
N -75.852,0 -111.428,4 -96.558,6 N -82.449,5 -121.865,0 -124.026,5
P -14.069,6 -14.157,6 -14.310,4 P -43.184,7 -43.837,0 -43.882,4
K -149.336,9 -149.339,1 -149.342,6 K -265.493,5 -265.507,7 -265.508,8

Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya
N -57.745,5 -62.519,2 -67.652,6 N 790,3 -94,5 -423,5
P -11.969,7 -12.083,7 -12.151,4 P -881,4 -888,8 -893,6
K -102.936,7 -102.939,0 -102.940,5 K -4.743,8 -4.744,0 -4.744,1

Isòvol Urús
N -80.973,6 -84.271,9 -84.485,7 N -7.783,5 -9.674,8 -10.590,0
P -11.056,7 -11.093,6 -11.096,3 P -2.236,5 -2.257,2 -2.267,6
K -106.356,0 -106.356,9 -106.356,9 K -17.704,6 -17.705,1 -17.705,4

Lles de Cerdanya CERDANYA
N -66.877,3 -72.113,0 -80.098,9 N -608.800,6 -772.939,5 -800.832,6
P -19.672,8 -19.699,8 -19.780,1 P -174.213,8 -176.116,7 -176.763,7
K -120.905,1 -120.905,9 -120.907,8 K -1.387.139,1 -1.387.182,9 -1.387.198,0

Dèficit (-)/Excedent(+) en kg d'element/any Dèficit (-)/Excedent(+) en kg d'element/any
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Els excedents de nitrogen expressats en tones de matèria fresca (m.f.) es troben a la Taula 5.4. 

Aquestes dades donen un significat més pràctic als excedents a gestionar i permeten, per 

exemple, fer un càlcul dels costs de transport. Aquestes dades, impliquen que tots els residus 

ramaders no excedentaris es gestionen correctament, és a dir, s’apliquen a tota la superfície de 

cultiu disponible i quan els cultius ho necessiten. 

 

Taula 5.4. Quantitats excedentaries de nitrogen expressat en tones (Tm) de matèria fresca 
(m.f.) a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, per als tres escenaris considerats (DARP, cens i 5 anys) i 

per al bestiar estabulat i considerant els caps de cada tipus presents a cada municipi 

Municipi DARP cens 5 anys
Bassella 14.557 13.454 13.592
Cabó 927 417 dèficit
Coll de Nargó 10.756 8.563 8.254
Fígols i Alinyà 3.464 2.249 2.254
Montferrer i Castellbó 10.230 6.774 3.166
Oliana 9.867 7.591 6.151
Organyà 6.086 5.539 4.180
Peramola 11.795 9.258 8.477
Ribera d'Urgellet 23.696 7.023 7.254
Alt Urgell 91.378 60.867 53.327
Alp 1.045 915 915
Riu de Cerdanya 105 dèficit dèficit
Cerdanya 1.150 915 915

Excedent (Tm de m.f./any)

 
 

És interessant saber quina és la contribució del bestiar vaquí a aquests excedents, en quantitat 

de nitrogen i de matèria fresca (m.f.) i com a proporció de tot el nitrogen i m.f. excedentari a 

cada municipi (Taula 5.5 a 5.8). Actualment (escenari cens) es produeix un excedent d’unes 

27.600 Tm de m.f. (fems i purins) de vaquí aproximadament a l’Alt Urgell i de només 88 Tm 

a la Cerdanya (totes al municipi d’Alp). Aquesta quantitat representa el 45,3% dels excedents 

produïts a l’Alt Urgell i el 9,6% dels produïts a la Cerdanya. Aquest percentatge, sobre tota la 

m.f. excedentaria, és diferent si s’expressa sobre l’excedent de nitrogen, ja que el contingut de 

nitrogen varia segons l’espècie animal què genera el residu. En l’escenari DARP, a l’Alt 

Urgell, el vaquí contribueix als excedents de residus ramaders amb unes 51.253 Tm de residus 

(fems i purins) que representen el 57,3% de la m.f. excedentaria de la comarca (Taula 5.4). A 

la Cerdanya, aquesta quantitat és de 248,5 tones l’any, un 21,6% de tota la m.f. excedentaria 

de la Cerdanya (Taula 5.4). En l’escenari 5 anys, es preveu que l’excedent de residus 

ramaders a l’Alt Urgell a què contribuirà el vaquí serà d’unes 21.260 tones de m.f. (fems i 
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purins). A la Cerdanya, els excedents a l’escenari 5 anys son els mateixos que a l’escenari 

cens perquè no es preveu que plegui cap explotació de les que queden a Alp. 

 

A l’Annex 5 (A5.1 a A5.37) es troben els resultats dels balanços excedentaris de nutrients 

expressats en nitrogen i en m.f. per tots els tipus d’animals i per municipi amb la contribució, 

en percentatge, de cada tipus d’animal al nitrogen i matèria fresca (m.f.) excedentaris del 

municipi. La contribució absoluta del bestiar no vaquí no varia d’un escenari a l’altre, però sí 

la seva contribució (en %) al total (en funció del bestiar considerat a cada escenari). Els 

balanços deficitaris no es poden expressar en m.f., ja que no es pot saber a quin tipus 

d’animals pot correspondre aquest dèficit. 

 
Taula 5.5. Quantitat de nitrogen (N) i de matèria fresca (m.f.) excedentaria produïda pel 
bestiar vaquí estabulat a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, i per municipi, en l’escenari DARP 

expressada en tones mètriques (Tm). Percentatge que aquests excedents produïts pel bestiar 
vaquí representen de l’excedent total del municipi, expressat en nitrogen (N) i en matèria 

fresca (m.f.) 
% de l'exc. del municipi

Municipi Núm. caps de vaquí N (Tm) m.f. (Tm) % del N % de la m.f.
Bassella 658 32,2 4.295,4 31,3 29,5
Cabó 377 6,6 881,1 95,6 95,1
Coll de Nargó 785 43,1 5.749,2 52,6 53,5
Fígols i Alinyà 608 15,5 2.071,0 49,5 59,8
Montferrer i Castellbó 1.590 47,3 6.306,9 57,4 61,6
Oliana 1.349 42,6 5.674,5 57,8 57,5
Organyà 450 17,8 2.369,5 29,5 38,9
Peramola 1.172 50,6 6.743,4 57,2 57,2
Ribera d'Urgellet 4.291 142,1 18.944,4 81,3 79,9
Alt Urgell 13.668 384,4 51.252,8 55,8 57,3
Alp 63 1,1 143,1 14,5 13,7
Riu de Cerdanya 68 0,8 105,4 100,0 100,0
Cerdanya 131,5 1,9 248,5 22,8 21,6  
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Taula 5.6. Quantitat de nitrogen (N) i de matèria fresca (m.f.) excedentaria produïda pel 
bestiar vaquí estabulat a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, i per municipi, en l’escenari cens 

expressada en tones mètriques (Tm). Percentatge que aquests excedents produïts pel bestiar 
vaquí representen de l’excedent total del municipi, expressat en nitrogen (N) i en matèria 

fresca (m.f.) 

Municipi Núm. caps de vaquí N (Tm) m.f. (Tm) % del N % de la m.f.
Bassella 621 26,1 3.480,6 27,5 25,9
Cabó 421 2,9 391,9 94,7 94,1
Coll de Nargó 575 28,2 3.759,8 43,1 43,9
Fígols i Alinyà 524 8,8 1.172,1 41,8 52,1
Montferrer i Castellbó 1.447 28,0 3.728,5 50,7 55,0
Oliana 965 27,3 3.643,8 48,3 48,0
Organyà 411 14,5 1.933,8 26,0 34,9
Peramola 884 33,5 4.462,2 48,3 48,2
Ribera d'Urgellet 2.618 37,6 5.011,5 73,1 71,4
Alt Urgell 8.466 206,9 27.584,2 43,8 45,3
Alp 33 0,7 88,2 10,3 9,6
Cerdanya 33,3 0,7 88,2 10,3 9,6

% de l'exc. del municipi

 
 

Taula 5.7. Quantitat de nitrogen (N) i de matèria fresca (m.f.) excedentaria produïda pel 
bestiar vaquí estabulat a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, i per municipi, en l’escenari 5 anys 

expressada en tones mètriques (Tm). Percentatge que aquests excedents produïts pel bestiar 
vaquí representen de l’excedent total del municipi, expressat en nitrogen (N) i en matèria 

fresca (m.f.) 

Municipi Núm. caps de vaquí N (Tm) m.f. (Tm) % del N % de la m.f.
Bassella 621 26,4 3.516,2 27,5 25,9
Coll de Nargó 550 26,4 3.523,2 41,9 42,7
Fígols i Alinyà 523 8,8 1.174,3 41,8 52,1
Montferrer i Castellbó 895 10,4 1.387,9 39,6 43,8
Oliana 646 18,0 2.403,5 39,4 39,1
Organyà 207 6,9 920,1 15,6 22,0
Peramola 805 28,2 3.758,5 44,4 44,3
Ribera d'Urgellet 2.216 37,0 4.926,8 69,8 67,9
Alt Urgell 6.741 159,4 21.258,9 38,9 40,2
Alp 33 0,7 88,2 10,3 9,6
Cerdanya 33,3 0,7 88,2 10,3 9,6

% de l'exc. del municipi

 
 

El purí (o fem líquid) que es produeix en les explotacions de vaquí de llet en producció 

intensiva té les següents dificultats de maneig: 

- no es pot apilar, 

- no es podreix fàcilment, 
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- forma una crosta superficial que impedeix que s’assequi, 

- no perd volum i per tant fa necessària una major capacitat de bassa d’emmagatzematge 

(major inversió), i 

- el període de temps en què es pot aplicar és més limitat que el dels fems sòlids. 

Mentre que el fem sòlid es transporta amb remolc i es pot acumular sense necessitat d'inversió 

(en munteres) fins al moment propici per a la seva aplicació. 

 

Donades aquestes dificultats de maneig del purí del vaquí de llet, i per tal de caracteritzar el 

més acuradament possible el problema a tractar, l’excedent total per municipi s’ha tipificat i 

quantificat, segons la seva consistència, en purí (de vaquí i de porcí) i en fems (Taula 5.8). 

(segons la informació obtinguda de l’enquesta). Aquesta caracterització s’ha completat amb la 

quantificació del fem i del purí (de vaquí i de porcí) excedent a ambdues comarques. La 

informació pels municipis excedentaris corresponent a aquests conceptes també s’inclou a la 

Taula 5.8). Cabó i Fígols i Alinyà son els municipis amb menys fems, de tots els municipis 

excedentaris, i també amb menys purins (de vaquí més porcí) de tots els municipis 

excedentaris (Taula 5.8). Bassella, amb 9.922 m3 de purí de porc a l’any, és el municipi amb 

la major contribució del purí de porc a l’excedent de residus ramaders (en m.f.) de l’Alt 

Urgell. Mentre Cabó, amb només 18,2 m3 de purí de porc excedentari a l’any és el municipi 

de l’Alt Urgell amb menor quantitat de purí de porc. Coll de Nargó és el municipi amb major 

quantitat de purí de vaca excedentari (1.125 Tm/any). 

 

Taula 5.8. Quantitat de purí de porc excedentaria, purí de vaca excedentari, total de purí 
excedentari (de vaquí més porcí), fem excedentari i excedent total de residus ramaders dels 

municipis excedentaris de l’Alt Urgell en l’escenari cens 
Municipis excedentàris 
Alt Urgell

Purí vaca excedent 
Tm m.f.

Purí porc excedent 
m3 m.f. Tm purí excedent Tm  fem excedent Tm totals excedent

Bassella 784,5 9.922,0 10.706,6 2.747,4 13.454,0
Cabó 37,2 18,2 55,4 361,6 417,0
Coll de Nargó 1.124,7 3.958,7 5.083,3 3.479,7 8.563,0
Fígols i Alinyà 447,4 117,5 564,9 1.684,1 2.249,0
Montferrer i Castellbò 860,6 1.813,7 2.674,3 4.099,7 6.774,0
Oliana 362,5 3.290,6 3.653,1 3.937,9 7.591,0
Organyà 211,7 462,9 674,6 4.864,4 5.539,0
Peramola 545,2 4.155,4 4.700,5 4.557,5 9.258,0
Ribera d'Urgellet 1.066,2 981,2 2.047,4 4.975,6 7.023,0
Total 5.440,1 24.720,1 30.160,1 30.707,9 60.868,0  
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5.2. Balanç de nutrients per les explotacions no industrials 
 

En aquest apartat es presenten els balanços per al nitrogen (en kg N/any i en Tm m.f./any) per 

als municipis de Ribera d’Urgellet i de Bassella, en l’escenari cens, quan en aquests municipis 

no s’hi consideren les explotacions de vaquí de tipus industrial (amb una gran desproporció 

entre el nombre de caps i la superfície agrícola de l’explotació). 

 

Al municipi de Bassella el nombre de caps es redueix considerablement si només es 

consideren les explotacions no industrials (Taula 5.9 i 5.10), però la situació excedentaria es 

manté tot i que disminueix de unes 13.400 a unes 10.300 tones anuals de matèria fresca. 

 

Taula 5.9. Producció anual de nitrogen i nombre de caps de bestiar classificats segons el Codi 
de bones pràctiques agràries (Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens, al municipi 

de Bassella considerant totes les explotacions i només aquelles que son no industrials 
Totes les explotacions Explotacions no industrials

Tipus de bestiar Núm. caps
Producció 
kg N/any Núm. caps

Producció 
kg N/any

Plaça de vaquí de llet 360 31.536 79 11.023
Plaça de vedell d'engreix 108 2.847 28 1.095
Producció total al municipi 129.702 107.437  

 
Taula 5.10. Nombre de caps de vaquí de Bassella, en l’escenari cens, tenint en compte totes 
les explotacions i considerant només aquelles de caire no industrial. Producció i excedent de 

nitrogen i de matèria fresca (m.f.) per part d’aquest bestiar i total del municipi 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f.
Plaça de vaquí 621 35.719 4.762.520 kg
Total del municipi 130 18.410 Tm
Plaça de vaquí 621 26.105 3.480.610 kg
Total del municipi 95 13.454 Tm

Plaça de vaquí 260 13.454 1.793.853 kg
Total del municipi 107 15.441 Tm
Plaça de vaquí 260 9.056 1.207.475 kg
Total del municipi 72 10.394 Tm

Producció

Excedent

Totes les explotacions

Producció

Excedent
Explotacions no industrials

 
 

A Ribera d’Urgellet, en canvi, quan només es consideren els caps de les explotacions no 

industrials la producció de nitrogen disminueix molt (Taula 5.11) i el caire del municipi 

canvia d’excedentari (en unes 7.000 tones de matèria fresca anuals) a ser deficitàri (en unes 

3.000 Tm N/any Taula 5.12). 
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Taula 5.11. Producció anual de nitrogen i nombre de caps de bestiar classificats segons el 
Codi de bones pràctiques agràries (Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens, al 

municipi de Ribera d’Urgellet considerant totes les explotacions i només aquelles que son no 
industrials 

Totes les explotacions Explotacions no industrials

Tipus de bestiar Núm. caps
Producció 
kg N/any Núm. caps

Producció 
kg N/any

Plaça de vaquí de llet 1.698 148.416 1.078 103.156
Plaça de vedell d'engreix 119 3.152 82 2.324
Producció total al municipi 222.023 175.929  

 

Taula 5.12. Nombre de caps de vaquí de Ribera d’Urgellet, en l’escenari cens, tenint en 
compte totes les explotacions i considerant només aquelles de caire no industrial. Producció i 

excedent de nitrogen i de matèria fresca (m.f.) per part d’aquest bestiar i total del municipi 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f.
Plaça de vaquí 2.618 162.272 21.636.205 kg
Total del municipi 222 30.319 Tm
Plaça de vaquí 2.618 37.586 5.011.471 kg
Total del municipi 51 7.023 Tm

Plaça de vaquí 1.961 116.183 15.491.060 kg
Total del municipi 176 24.174 Tm
Plaça de vaquí 1.961 -2.040 dèficit kg
Total del municipi -3.089 dèficit Tm

Producció

Balanç

Totes les explotacions

Explotacions no industrials

Producció

Excedent

 
 

Aquesta informació dona idea de quines son les quantitats excedents (de nitrogen o de matèria 

fresca) a tractar de forma conjunta per la majoria dels ramaders de l’Alt Urgell. Donat que 

s’entén que les explotacions industrials han de tenir capacitat pròpia per a resoldre el 

problema de la gran massa residus que generen. Cal, però, considerar que els residus que 

generen les explotacions industrials son presents al mateix territori i competeixen per aplicar 

residus ramaders al mateix sòl que els d’altres ramaders. Per tant no es pot perdre de vista que 

les solucions que es plantegin han de ser globals, per a tota la comarca i tenint en compte totes 

les situacions. 

5.3. Localització de les zones problemàtiques 
 

A continuació es presenta una sèrie de mapes que permeten la visualització de les agrupacions 

dels municipis excedentaris i deficitaris en nitrogen d’ambdues comarques estudiades. 
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En el primer mapa que es presenta per a l’escenari DARP només es distingeixen els municipis 

deficitaris dels excedentaris pel que fa al nitrogen produït pel bestiar estabulat (Figura 5.1). A 

la Figura 5.2 s’indica l’excedent o dèficit de nitrogen municipal segons l’escenari DARP pel 

bestiar estabulat, a la 5.3 el mateix pel bestiar que pastura, i a la 5.4, el mateix per a tot el 

bestiar. Aquestes figures il·lustren com serien els balanços de nitrogen si la capacitat de totes 

les explotacions registrada en el DARP estes ocupada. 

 

A la Figura 5.5 es distingeixen els municipis deficitaris dels excedentaris pel que fa al 

nitrogen produït pel bestiar estabulat de l’escenari cens. A la Figura 5.6 s’indica l’excedent o 

dèficit de nitrogen municipal segons l’escenari cens pel bestiar estabulat, a la 5.7, el mateix 

pel bestiar que pastura, i a la 5.8, el mateix per a tot el bestiar. Aquestes tres figures il·lustren 

com son els balanços de nitrogen amb el cens de bestiar actual (febrer-març 1999). 

 

A la Figura 5.9 s’indiquen els municipis deficitaris i els excedentaris pel que fa al nitrogen 

produït pel bestiar estabulat de l’escenari 5 anys. A la Figura 5.10 s’indica l’excedent o dèficit 

de nitrogen municipal segons l’escenari 5 anys pel bestiar estabulat, a la 5.11, el mateix pel 

bestiar que pastura, i a la 5.12, el mateix per a tot el bestiar. Aquestes tres figures il·lustren 

com serien els balanços de nitrogen amb el cens de bestiar estimat d’aquí a cinc anys. 

 

Balanços de nitrogen per al bestiar estabulat 

 

De tots aquests mapes, interessen especialment els referents als excedents produïts pel bestiar 

estabulat. Només es té capacitat d’actuació sobre els residus d’aquest bestiar. 

 

En l’escenari cens (Figura 5.5), Alp és l’únic municipi excedentari de la Cerdanya. Alp 

continua essent l’únic municipi excedentari en l’escenari 5 anys (Figura 5.10) i en l’escenari 

DARP només son execedentaris Alp, i Riu de Cerdanya (Figura 5.2; aquest darrer municipi 

no apareix al mapa perquè la cartografia disponible no està actualitzada). Aquests excedents 

es podrien solucionar amb una distribució dels excedents als municipis deficitaris limítrofs i 

amb una correcta planificació de les aplicacions. 

 

A l’Alt Urgell, a l’escenari cens, hi ha una sèrie de municipis situats al NO de la comarca què 

son deficitaris en nitrogen pel que fa al bestiar estabulat (Figura 5.5). Aquests municipis son: 

Les Valls de Valira, Estamariu, Arsèguel, El Pont de Bar, Cava i Josa i Tuixén, amb un dèficit 
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superior a les -100 Tm N/any, i Alàs i Cerc, La Seu d’Urgell, Les Valls d’Aguilar i La Vansa i 

Fórnols amb un dèficit menor. La resta de municipis son excedentaris. Cabó, Fígols i Alinyà i 

Ribera d’Urgellet son els menys excedentaris, amb un excedent que no arriba a les 50 Tm 

N/any. La resta de municipis (Bassella, Montferrer i Castellbó, Organyà, Coll de Nargó, 

Peramola i Oliana) tenen un excedent anual d’entre 50 i 100 Tm N/any (Figura 5.6). 

 

En els balanços obtinguts en l’escenari DARP de l’Alt Urgell per al bestiar estabulat només hi 

ha dos canvis rellevants respecte a la situació que s’ha descrit per a l’escenari cens. En primer 

lloc, l’excedent augmenta per als municipis més excedentaris (que continuen essent els 

mateixos: Ribera d’Urgellet i Bassella). La classe que inclou aquests municipis és ara d’entre 

101 i 200 Tm/any. I en segon lloc Alàs i Cerc, La Seu d’Urgell i Les Valls de Valira han 

passat de ser un municipi deficitari (d’entre -100 i -51 Tm N/any) a ser-ne menys (d’entre -1 i 

-50 Tm N/any). 

 

A l’escenari 5 anys la situació és ben diferent a la descrita fins aquí pel que fa al balanç de 

nitrogen per al bestiar estabulat a l’Alt Urgell. Cap municipi té més de 100 Tm N/any 

d’excedent. L’excedent de Bassella, Coll de Nargó, Peramola i Ribera d’Urgellet continua 

estant entre les 51 i les 100 Tm de nitrogen anual. L’excedent de Fígols i Alinyà, Montferrer i 

Castellbó, Oliana i Organyà continua estant entre 0 i 50 Tm de nitrogen anual. Entre els 

municipis deficitaris, Arsèguel, Estamariu, Cava, Josa i Tuixén, El Pont de Bar i La Vansa i 

Fòrnols continua tenint un dèficit d’entre 1 i 50 Tm N/any. La resta de municipis de l’Alt 

Urgell continuen essent força deficitaris (amb un balanç d’entre –51 i -100 Tm de nitrogen 

anual). Convé recordar que el bestiar considerat en aquest escenari correspon als caps de 

vaquí que s’ha estimat que quedaran d’aquí a 5 anys i a les capacitats de les explotacions 

d’altres espècies (font: DARP) i què son les mateixes que s’han considerat als altres escenaris. 

 

Balanços de nitrogen per al bestiar que pastura 

A les figures 5.3, 5.7 i 5.11 es veu clarament que el balanç de nitrogen per al bestiar que 

pastura és deficitari a la majoria dels municipis de l’Alt Urgell i la Cerdanya. De fet, de l’Alt 

Urgell només és excedentari La Seu d’Urgell i Organyà a l’escenari DARP i només La Seu 

d’Urgell als escenaris cens i 5 anys. A la Cerdanya Bolvir, Isòvol i Puigcerdà son excedentaris 

als escenaris cens i DARP mentre que només Bolvir i Puigcerdà en son a l’escenari 5 anys. 

Aquests excedents son insostenibles i de fàcil solució, ja que els balanços indiquen que la 
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càrrega ramadera que pastura es pot repartir entre els terrenys de pastura de la resta de 

municipis amb aquest balanç deficitari, tant a l’Alt Urgell com a la Cerdanya. 

 

Balanços de nitrogen per a tot el bestiar 

La informació que es visualitza a les figures 5.4, 5.8 i 5.12 reflexa els excedents i dèficits 

anuals, per municipi, quan es considera la producció de nitrogen per tot el bestiar del municipi 

i totes les extraccions dels cultius i dels terrenys pasturables. Els balanços representats en 

aquests mapes s’han obtingut considerant que s’apliquen residus del bestiar estabulat a les 

pastures, matollars i mont baix. També s’ha considerat que els residus ramaders s’apliquen a 

tota la superfície disponible i en el moment adequat. Els balanços reflexats en aquestes quatre 

figures no son realistes, però donen una idea global de la situació. 

 

Els municipis excedentaris considerant tot el bestiar i tota la superfície disponible a l’Alt 

Urgell son Oliana i Organyà en els escenaris cens i 5 anys. En l’escenari DARP, a més 

d’aquests dos municipis, també son excedentaris La Seu d’Urgell i Ribera d’Urgellet. A la 

Cerdanya no hi ha cap municipi excedentari en cap dels tres escenaris. Aquesta informació 

indica que ambdues comarques son globalment deficitàries en nitrogen pel que fa als residus 

ramaders. Això fa impensable l’obtenció de quota elèctrica per a plantejar la cogeneració com 

a solució al maneig dels residus ramaders. 

 

Producció de nitrogen per quadricula de 25 ha 

A la Figura 5.13 es presenten les dues comarques en quadricules de 25 ha. En base als caps de 

bestiar estabulats (mitjana anual) de cada explotació (escenari cens) i a les seves coordenades 

UTM s’ha calculat la producció anual de nitrogen (en forma de residus ramaders) per a cada 

quadricula. Les quadricules que no es representen (espai en blanc) corresponen a la superfície 

sense explotacions ramaderes. Es representen les quadricules amb una producció anual menor 

de 170 kg N/ha, amb una producció anual d’entre 170 i 210 kg N/ha, i les que soporten una 

producció anual de nitrogen major de 210 kg N/ha. S’ha adoptat aquests límits perquè no es 

coneix la distribució espaial dels cultius i fora enganyós calcular l’extracció mitjana pels 

cultius del municipi. Alhora aquests valors (170 kg N/ha i 210 kg N/ha) son els que considera 

la Directiva d’aigües 91/676/CEE del 12 de desembre (transposada al Reial Decret 261/1996 

de 16 de febrer -BOE núm. 61 de l’11 de març-). Aquests valors s’han utilitzat en la 

designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de les aigües per nitrats 
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procedents de fonts agràries (Decret 283/1998, de 21 d’octubre de 1998 -DOGC núm. 2760 

de 6 de novembre de 1998-) per a limitar l’aplicació anual de nitrogen (en forma orgànica o 

mineral). Segons aquesta normativa l’aplicació està limitada a 210 kg N/ha en un primer 

període d’adaptació de 4 anys (fins al final de l’any 2002) i a 170 kg N/ha després d’aquest 

període. Tot i que ni a l’Alt Urgell ni a la Cerdanya hi ha municipis considerats vulnerables 

segons aquest Decret, s’ha cregut prudent adoptar els límits d’aplicació de nitrogen 

considerats al Reial Decret 261/1996 de 16 de febrer esmentat. 

 

És interessant observar que la producció >210 kg N/ha es concentra al llarg del riu Segre. Cal 

parar esment a aquest fet i manejar els residus de forma correcta, és a dir, no sobrepassant mai 

les dosis d’aplicació necessàries i aplicant-les només en el moment necessari i a tota la 

superfície disponible, no utilitzant el sòl com a abocador. Per a aquest maneig correcte, en el 

temps, dels residus no excedentaris, cal una capacitat d’emmagatzematge que permeti 

acumular els residus fins al moment en què els cultius els necessiten i les condicions 

climatològiques permetin la seva aplicació. 
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Figura 5.1. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya en què es distingeixen els municipis excedentaris dels deficitaris pel que fa al 

balanç anual de nitrogen per al bestiar estabulat de l’escenari DARP 
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Figura 5.2. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya amb indicació de l’excedent (+) o dèficit (-) anual de nitrogen (N) pel bestiar 

estabulat segons l’escenari DARP 
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Figura 5.3. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya amb indicació de l’excedent (+) o dèficit (-) anual de nitrogen (N) pel bestiar 

que pastura segons l’escenari DARP 
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Figura 5.4. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya amb indicació de l’excedent (+) o dèficit (-) anual de nitrogen (N) pel tot el 

bestiar segons l’escenari DARP 
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Figura 5.5. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya en què es distingeixen els municipis excedentaris dels deficitaris pel que fa al 

balanç anual de nitrogen per al bestiar estabulat de l’escenari cens 
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Figura 5.6. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya amb indicació de l’excedent (+) o dèficit (-) anual de nitrogen (N) pel bestiar 

estabulat segons l’escenari cens 
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Figura 5.7. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya amb indicació de l’excedent (+) o dèficit (-) anual de nitrogen (N) pel bestiar 

que pastura segons l’escenari cens 
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Figura 5.8. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya amb indicació de l’excedent (+) o dèficit (-) anual de nitrogen (N) pel tot el 

bestiar segons l’escenari cens 
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Figura 5.9. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya en què es distingeixen els municipis excedentaris dels deficitaris pel que fa al 

balanç anual de nitrogen per al bestiar estabulat de l’escenari 5 anys 
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Figura 5.10. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya amb indicació de l’excedent (+) o dèficit (-) anual de nitrogen (N) pel bestiar 

estabulat segons l’escenari 5 anys 
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Figura 5.11. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya amb indicació de l’excedent (+) o dèficit (-) anual de nitrogen (N) pel bestiar 

que pastura segons l’escenari 5 anys 
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Figura 5.12. Mapa dels municipis de l’Alt Urgell i de la Cerdanya amb indicació de l’excedent (+) o dèficit (-) anual de nitrogen (N) pel tot el 

bestiar segons l’escenari 5 anys 
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Figura 5.13. Quantitat de nitrogen que produeix el bestiar estabulat (en kg de N/ha), per cel·la de 25 ha de cultiu (no pasturable), segons 

l’escenari cens, a l’Alt Urgell i a la Cerdanya 
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5.4. Capacitat d’autogestió dels residus de cada municipi 
 

S’ha considerat que els residus excedentaris s’envien contínuament a una hipotètica planta de 

tractament des de cada granja. La capacitat de femer de vaquí disponible s’ha obtingut de 

l’enquesta per a l’escenari cens i s’ha estimat amb els caps de bestiar vaquí i la proporció de 

bestiar estabulat (segons l’enquesta) per als escenaris DARP i 5 anys. 

 

Tots aquells municipis què tenen un percentatge de cobertura de les extraccions de fons del 

100%, són excedentaris en nitrogen, és a dir, el nitrogen produït s’ha repartit fins a cobrir 

totes les necessitats d’extracció de tots els cultius. Per contra, els que no arriben a 100% són 

municipis deficitaris en nitrogen d’origen ramader. 

 

En l’escenari cens, els municipis de Bassella, Organyà, El Pont de Bar, Les Valls d’Aguilar i 

La Vansa i Fòrnols de l’Alt Urgell tenen una capacitat d’emmagatzematge inferior a la 

necessària per aplicar els residus ramaders no excedentaris de forma adequada a les 

necessitats dels cultius i de les pastures (Taula 5.9). En l’escenari DARP (si tota la capacitat 

legalment disponible estes ocupada) la situació és pitjor, ja que a més dels municipis citats, 

Estamariu i Les Valls de Valira tampoc no tenen suficient capacitat d’emmagatzematge per a 

aplicar els residus adequadament (Taula 5.10). En l’escenari 5 anys la situació a l’Alt Urgell 

és la mateixa que en l’escenari cens, tret de per a La Vansa i Fòrnols què s’estima si tindrà 

prou capacitat d’emmagatzematge (Taula 5.11). Curiosament, els municipis excedentaris (tret 

d’Organyà) sí tenen prou capacitat d’emmagatzematge per als residus ramaders no 

excedentaris. Aquests resultats poden reflexar que els excedents es donen sobretot als 

municipis amb granges noves de bestiar en producció intensiva i amb suficient capacitat 

d’emmagatzematge per als residus no excedentaris indicant que el problema dels residus 

ramaders a nivell comarcal (Alt Urgell) és bàsicament un problema de distribució dels 

excedents. Aquests resultats també son resultat de la interpretació incorrecta de la informació 

recollida en les enquestes, tal com s’ha indicat a l’apartat 3. 

 

A la Cerdanya, la capacitat d’emmagatzematge dels residus ramaders és insuficient a tots els 

municipis en l’escenari DARP, i en l’escenari cens és suficient als municipis de Das, Guils de 

Cerdanya i Prullans (Taula 5.13 i 5.14). En l’escenari 5 anys, la capacitat d’emmagatzematge 

sí és suficient als municipis de Bellver de Cerdanya, Das i Guils de Cerdanya (Taula 5.15). 
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Aquesta situació també és un reflex de què a la Cerdanya les granges no han estat renovades i, 

o bé no tenen bassa o femer, o bé el que tenen és insuficient per a l’aplicació correcta dels 

residus ramaders als cultius i a les pastures i cal recórrer a l’ús de munteres. 

 

Taula 5.13. Capacitat d’emmagatzematge necessària (expressada en mesos), capacitat 
d’emmagatzematge disponible considerant els femers de vaquí (informació obtinguda de 

l’enquesta; expressada en mesos), proporció (%) de les extraccions de fons de nitrogen que es 
poden cobrir amb els residus ramaders, i excedent (+) o dèficit (-) en nitrogen (kg N/any) i 

matèria fresca (Tm m.f./any), per municipi a l’escenari cens 

Comarca Municipi
Capacitat
necessària

(mesos)

Capacitat disponible
considerant els femers

de vaquí (en mesos)

Extraccions de
fons cobertes pels
residus ramaders

(%)

Excedent (+) o
dèficit (-)   (kg

de N/any)

Excedent (+) o
dèficit (-) (Tm

de m.f.)

Alàs i Cerc 7,6 12,0 31,7 -56.281,6 dèficit
Arsèguel 0,0 0,0 0,0 -15.355,4 10.023,6
Bassella 10,8 3,1 100,0 92.159,4 13.454,4
Cabó 10,7 12,0 100,0 3.178,6 416,5
Cava 10,9 12,0 17,1 -14.593,8 dèficit
Coll de Nargó 7,5 12,0 100,0 67.340,4 8.563,2
Estamariu 10,8 12,0 53,4 -12.873,1 dèficit

Alt Urgell Fígols i Alinyà 5,1 6,0 100,0 21.006,3 2.249,3
Josa i Tuixen 6,4 12,0 48,7 -9.836,7 dèficit
Montferrer i Castellbó 9,3 11,6 100,0 54.597,3 6.774,0
Oliana 6,0 12,0 100,0 55.820,1 7.590,5
Organyà 10,7 6,3 100,0 55.793,5 5.538,7
Peramola 10,9 12,0 100,0 68.174,5 9.257,9
El Pont de Bar 9,3 3,3 17,2 -34.579,1 dèficit
Ribera d'Urgellet 10,6 12,0 100,0 43.593,5 7.022,6
La Seu d'Urgell 11,0 12,0 63,6 -54.528,0 0,0
Valls d'Aguilar, Les 9,9 6,6 23,6 -51.307,9 dèficit
Valls de Valira, les 9,4 12,0 48,3 -29.404,0 dèficit
La Vansa i Fórnols 6,1 4,7 15,6 -56.909,6 dèficit
Alp 10,1 1,0 100,0 6.446,1 914,6
Bellver de Cerdanya 9,5 9,0 61,0 -50.748,2 dèficit
Bolvir 10,2 1,8 22,5 -85.747,2 dèficit
Das 9,0 11,5 44,1 -21.676,0 dèficit
Fontanals de Cerdanya 9,5 2,7 32,8 -52.079,2 dèficit
Ger 10,2 6,0 17,6 -111.428,4 dèficit
Guils de Cerdanya 9,7 11,3 25,6 -62.519,2 dèficit
Isòvol 11,2 1,6 12,8 -84.271,9 dèficit
Lles de Cerdanya 11,4 5,4 25,7 -72.113,0 dèficit

Cerdanya Llívia 10,4 4,4 53,9 -34.994,2 dèficit
Meranges 11,5 6,0 29,6 -20.612,1 dèficit
Montellà i Martinet 10,6 3,4 52,1 -17.000,4 dèficit
Prats i Sansor 11,3 4,2 48,7 -11.064,7 dèficit
Prullans 0,0 8,5 0,0 0,0 dèficit
Puigcerdà 8,6 6,3 38,8 -121.865,0 dèficit
Riu de Cerdanya 10,0 1,4 96,3 -94,5 dèficit
Urús 8,5 3,2 27,2 -9.674,8 dèficit
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Taula 5.14. Capacitat d’emmagatzematge necessària (expressada en mesos), capacitat 
d’emmagatzematge disponible considerant els femers de vaquí (informació obtinguda de 

l’enquesta; expressada en mesos), proporció (%) de les extraccions de fons de nitrogen que es 
poden cobrir amb els residus ramaders, i excedent (+) o dèficit (-) en nitrogen (kg N/any) i 

matèria fresca (Tm m.f./any), per municipi a l’escenari DARP 

Comarca Municipi
Capacitat 
necessària 

(mesos)

Capacitat 
disponible 

considerant els 
femers de vaquí 

(en mesos)

Extraccions de 
fons cobertes 
pels residus 

ramaders (%)

Excedent (+) 
o dèficit (-)   

(kg de N/any)

Excedent (+) 
o dèficit (-) 

(Tm de m.f.)

Alàs i Cerc 7,6 12,0 47,5 -43.247 dèficit
Arsèguel 0,0 0,0 0,0 -15.355 dèficit
Bassella 10,8 3,1 100,0 102.884 14.557
Cabó 10,7 12,0 100,0 6.911 927
Cava 10,9 12,0 20,4 -14.022 dèficit
Coll de Nargó 7,5 12,0 100,0 81.935 10.756
Estamariu 10,8 8,5 88,1 -3.293 dèficit

Alt Urgell Fígols i Alinyà 5,1 6,0 100,0 31.367 3.464
Josa i Tuixen 6,4 12,0 63,9 -6.930 dèficit
Montferrer i Castellbó 9,3 11,6 100,0 82.394 10.230
Oliana 6,0 12,0 100,0 73.601 9.867
Organyà 10,7 6,3 100,0 60.285 6.086
Peramola 10,9 12,0 100,0 88.352 11.795
El Pont de Bar 9,1 1,8 32,3 -28.267 dèficit
Ribera d'Urgellet 10,6 12,0 100,0 174.780 23.696
La Seu d'Urgell 10,8 12,0 100,0 -14.184 dèficit
Valls d'Aguilar, Les 9,9 5,7 27,2 -48.914 dèficit
Valls de Valira, les 9,4 8,5 68,9 -17.675 dèficit
La Vansa i Fórnols 6,1 3,5 20,7 -53.460 dèficit
Alp 10,1 1,0 100,0 7.389 1.045
Bellver de Cerdanya 9,6 6,2 89,0 -14.317 dèficit
Bolvir 10,3 1,7 24,4 -83.650 dèficit
Das 8,8 5,1 100,0 -9.756 dèficit
Fontanals de Cerdanya 9,5 1,7 50,2 -38.620 dèficit
Ger 9,9 2,4 43,9 -75.852 dèficit
Guils de Cerdanya 9,6 9,2 31,3 -57.745 dèficit
Isòvol 11,2 1,3 16,2 -80.974 dèficit
Lles de Cerdanya 11,4 4,4 31,1 -66.877 dèficit

Cerdanya Llívia 10,4 2,9 81,2 -14.292 dèficit
Meranges 11,3 5,2 34,2 -19.283 dèficit
Montellà i Martinet 10,1 1,8 100,0 -2.416 dèficit
Prats i Sansor 11,3 3,4 60,2 -8.576 dèficit
Prullans 11,1 6,9 29,9 -68.706 dèficit
Puigcerdà 8,5 4,2 58,6 -82.450 dèficit
Riu de Cerdanya 6,2 1,1 100,0 790 105
Urús 8,3 2,1 41,4 -7.784 dèficit  
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Taula 5.15. Capacitat d’emmagatzematge necessària (expressada en mesos), capacitat 
d’emmagatzematge disponible considerant els femers de vaquí (informació obtinguda de 

l’enquesta; expressada en mesos), proporció (%) de les extraccions de fons de nitrogen que es 
poden cobrir amb els residus ramaders, i excedent (+) o dèficit (-) en nitrogen (kg N/any) i 

matèria fresca (Tm m.f./any), per municipi a l’escenari 5 anys 

Comarca Municipi
Capacitat
necessària

(mesos)

Capacitat
disponible

considerant els
femers de vaquí (en

mesos)

Extraccions de
fons cobertes pels
residus ramaders

(%)

Excedent (+)
o dèficit (-)

(kg de N/any)

Excedent (+) o
dèficit (-) (Tm

de m.f.)

Alàs i Cerc 7,7 38,1 17,2 -68.205 dèficit
Arsèguel 0,0 0,0 0,0 -15.355 -
Bassella 10,8 3,1 100,0 95.759 13.592
Cabó 10,7 49,4 100,0 -2.838 dèficit
Cava 11,7 32,9 8,9 -16.039 dèficit
Coll de Nargó 7,5 20,3 100,0 63.102 8.254
Estamariu 10,8 18,4 40,8 -16.357 dèficit

Alt Urgell Fígols i Alinyà 5,1 6,0 100,0 21.079 2.254
Josa i Tuixen 6,4 28,9 48,6 -9.852 dèficit
Montferrer i Castellbó 9,3 11,6 100,0 26.309 3.166
Oliana 6,0 19,1 100,0 45.775 6.151
Organyà 10,7 6,3 100,0 44.186 4.180
Peramola 10,9 15,9 100,0 63.474 8.477
El Pont de Bar 9,5 5,3 10,8 -37.280 dèficit
Ribera d'Urgellet 10,6 19,9 100,0 52.969 7.254
La Seu d'Urgell 11,0 29,4 53,7 -69.343 dèficit
Valls d'Aguilar, Les 10,0 7,5 20,7 -53.246 dèficit
Valls de Valira, les 9,5 17,7 33,2 -38.037 dèficit
La Vansa i Fórnols 6,2 5,3 13,7 -58.139 dèficit
Alp 10,1 1,0 100,0 6.446 915
Bellver de Cerdanya 9,6 9,6 57,5 -55.396 dèficit
Bolvir 10,3 2,2 18,7 -89.998 dèficit
Das 9,1 12,0 33,6 -25.737 dèficit
Fontanals de Cerdanya 9,6 3,1 28,5 -55.481 dèficit
Ger 9,9 3,7 28,6 -96.559 dèficit
Guils de Cerdanya 9,7 12,0 19,5 -67.653 dèficit
Isòvol 11,2 1,7 12,6 -84.486 dèficit
Lles de Cerdanya 11,4 7,9 17,5 -80.099 dèficit

Cerdanya Llívia 10,4 4,8 50,1 -37.870 dèficit
Meranges 12,0 9,5 18,7 -23.822 dèficit
Montellà i Martinet 10,5 3,8 47,7 -18.557 dèficit
Prats i Sansor 11,3 4,7 43,4 -12.199 dèficit
Prullans 11,2 11,1 18,7 -79.778 dèficit
Puigcerdà 8,6 6,5 37,7 -124.026 dèficit
Riu de Cerdanya 10,2 1,7 83,4 -424 dèficit
Urús 8,7 4,3 20,3 -10.590 dèficit

 
 

Per avaluar si l’ús de munteres és acceptable caldria estudiar-ne els efectes en el transport en 

profunditat dels nitrats del fem al llarg de l'any en els diferents tipus de sòl de la zona i 

complementant l'estudi amb la determinació dels nitrats en les aigües per a consum humà, ja 

que pràcticament no existeix informació al respecte. 
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S’ha vist que el balanç comarcal de nutrients a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, considerant tot el 

bestiar i totes les superfícies disponibles, és deficitari; que la càrrega ramadera que pastura en 

els municipis excedentaris per aquest concepte es pot repartir entre els terrenys de pastura dels 

municipis deficitaris en el balanç de bestiar pasturant; i que el problema dels residus ramaders 

a l’Alt Urgell i a la Cerdanya és una qüestió de distribució dels excedents. Cal doncs, 

determinar el cost de transport per a la distribució d’aquests excedents segons diverses 

opcions. 

 

5.5. Producció d’aigües blanques i verdes del vaquí de llet en producció 
intensiva 
 

A més dels residus ramaders directes, a l’Alt Urgell i a la Cerdanya es produeix un altre 

residu derivat de la producció lletera què cal considerar, les aigües de netejar el sistema de 

munyir (aigües blanques) i les de neteja de la sala de munyir (aigües verdes). 

 

La neteja de les instal·lacions i de l’equip de munyir es fa en vàries etapes, què es descriuen a 

continuació: 

1. Esbandir tot el circuit de la màquina de munyir, per eliminar-ne els residus de llet 

2. Rentar amb àlcali (o amb àcid alternativament, cada 12 h) 

3. Esbandir amb aigua potable 

 

Les cases comercials estableixen les concentracions de les solucions àcida i alcalina i la 

quantitat de solució a emprar, per exemple: 

Hydracid i Hypraclor: 5 a 10 g/L d’aigua (0,5 a 1%) 

Tubnet i Cownet: usar a una concentració del 1 al 2%. 

Però les fitxes tècniques d’aquests productes no especifiquen els litres necessaris per unitat de 

munyir. Pot ser que aquesta sigui una especificació de la màquina de munyir. En general, hi 

ha autors que estimen un consum de 10 a 14 L de solució/unitat de munyir. 

 

Es considera que el consum d'aigua de neteja és de 5,5 L/unitat de munyida i dia (Directiva 

91/676 CEE de 12 de desembre) donat que el consum d’aigua de neteja és independent del 

nombre de vaques munyides amb un sistema determinat. 
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El Ministeri d’Agricultura de França (1994) considerava que els efluents de les sales de 

munyir eren els de la Taula 5.16. Aquestes quantitats son majors que les considerades més 

amunt. 

 

Taula 5.16. Volums d’emmagatzematge necessaris per als efluents produïts a les sales de 
munyir depenent del tipus de instal·lació (Ministeri d’Agricultura francès, 1994) 

Tipus  Volum d’emmagatzematge (m3/mes) 
d’instal·lació Aigües blanques Aigües verdes Total 
Sala de munyir 
2*3 
2*4 
2*5 
2*6 
2*8 
2*10 

 
9 
12 
16 
19 
28 
34 

 
12 
16 
17 
20 
25 
31 

 
21 
28 
33 
39 
53 
65 

Directe al tanc 
3 unitats 
5 unitats 

 
8 
12 

  

Directe en pots 
2 unitats 

 
6 

  

 

Les aigües blanques es componen d’aigua, restes de llet i els productes de neteja. La 

composició dels productes de neteja deixa molt marge per al càlcul. Per exemple, en el cas 

d’Hypracid es té: 

45% d’àcids minerals purs 

40% d’àcid ortofosfòric 

5% d’àcid sulfúric 

5% de tensoactius, antiescumants, additiu sinèrgic dels antiescumants, agent de solubilització 

de la matèria orgànica, colorant. 

 

A la Taula 5.17. Es mostren els resultats de l’estimació de la producció d’aigües blanques en 

base a les explotacions amb màquina de munyir i en base als caps de vaquí de l’Alt Urgell i la 

Cerdanya. També s’estima la quantitat total i la concentració de components àcids en el 

volum total d’aigües blanques generades a l’any. 

 

Com es pot observar, els resultats son força diferents depenent de com s’estima la generació 

d’aigües blanques. De tota manera, el volum anual d’aquest residu no és menyspreable. La 

seva concentració en àcids també és considerable (en bases es desconeguda), però per a poder 
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determinar si és o no acceptable, és necessari conèixer la composició exacta dels productes 

emprats. 

 

S’estima (Taula 5.17) que entre l’Alt Urgell i la Cerdanya es generen uns 33.700 m3 d’aigües 

blanques i uns 35.500 m3 d’aigües verdes anuals. De les aigües blanques s’estima que uns 84 

m3/any seran de solució àcida. 

 

Taula 5.17. Estimació de la producció diària i anual d’aigües blanques als municipis de l’Alt 
Urgell i la Cerdanya amb explotacions amb màquines de munyir. El càlcul s’ha fet en base a 
les màquines de munyir (font: enquesta) i en base als caps de vaquí de llet que es munyen a 
màquina a cada municipi en l’escenari cens. Estimació del contingut en àcids i tensoactius 

d’aquestes aigües. Els continguts d’àlcali no s’han pogut estimar per falta d’informació base 
Municipi Núm. explotacions L aigües blanques/dia L solució àcida/dia àcids minerals ortofosfòric sulfúric tensoactius i altres L aigües verdes/dia L totals/dia
Alàs i Cerc 6 3.798 9 4,3 3,8 0,5 0,5 3.996 7.800
Bassella 4 2.532 6 2,8 2,5 0,3 0,3 2.664 5.200
Bellver 9 5.697 14 6,4 5,7 0,7 0,7 5.994 11.700
Bolvir 2 1.266 3 1,4 1,3 0,2 0,2 1.332 2.600
Cabó 4 2.532 6 2,8 2,5 0,3 0,3 2.664 5.200
Coll de Nargó 8 5.064 13 5,7 5,1 0,6 0,6 5.328 10.400
Das 1 633 2 0,7 0,6 0,1 0,1 666 1.300
Estamariu 1 633 2 0,7 0,6 0,1 0,1 666 1.300
Fígols i Alinyà 3 1.899 5 2,1 1,9 0,2 0,2 1.998 3.900
Fontanals de Cerdanya 2 1.266 3 1,4 1,3 0,2 0,2 1.332 2.600
Ger 5 3.165 8 3,6 3,2 0,4 0,4 3.330 6.500
Guils de Cerdanya 1 633 2 0,7 0,6 0,1 0,1 666 1.300
Isòvol 2 1.266 3 1,4 1,3 0,2 0,2 1.332 2.600
Lles de Cerdanya 1 633 2 0,7 0,6 0,1 0,1 666 1.300
Llívia 1 633 2 0,7 0,6 0,1 0,1 666 1.300
Montellà i Martinet 2 1.266 3 1,4 1,3 0,2 0,2 1.332 2.600
Montferrer i Castellbó 24 15.192 38 17,1 15,2 1,9 1,9 15.984 31.200
Oliana 4 2.532 6 2,8 2,5 0,3 0,3 2.664 5.200
Organyà 7 4.431 11 5,0 4,4 0,6 0,6 4.662 9.100
Peramola 4 2.532 6 2,8 2,5 0,3 0,3 2.664 5.200
El Pont de Bar 2 1.266 3 1,4 1,3 0,2 0,2 1.332 2.600
Prullans 3 1.899 5 2,1 1,9 0,2 0,2 1.998 3.900
Puigcerdà 3 1.899 5 2,1 1,9 0,2 0,2 1.998 3.900
Ribera d'Urgellet 27 17.091 43 19,2 17,1 2,1 2,1 17.982 35.100
La Seu d'Urgell 17 10.761 27 12,1 10,8 1,3 1,3 11.322 22.100
Urús 1 633 2 0,7 0,6 0,1 0,1 666 1.300
Les Valls d'Aguilar 1 633 2 0,7 0,6 0,1 0,1 666 1.300
Les Valls de Valira 1 633 2 0,7 0,6 0,1 0,1 666 1.300
Total L/dia o g/dia1 92.418 231 104 92 12 12 97.236 189.800
Total L/any o g/any 33.732.570 84.331 37.949 33.733 4.217 4.217 35.491.140 69.277.000
% de producte en les aigües blanques 0,11 0,10 0,01 0,01
Unitats de munyida2 1.752 9.636 24 11 10 1 1
Total L/any 3.517.140 8.793 3.957 3.517 440 440
% de producte en les aigües blanques 0,11 0,10 0,01 0,01
1Càlcul realitzant considerant la producció d'aigües blanques i verdes indicada pel Ministeri d'Agricultura francès (1994)
2 Càlcul realitzat considerant, que com a mitjana (n = 127), cada equip de munyir és de 12 (2*6) unitats (font: enquesta), i que cada unitat genera 5,5 L/dia d'aigües blanques
(Ordre 91/676 CEE)

g/dia

 
 

Diversos autors han estudiat la producció d’aigües verdes juntament amb la de les aigües 

blanques, de forma que a la majoria de la bibliografia es parla d’aigua residual generada, 

sense especificar-ne el tipus. 

 

El govern d’Ontario (1993), però, especifica que una vaca genera una mitjana de 15 L/dia 

d’aigües verdes, estant els extrems en 6 i 28 L/vaca-dia, però no en descriu la composició. 
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Hamoda i Al-Awadi (1995) aproximen la composició de les aigües verdes a la de la Taula 

5.18. 

 

En aquest estudi, però, s’usa la generació d’aigües residuals de tot tipus suggerida pel 

Ministeri d’Agricultura francès (1994) i que s’ha detallat a la Taula 5.16. 

 

Taula 5.18. Composició de les aigües verdes (Hamoda i Al-Awadi, 1995) 
N-NH3 48,5 mg/L CaCO3 348 mg/L 
N-NO3 1,2 mg/L DQO 1.541 mg/L 
P-PO4 20 mg/L pH 7,9 mg/L 
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6. Alternatives 
 

En aquest apartat es plantegen propostes generals i alternatives per als excedents. Les 

propostes generals es refereixen tant als residus excedentaris com als que no en son. Aquestes 

propostes son vàlides en qualsevol escenari que es plantegi, són compatibles amb qualsevol 

alternativa per als excedents i de compliment obligat. 

 

Les propostes generals es refereixen a: 

- l’aplicació agronomicament correcta dels residus no excedents 

- l’extensificació de la producció 

- la minimització de la generació de residus en origen 

- el maneig dels residus. 

 

La primera alternativa que es planteja per als excedents és la redistribució dins la pròpia 

comarca (per a l’Alt Urgell i per a la Cerdanya). Es presenta la logística de transport per als 

casos en què aquesta alternativa és econòmicament acceptable. Lligat a la redistribució 

d’excedents, també és planteja quina de les dues alternatives següents és la més econòmica: 

- redistribuir els excedents en forma de matèria fresca (opció limitada per la sanitat animal), 

o bé 

- redistribuir els excedents un cop compostats. 

 

Si dins de la comarca no fos possible o no fos econòmicament viable redistribuir els excedents 

es plantejaria fer-ho cap a fóra de la comarca. 

 

Si la redistribució no fos possible, es planteja el tractament en plantes conjuntes per tal de: 

- eliminar nitrogen excedent 

- transformar els residus excedents per a facilitar-ne el transport i valoritzar-los en el mercat 

dels residus orgànics a aplicar al sòl (com a compost) 

- aconseguir els dos objectius anteriors alhora. 

En primer lloc es planteja la logística de transport d’excedents a planta per a determinar 

l’alternativa més econòmica pel que fa a nombre de plantes i a la seva situació. En segon lloc 

es plantegen dues combinacions de tractaments per als excedents i els tractaments individuals. 
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6.1. Propostes generals 

6.1.1. Aplicació agronomicament correcta dels residus no excedents 
 

L’aplicació agronomicament correcta dels residus no excedentaris és un requisit que cal 

complir en qualsevol situació. L’ús més apropiat per als residus ramaders és el d’adob per als 

cultius. Però cal tenir sempre en compte que el sòl no és un abocador. És a dir, l’adobat amb 

residus ramaders s’ha de fer només en el moment adequat (quan els cultius ho necessiten) i en 

la quantitat necessària (sense sobrepassar les necessitats dels cultius). Això implica aplicar 

residus ramaders a tota la superfície de cultiu disponible (no només a la més propera). 

6.1.2. L’extensificació de la producció 
 

Òbviament l’extensificació no és una alternativa a plantejar per a les explotacions existents, 

però si (a través d’incentius econòmics) per a les explotacions noves o a llarg termini per a les 

existents. 

 

Fa temps que s'està evolucionant cap a un sistema de producció lletera intensiva que es regeix 

quasi únicament pel rendiment econòmic, donat que la tècnica no constitueix un factor 

limitant de la producció i el factor social (el ramader extensiu de muntanya) és a punt de 

desaparèixer. En el marc d'una producció excedentària com l'actual en el conjunt de la UE la 

producció està cada cop més controlada pels transformadors, els distribuïdors i els 

consumidors (Landais, 1996). La intensificació dels sistemes de producció i l'engrandiment de 

les estructures es consideren les úniques vies possibles de progrés tècnic, econòmic i social. 

La producció extensiva té molt menys pes econòmic i polític que la intensiva. D'altra banda la 

imatge que el consumidor té de la producció extensiva és molt millor que la que té de la 

intensiva. La producció extensiva té d'altres valors afegits com ara la seva capacitat d'ocupar 

el territori i de mantenir l'espai, els paisatges, la diversificació dels sistemes agraris, tècniques 

de producció més conservaduristes que les intensives i la valorització de zones de difícil accés 

(Landais, 1996). 

 

Al llarg de tot el procés de reestructuració de les explotacions làcties, les explotacions 

s'esdevenen més i més intensives i menys dependents dels recursos de la muntanya. A l'Alt 

Urgell, la intensificació de la ramaderia va implicar una inicial disminució del flux de caixa, 



Alternatives 

 100

moment en el qual els ramaders es van unir per a disminuir les despeses més importants 

(l'alimentació). Aquest sistema té, però, alguns inconvenients. 

 

El sistema de producció intensiva, que té com a un dels pilars la ració integrada única, té 

algunes implicacions desavantatjoses com ara un baix nombre mig de parts per vaca (3.07), és 

a dir, una vida reproductiva molt curta amb una elevada taxa de reposició. També augmenta 

l'interval entre parts que és de 411 dies, un mes i mig per sobre del que es considera l'òptim 

econòmic (365 dies). Com més llet fan les vaques pitjors reproductores son (Canut i 

Capdevila, com. per., 1999). Això implica que el ramader ha de tenir una proporció major de 

bestiar de reposició que a produccions lleteres més baixes, amb la despesa que això suposa. 

 

Com a alternativa a aquesta intensificació és important establir les condicions i possibilitats 

d'una extensificació productiva, d'un menor impacte ambiental i d'un desenvolupament rural 

més equilibrat del conjunt de la comarca. Es podria plantejar no donar tanta importància a 

tenir animals d'alta producció i donar-ne més a tenir animals amb una producció més 

moderada però amb uns índex reproductius bons (interval entre parts de 365 dies, vida 

productiva de 6 a 7 anys). 

 

Com a exemple s'exposa un cas concret d'extensificació lletera (Villaret, 1998). Als 

aiguamolls del Cotentin (Normandia). H. Angot modificà el seu sistema lleter intensiu per 

millorar les seves condicions de treball i la gestió d'un medi a protegir. Tot a iniciativa del Pla 

local de Desenvolupament Sostenible (Plan local de Dévélopement Durable, PDD) implantat 

a França. 

 

La fotografia d'una visita a l'explotació en dos moments diferents (1992 i 1996) informa de la 

situació (Taula 6.1). 
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Taula 6.1. Estat d'una sèrie de paràmetres de l'explotació de en H. Angot l'any 1992 i el 1996 

 1992 1996 
Sistema Llet i vedells Llet i bous 
Quota 216.000 litres 216.000 litres 
Vaques 36: 75% normandes, 25% holstein 45: 100% normandes 
Rendiment 6.500 litres/cap 5.000 litres/cap 
Venda 30 vedells 7 bous 
SAU1 39 ha 69 ha 
- cereals 10 ha (4 ha per vendre) 7 ha per autoconsum 
- guaret 4.2 ha ? 
- sitja de panís 16 ha 8 ha 
- prats naturals 13 ha 40 ha 
- raigràs anglès/trèvol blanc - 14 ha 
Càrrega ramadera 2,7 UBM/ha 1,25 UBM/ha 
1Superfície Agrària Útil 

 

Els eixos del canvi de la situació de 1992 a la de 1996 havien estat: 

- l'extensificació a 5.000 litres/cap i any i la millora genètica de la raça local per a un millor 

aprofitament de la ració base 

- l'extensificació farratgera: reducció de la superfície de panís, augment dels prats (del 35% al 

80% de la SAU –superfície agrària útil-), instal·lació del raigràs anglès/trèvol blanc amb 

ensitjat, pastura i fenc, producció de "concentrat masover" (composició de base: triticale i 

pèsol) 

- millor aprofitament dels aiguamolls: cria de bous amb herba (venda a 3 anys) enlloc de 

l'engreix de vedells 

- adaptació de les pràctiques agràries a l'entorn: disminució de la càrrega ramadera, 

disminució dels sòls nus a l'hivern, millor gestió del conjunt dels prats d'aiguamoll. 

 

A partir de 9 explotacions ramaderes estudiades en detall, Xanxo (en el seu projecte final de 

carrera, 1997) conclou que les explotacions lleteres poden tenir entre 5 pts netes de benefici 

per litre de llet produïda i fins a 30 pts netes de pèrdua per litre l'any. Les més rendibles son 

aquelles en què: 

- es gasten més diners per vaca i any 

- els ingressos provinents de la llet representen la part (%) més gran de tots els ingressos 

- el percentatge d'autoconsum de la producció agrícola a l'explotació ramadera és el més baix 

possible. 

En principi, aquestes conclusions estan en contradicció amb el que Villaret (1998) presenta 

com una alternativa a la intensificació. El mateix Xanxo (1997), però, descriu una explotació 
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que és econòmicament rendible i que no s'ajusta al patró que s'acaba de descriure però si al 

que presenta Villaret (1998). Xanxo (1997) caracteritza aquesta altra explotació com segueix: 

- té una SAU (superfície agrària útil) gran 

- té uns beneficis agrícoles relativament grans 

- té un elevat % d'abastament propi pel que fa a l'alimentació del bestiar 

- té una despesa per cap de llet moderada. 

 

Els ajuts a l'agricultura son una eina d'ús difícil. La solució als possibles abusos de les 

subvencions passen per concedir ajuts per superfície decreixents, amb sostre i condicionats a 

l'entorn i a l'ocupació (Pochon, 1998). 

 

6.1.3. Minimització dels residus en origen 
 

La primera actuació a prendre i que és compatible amb qualsevol altra és la minimització dels 

residus en origen. La minimització de la generació de residus en origen s’ha de centrar en la 

separació de residus i en les aigües blanques i verdes, donat que l’alimentació està 

optimitzada per a la producció de llet. 

 

Mesures per a les aigües blanques i verdes 

 

És interessant la reutilització de les aigües de la segona esbandida de l’equip de munyir per a 

la primera esbandida de la següent munyida o per a netejar el terra (caldria veure si l’àcid 

malmetria el ciment del terra). 

 

A continuació es presenta el sistema de neteja de Lagaisse (1996, Figura 6.1). La neteja de la 

sala d'espera i de munyir amb les aigües de la segona esbandida suposa una disminució de fins 

un 33% en el consum d’aigua. Aquesta reutilització de les aigües de segona esbandida 

requereix una adaptació de les instal·lacions existents com es mostra a la Figura 6.1 i un 

control regular de la qualitat bacteriològica de la llet. S’estima que el pressupost necessari per 

adaptar un sistema de neteja com el que es descriu a continuació al sistema que proposa 

Lagaisse (1996), és de unes 120.000 pts. 
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Tal com es presenta a la Figura 6.1, pel sistema de neteja clàssic, després de cada neteja 

l’aigua es recull a la cambra de recepció (1) i es bombeja cap a la fossa per la vàlvula de tres 

vies (2). Per a estalviar, s’instal·la una altra vàlvula de tres vies (7) què permet recollir l’aigua 

de l’esbandida final en una bassa d’emmagatzematge (9) fins al seu ús (a pressió) per a la 

neteja de la sala de munyir (10) o per a la primera esbandida de la màquina de munyir. També 

s’instal·la una mànega d’evacuació addicional (8) en el punt on s’eliminen les restes de llet al 

final de la munyida. D’aquesta forma, la munyidora es pot drenar al final de cada rentada 

evitant la barreja de les aigües remanents amb les aigües de la neteja següent. 

 

 
Figura 6.1. Esquema de muntatge per a recuperar l’aigua per a la neteja de la sala de munyir, a pressió. Fletxa a: 

circuit que segueix l’aigua de primera esbandida. Fletxa b: circuit de l’aigua de la neteja principal i de 
l’esbandida final. Instal·lació existent: cambra de recepció (1), vàlvula de tres vies (2), cuba de rentat (3), 

arribada d’aigua neta (4), i canalització d’esbandida (5). A instal·lar: aïllament de la cuba de rentat (6), vàlvula 
de tres vies (7), mànega d’evacuació addicional (8), bassa d’emmagatzematge amb boia i dispositiu d’evacuació 

(9) i grup de pressió amb pistola (10) 
 

D’altra banda també cal minimitzar el contingut de bases, àcids o sals tant en els productes de 

neteja com la seva concentració en les aigües blanques generades. 

 

Aigües de pluja 

 

Cal separar les aigües de pluja de les aigües residuals i evitar que la pluja caigui als patis i als 

femers i s'hi acumuli, ja que això incrementa el volum final de la barreja fem-líquid (o purí) a 
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gestionar. Això es pot aconseguir cobrint (teulant) totes les instal·lacions. La pluja s’ha de 

canalitzar cap a l’exterior. La pluja que cau a l’àrea d’exercici ha de ser evacuada cap a una 

fossa estanca o cap a una instal·lació de tractament adequada (decantador, filtre de palla, 

llacunatge). Es pot, fins i tot, plantejar la conveniència de cobrir les àrees d’exercici, tot i que 

aquesta opció no és econòmica. També es pot evitar que les aigües de pluja vagin al femer o 

bassa protegint-lo amb una coberta tipus carpa. 

6.1.4. Maneig dels residus 
 

L’emmagatzematge 
 

Les basses (o femers) per a purí de vaquí (o porcí) poden tenir diverses formes (circular, 

quadrada, el·líptica, ...). L’òptima és la circular ja que afavoreix la barreja del purí i la relació 

perímetre/volum és més avantatjosa que amb qualsevol altra forma. Si la bassa és molt gran, 

és millor construir-la el·líptica que rectangular. Si els volums de purí que es manegen son 

enormes i son de porcí cal dividir la bassa en dues o tres unitats independents, a omplir 

seqüencialment, per raons sanitàries i de seguretat (Krause and Sangiorgi, 1994). 

 

La pavimentació ha de ser horitzontal amb una inclinació del 1,5 a 2% cap a la fossa de 

lixiviats (en el cas de purins de vaquí). 

 

Les basses i fosses (Figura 6.2) han de ser impermeables (Codi de bones pràctiques agràries, 

Ordre de 22 d’octubre de 1998). En general, la impermeabilitat s’aconsegueix cobrint la 

excavació amb una capa suficientment gruixuda de ciment o amb polímers i geomembranes, o 

usant ambdós components. La geomembrana està constituïda per la superposició d’una o mes 

capes de material impermeable (poliestiré -PE-, PVC, etc.) i una o més capes de material de 

suport (tipus xarxa) (Krause and Sangiorgi, 1994) i té una garantia d’impermeabilitat o 

estanqueïtat de 10 anys. Si la bassa o fossa és de construcció pròpia, convé comprovar-ne 

l’estanqueïtat per part d’un agent extern. 
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Figura 6.2. Diferents exemples de reservoris per al fem líquid (o purí) de vaquí. 1 i 2: sota 
terra, 3: aeri, 4 a 7: reservoris soterrats i aeris a amb pendent per a la separació del líquid i 

fossa de lixiviats 
 

El dimensionat de les basses o femers es fa en base a la producció de residu i al temps 

d’emmagatzematge necessari. El dimensionat correcte de la capacitat d’emmagatzematge és 

el pilar bàsic per a dominar la gestió dels residus ramaders. Hi ha cinc raons principals que 

justifiquen el domini (o gestió correcta) dels residus (B.T.P.L., 1995): 

- l’estalvi d’adobs 

- el confort dels animals i la qualitat (i preu) de la llet 

- la protecció del medi ambient 

- el respecte a la normativa vigent 

- la millora de la imatge de la marca o del sector productiu. 
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La normativa (Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998 i l’Ordre 

d’ordenació d’explotacions de 18 d’abril de 1994) imposa un temps mínim 

d’emmagatzematge de 4 mesos. Però, tenint en ment l’objectiu d’un ús òptim dels elements 

fertilitzants dels residus, pot ser necessària una durada major d’emmagatzematge, per a tenir 

en compte les necessitats dels cultius i els períodes favorables de treball al camp. 

 

Els càlculs de la capacitat d’emmagatzematge necessària presentats aquí (B.T.P.L., 1995) es 

basen en la hipòtesi que una vaca genera, com a mitjana, de 50 a 70 kg de dejeccions per dia 

(2/3 sòlid i 1/3 orina). Es proposen els volums d’emmagatzematge fixats pel ministeri 

d’agricultura francès, en funció del tipus de quadra (Annex 6) per al bestiar vaquí de llet. Val 

a dir que cap sistema d’emmagatzematge és infal·lible; cal adaptar-lo a les característiques de 

la quadra existent (cubículs o no, superfície per animal, amplada dels passadissos, etc.), a la 

producció de llet, a la quantitat i qualitat de la palla emprada i al caràcter i disponibilitat de 

mà d’obra de cada ramader. 

 

Segons el tipus de producció adoptat els residus produïts seran diferents (Taula 6.2). La 

majoria dels sistemes de producció condueixen a diferents tipus de dejeccions. La dificultat en 

el maneig prové de les formes intermèdies de residus (purins més o menys palluts) ni 

bombejables, ni apilables, i sobretot de les barreges de productes. Cal doncs tendir als tipus de 

residus extrems (totalment líquids o totalment sòlids), com ja s’ha proposat més amunt. Per 

exemple, en el cas de cubículs amb palla, o bé usar menys de 0,7 kg de palla/vaca i dia per 

poder remenar el residu a la bassa abans de bombejar-lo, o bé usar més de 3 kg de palla/vaca i 

dia per poder apilar el residu al femer. A continuació es descriuen i valoren els sistemes 

d’emmagatzematge proposats segons el tipus de residu (B.T.P.L., 1995). 

 

Taula 6.2. Sistema d’emmagatzematge i d’aplicació dels residus depenent del seu origen i del 
tipus de residu a emmagatzemar 

Origen del residu Tipus de residu Sistema d’emmagatzematge Mode de d’aplicació 
Llit acumulat d’àrea amb palla 
Estable amb immobilització del bestiar 

Fem Femer cobert 
Femer + fossa de purí 

Esbarriafems 
Esbarriafems + cuba per purins 

Passadís entre cubículs (cul a cul) 
Cubículs amb >3 kg de palla/vaca i dia 
Límit de l’àrea amb palla 

Purí molt pallut Femer + fossa de purí 
Fossa vaixell o fossa estanca 
universal 

Esbarriafems + cuba per purins 

Cubículs amb <0,7 kg de palla/vaca i dia 
Límit del passadís d’alimentació 

Purí poc pallut Fossa vaixell o fossa estanca 
universal (+ remenador?) 
Fossa profunda + bomba 
trituradora o remenador 

Esbarriafems de porta estanca o 
maquinaria pesada 

Slats amb cubículs i poca palla (palla triturada) 
Gran àrea d’exercici exterior 

Purí pur Fossa profunda amb remenador 
(circulació del purí) 

Cuba per purins 
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a) El femer cobert 

L’objectiu del femer cobert és prescindir de la fossa de purí i estalviar en les aplicacions amb 

cuba de purí. Això exigeix evitar tot aport de líquid al femer: 

- eliminar les aigües de pluja 

- separar les aigües de rentat (blanques i verdes) 

- usar una quantitat de palla suficient (>3 kg/cap i dia) 

- afavorir la barreja palla-dejeccions (pendents) 

- reamuntegar el fem per a remenar-lo. 

Aquests imperatius son difícils de conciliar amb el sistema de cubículs, exigeixen un 

compromís amb la freqüència de neteja dels passadissos i altres aspectes de la construcció de 

la quadra orientats a la producció i exigeixen un sistema de maneig independent per a les 

aigües blanques i verdes. 

 

b) L’associació femer-fossa profunda 

Aquesta solució consisteix en separar, tant com sigui possible, la fracció sòlida (fem) de la 

líquida (purins, aigües de rentat, etc.) dels residus. Es tracta de recollir el fem en un femer i 

els líquids en una fossa (Figura 6.3). Aquesta combinació és aplicable a moltes quadres amb 

àrea amb palla o cubículs en les que es desitja separar en origen per a facilitar l’aplicació dels 

residus al camp. En funció del terreny concret de cada explotació s’haurà d’adaptar la 

configuració d’aquest sistema en cada cas concret. S’ha de buscar la configuració de reguers 

que condueixin la fracció líquida dels residus cap a la fossa evitant els tolls. No és 

aconsellable cobrir els canals o reguers amb entramats (amb funció de filtre o de separador) 

perquè s’ha demostrat que s’embussen fàcilment quedant inútils, val més jugar amb els 

pendents. De tota manera, la separació sòlid-líquid no serà mai completa. La presència o 

absència de murs en el femer en condicionarà el dimensionament (Annex 6). 

 

 
Figura 6.3. Esquema de l’associació femer-fossa profunda en una explotació 
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c) La fossa vaixell i la fossa estanca universal 

En contraposició amb la solució anterior, en aquest cas es tracta d’abocar tots els residus, 

sòlids i líquids sense distinció, a la mateixa fossa. Aquesta facilitat aparent constitueix una 

dificultat a l’hora d’aplicar els residus. El pla inclinat de la fossa (10 a 12%) permet entrar a la 

fossa i carregar el material que hi hagi, però la maquinaria ordinària de les explotacions no té 

la potència, articulacions ni mides necessàries per a manipular aquesta barreja de residus. 

Aquesta solució és adequada per als ramaders amb poc temps que puguin substituir la mà 

d’obra per maquinària pesada (pala carregadora de cantera, esbarriafems de porta estanca o 

tipus “Eprotor”). 

 

La fossa vaixell (Figura 6.4) i la fossa estanca universal (Figura 6.5) tenen una sèrie 

d’inconvenients que obliguen a plantejar l’associació femer amb fossa profunda com una 

alternativa més vàlida que no pas aquesta. Un dels inconvenients és la formació de bosses de 

fem amb fase líquida al seu interior, un altre és que si s’aporta fem pallut a la fossa, convé no 

buidar-la completament de la seva fase líquida per tal de permetre la barreja de la fase sòlida i 

la líquida. Per la mateixa raó i per a evitar l’acumulació de material sòlid al costat de la fossa 

per on s’entra i empeny el material, convé omplir la fossa pels costats verticals i no pels plans 

inclinats. Aquestes fosses son fàcils de realitzar i barates per a volums relativament petits. 

Però no es poden construir sobre els sòls amb nivells freàtics alts i ocupen una superfície 

importat en relació al volum que conten, és a dir, recullen aigua de pluja i la raó volum 

útil/volum total és desfavorable. El seu contingut és difícil de barrejar i de buidar. La 

configuració de la fossa vaixell es pot millorar afegint-hi orificis (Figura 6.4) per afavorir la 

separació de la fracció sòlida i líquida del residu. 

 

Es pot concloure que per a aquesta barreja de residus, el millor és una bassa o fossa circular 

amb remenador (o triturador de la crosta superficial). 
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Figura 6.4. Esquema d’una fossa vaixell 

 

 
Figura 6.5. Esquema d’una fossa estanca universal 

 

d) Els sistemes amb producció de purí i/o “slats” 

En aquest sistema, en oposició al femer cobert, només es manipula purí. Aquesta solució pot 

exigir un compromís amb les condicions d’allotjament de la vaca lletera. La fossa de purí que 

es requereix en aquest sistema pot ser soterrada o aèria. La fossa aèria precisa un equip de 

bombeig relativament car. 

 

És indispensable instal·lar una tanca al voltant de les fosses o basses per a garantir la seguretat 

humana i animal. 
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El maneig del fem–líquid (o purí) de vaquí 
 

 Producció de fem 

Com ja s’ha comentat, tant l’alimentació de les vaques lleteres de producció intensiva com la 

seva disposició en cubículs contribueixen a la generació de fems líquids (o purins) de vaquí. 

D’una banda perquè com més elevada es la producció lletera d'una vaca més líquid és el fem 

que produeix (mengen més concentrats i menys fibra) i de l’altra perquè la disposició del 

bestiar en cubículs fa que es tendeixi a estalviar palla. Aquest estalvi, però, pot ser 

contraproduent per diverses raons (Taula 6.3): 

- el nombre de cèl·lules somàtiques a la llet és major en les quadres amb poc consum de 

palla. Com més neta està la quadra, menys cèl·lules somàtiques i millor qualitat i preu té 

la llet. L'ús de la palla permet tenir les quadres netes 

- el purí de vaquí no es pot apilar, necessita major capacitat d’emmagatzematge construïda 

(bassa) i una bomba. Sovint només s’usen uns 1,5 kg de palla/cap i dia o menys (en 

cubículs), però calen uns 3 kg de palla/cap i dia o més per a fer un fem que es pugui apilar 

- el purí de vaquí forma una crosta superficial, un cop a la bassa, què impedeix que 

s’assequi i dificulta el seu maneig 

- les limitacions climatològiques (gelades), de pendent, de generació d’olors i filtracions 

limiten més l’aplicació del purí de vaquí que no pas la del fem, en el temps i en l’espai 

(proximitat a habitatges, zones turístiques, pous, recs, ...) 

- el purí no s’higienitza (fermenta) amb la facilitat que ho fa el fem, tampoc no perd volum 

ni densitat (el fem perd un 45% del seu volum i un 30% de la seva densitat, en compostar-

se). La falta d’higienització fa que la possibilitat d’aplicació de purí durant la primavera 

estigui limitada als cultius que no s’ensitgen i que els riscos de transmissió de malalties 

siguin majors 

- el purí no es pot transferir als agricultors tant fàcilment com el fem, ja que al receptor no li 

és còmode, no el pot emmagatzemar fàcilment i el seu transport és més car. 

 

A més, l’esmentat estalvi no és tal, ja que 3 kg de palla, per exemple, costen menys que un 

litre de llet. D’altra banda si es pot estalviar comprant la palla a l’estiu (quan la demanda és 

baixa, i per tant també n’és el preu). Existeix la possibilitat que el subministrador de la palla, 

l’emmagatzemi. 
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Taula 6.3. Avantatges i inconvenients de la generació de fem líquid (o purí) i de fem de vaquí 
Fem líquid (o purí) de vaquí Fem de vaquí 

Avantatges 
Consumeix menys palla Fa menys mala olor que el purí 
 Es pot emmagatzemar en munteres* 
 El seu transport és més econòmic 
 És un producte apreciat i amb demanda 
 En compostar s’higienitza, es destrueixen llavors de 

males herbes i disminueix el seu volum (45%) i 
densitat (30%) 

 És positiu per la sanitat animal i per la qualitat de la 
llet 

Inconvenients 
Fa mala olor Consumeix més palla 
S’ha d’emmagatzemar en bassa  
Cal una bomba i un remenador (funcionen amb 
dificultats) 

 

El seu transport és car (lent i equipament més complicat)  
La seva aplicació està limitada per la climatologia, el 
turisme, la proximitat de veïns i punts d’aigua 

 

No n’existeix demanda (no disminueix la seva massa)  
No s’higienitza, no es destrueixen les llavors de males 
herbes ni deixa de fer mala olor 

 

És negatiu per la sanitat animal i per la qualitat de la llet  
S’escorre i per tant pot contribuir a contaminar les aigües  
*cal estudiar si aquesta possibilitat és o no ambientalment acceptable 

 

Una possible forma de resoldre el maneig del purí de les explotacions lleteres intensives és 

buscar substituts barats de la palla per al jaç, de manera que el fem final sigui menys líquid i 

que això no suposi una càrrega econòmica addicional per al ramader. Un d'aquests residus és 

la borra de paper. Les estelles i la fusta residual de les serradores de fusta no son un residu 

apte per a aquest ús perquè a part de que no n'existeix excedent (tenen un mercat i un preu) 

son un material no aconsellable sanitàriament perquè a la lignina de la fusta hi perviuen i s'hi 

reprodueixen bé els bacteris responsables de la mamitis. El cotó també es descarta per a 

aquest ús ja que es degrada amb dificultat. 
 

Per totes aquestes raons, es recomana l’ús de la palla necessària per a què el residu generat 

tingui consistència de fem. Per tant, cal augmentar la matèria seca del residu via jaç o via 

compostatge. La utilització de suficient palla en el jaç reverteix tant en una millor higiene 

animal (i per tant, en un preu més elevat de la llet) com en un maneig més fàcil dels residus 

ramaders i en l’obtenció d’un major benefici a l’hora de comercialitzar el compost produït a 

partir dels fems. En aquest cas, cal tractar les aigües blanques separadament. 
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 Pre-tractaments del fem-líquid (o purí) de vaquí 

 

Les instal·lacions es poden adaptar a recollir el més separadament possible els residus líquids 

dels sòlids, donat que el maneig dels residus en sòlid és més avantatjós que el maneig en 

líquid o en semi-líquid. També es pot separar la fracció sòlida de la líquida després de la 

recollida conjunta dels residus. 

 

Els pre-tractaments i tractaments complementaris que es proposen no son nous si no 

adaptacions de sistemes adaptats a altres tipus de residus amb menys càrrega. 

 

L’objectiu dels pre-tractaments és una separació de les fases sòlida i líquida. Aquí només es 

citen els sistemes de filtrat o separació mecànica més emprats per a recuperar la fase sòlida 

dels purins. Només la valorització (substrat hortícola o per a jardineria després del seu 

compostatge) d’aquesta fracció sòlida pot justificar la despesa d’inversió i funcionament. La 

fase líquida, de volum i càrrega contaminant considerable, s’haurà d’emmagatzemar i aplicar 

o tractar. 

 

Els separadors 
 

Un cop recollit el residu es poden separar les seves fraccions sòlida i líquida per diversos 

sistemes mecànics. El seu inconvenient principal és el consum d’energia per al seu 

accionament. 

 

Hi ha molts separadors mecànics al mercat (el tamís de colze, la cinta de premsat, el tambor 

de premsat, el separador de cargol, el separador centrífug, el decantador centrífug, etc. Figura 

6.6 i 6.7). Per a més especificacions sobre els principis de funcionament de cada un i les seves 

característiques d’ús i rendiment cal referir-se a les seves especificacions i a la publicació de 

Hahne et al. (1995). 

 

El seu funcionament (cabal d’entrada, eficiència de separació, reducció de volum i consum 

energètic) depèn dels factors següents: 

- tipus i maneig de separador 

- llum del tamís (o força centrífuga) 

- tipus i edat del residu 
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- presència d’additius (aigua, floculants) 

- contingut total de sòlids del residu inicial. 

L’ús d’un separador implica la instal·lació d’una motobomba submergible, d’una vàlvula de 

depressió si cal, d’un agitador del residu a la bassa, de diverses mànegues, colzes i juntes i 

anelles de tancament per palanca, sovint d’una plataforma de col·locació del separador, en 

alguns casos d’un compactador i una sonda de nivell, a més de subministrament elèctric i 

d’aigua fins l’aparell. 

 

El seu cost varia segons la seva sofisticació i la seva efectivitat. Val a dir que els sistemes amb 

tamís, com ara el tamís de colze no son aptes per als residus amb palla. A la Taula 6.4 següent 

es presenten alguns preus orientatius de diversos separadors sòlid-líquid per fem-líquid (o 

purí) de vaquí. 

 

Taula 6.4. Preus orientatius de diversos separadors sòlid-líquid per fem-líquid (o purí) de 
vaquí 

Subministrador Separador Altres complements 
 tipus preu aprox. 

(pts) 
Concepte preu (pts) 

Instalaciones 
Ganaderas Pellitero 

S.L. (León) 

Patent 236421 1.450.000 Bomba 30 m3/h, 3 a 4 CV 
Agitador 

Reductor de 1,5 CV 

? 
? 
? 

Manufacturas 
Aldoma. S.A. 

(Beriain, Navarra) 

SM 1 (adequat ?) 180.000 Tamís 
Commutador 

Mando de bomba i separador 
Motobomba submergible 

Vàlvula de depressió 

16.400 
5.900 

10.200 
42.900 

360 
Tomet S.L. 

(Vilanova de la 
Barca, Lleida) 

Micro filter S.S.L. 
(adequat?) 

2.950.000 Agitador fossa 
Compactador 

Posada en marxa 
Obra civil 

Instal·lació elèctrica i d’aigua 

264.000 
764.000 
130.000 

? 
? 

Lozano Manzanares 
S.L. (Manzanares, 

Ciudad Real) 

Tambor de premsat 
amb rodets, DODA 

(Figura 6.7) 

4.250.000 Tuberies 
Quadre elèctric 
Sonda de nivell 

Bomba petita i agitador petit 
Bomba gran 

Agitador de pales 
Transport i muntatge 

? 
180.000 
54.000 
740.000 
560.000 
450.000 

10% 
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Figura 6.6. Esquemes de diferents tipus de separadors (Rexilius, 1990; Käck et al., 1994 en 

Burton, 1995) 
 

 
Figura 6.7. Esquema d’un separador per tambor de premsat amb rodets 
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El sistema de vies (Juan, 1999) 
 

La separació durant la recollida es pot afavorir construint les quadres amb un lleu pendent 

(0,5%) cap a uns canals de recepció i conducció de la fracció líquida concentrada a la base 

dels pendents. La separació de les fraccions sòlida i líquida un cop recollit el residu es pot fer 

per mitjans mecànics diversos (els separadors, el sistema de vies -Juan, 1999-). 

 

Marc Juan (1999) proposa la instal·lació d’un parterre de vies de ferrocarril longitudinals a la 

quadra i a continuació d’aquesta, els quals possibiliten la separació de la fracció sòlida de la 

líquida del residu a les quadres amb cubículs (Figura 6.8). Les vies actuen de tamís, damunt la 

fosa de purí. Els tamisos son de l’amplada dels passadissos de les quadres. Els escurafems 

empenyen el fem-líquid de vaquí damunt les vies i aquest s’escorre, gotejant al llarg de les 

vies. A sobre les vies hi queda la fracció sòlida del residu. Les vies s’han de col·locar cap per 

avall, paral·leles, a una distància de 4 a 6 cm l’una de l’altra i soldades sobre l’obra (no 

enfonsades en el ciment, ja que s’hi constituiria un obstacle). El purí goteja. Fins i tot si el 

fem té molta palla, aquesta llisca sobre les vies i no cau a la fossa. Al final els escurafems fan 

caure la fracció sòlida al femer (2 m). Cal verificar la neteja de l’escurafems amb aigua a 

pressió, un cop al mes com a mínim. Si el terreny no permet que hi hagi 2 m de desnivell 

entre les vies i el femer, el sistema pot funcionar igualment, només cal reamuntegar el fem 

més sovint per a evitar que bloquegi el final del “tamís”. 

 

  
Figura 6.8. Sistema de vies per a la separació de les fases sòlid-líquid del purí (o fem líquid) 

de vaquí de llet (Juan, 1999) 
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Per a la instal·lació son necessaris dos pilars sòlidament implantats al mig de la fossa amb un 

ferro pla transversal que permet lliscar les vies en instal·lar-les i soldar-les. Convé cobrir la 

instal·lació i evitar-hi l’entrada d’aigua de pluja 

 

La fracció líquida es recull juntament amb el lixiviat de les munteres, les aigües blanques i les 

aigües verdes. 

 

Aquest sistema ja funciona a Gaec des Ardoisières, a Gaec des Closeaux i a Brie (a Ille-et-

Vilaine), França. La instal·lació de 800 m de via  ha costat uns 14.000 FF, lliurament exclòs i 

tenint en compte que les vies es van obtenir directament de la companyia ferroviària i a poca 

distància. 

 

L’avantatge d’aquest sistema sobre els “slats” existents, és precisament que el tamís només és 

longitudinal i per tant, no s’embussa. L’avantatge respecte als sistemes de separació mecànics 

és que no consumeix energia per al seu ús, el seu manteniment és menor i la seva vida més 

llarga. 

 

Trituradors, remenadors i airejadors 

 

Per a les basses de purins (de vaquí i/o de porcí) pot convenir un triturador de la crosta 

superficial o un remenador (Figura 6.9).  

 
Figura 6.9. Esquemes de trituradors per a purins de vaquí, dintre la bassa. Els que es 

representen accionats per un camió també poden funcionar amb un motor fix 
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Les munteres 

 

Cal més informació de base (experimental) per a poder concloure si la pràctica de les 

munteres és o no admissible o si pot afectar la qualitat de les aigües subterrànies o 

superficials. En qualsevol cas, si es fan munteres, s’ha d’evitar l’època de pluges i convé no 

fer-les sempre al mateix lloc, i fins i tot desplaçar-les cada un cert temps (cada mes, per 

exemple). El que no és admissible, en cap circumstància son les “munteres de purins” per al 

seu assecat, quan la capacitat de la bassa és insuficient (Figura 6.10). 

 

 
Figura 6.10. Exemple de la pràctica inadmissible d’assecar purins directament al camp 

 

Aigües blanques i verdes 

 

Tractar les aigües blanques juntament amb les aigües residuals urbanes no sembla viable ja 

que, en primer lloc, el cost de instal·lació dels col·lectors seria molt elevat i, a més, 

s’implantaria el cànon de consum d’aigua i el cànon de sanejament, és a dir, es produiria un 

doble cost addicional. Pot ser possible l’abocament directe a llera pública de la fracció 

decantada de les aigües de neteja, amb unes característiques admissibles per al seu abocament 

a llera pública (Taula 6.5). La inversió necessària per a executar i explotar un tractament que 

depuri aquests efluents fins a la qualitat permesa per al seu abocament a llera pública no es 

pot assumir. 

 

L’emmagatzematge de les aigües blanques i verdes es pot fer a la fossa de purí, si té capacitat 

suficient. En aquest cas és aconsellable construir una arqueta de desgreix i decantació i una 
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pre-fossa d’una capacitat equivalent als efluents de 4 a 6 munyides per permetre la 

neutralització dels productes àcids i bàsics de neteja emprats. Si només s’usen àcids o no es 

dona temps per a la neutralització existeix la possibilitat d’emissions gasoses i males olors. En 

cap cas es poden emmagatzemar aquests efluents en una fossa sota quadra amb “slats”. 
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Taula 6.5. Càrregues comparades de diferents tipus de residus i de les descàrregues permeses 
a llera. DBO5: demanda biològica d’oxigen a 5 dies, DQO: demanda química d’oxigen. Font: 

B.T.P.L., 1995 i Reglament de domini públic hidràulic, BOE de 30 de juny 1998 
 Residus 

líquids urbans 
Purí (exemple) Barreja d’aigües 

verdes i blanques 
(exemple) 

Límit de 
descàrrega al 
medi natural 

DBO5 (mg/L) 360 10.000 a 35.000 1.000 a 2.000 - 
DQO (mg/L) 600 80.000 a 100.000 3.000 a 6.000 160 

 

Pot ser interessant separar els sòlids suspesos de les aigües verdes i marrons (de la neteja de 

les àrees exteriors d’exercici) per a usar-les per al reg. Aquesta separació es pot fer amb un 

filtre de palla (Figura 6.11) o amb un decantador (Figura 6.12) (B.T.P.L., 1995). L’efluent 

d’aquests sistemes no està depurat, i per tant, no es pot abocar als cursos d’aigua. És 

indispensable disposar de superfície agrícola i de fossa suficient per a fer aquesta aplicació en 

el moment adequat. Aquests sistemes son simples, barats i fàcils d’implementar. D’altra 

banda son poc eficients, només eliminen els sòlids suspesos i han d’anar seguits de 

l’emmagatzematge, l’aplicació o un tractament complementari (es tracta més endavant). 

Poden originar emissions gasoses i riscos sanitaris. 

 

El decantador pot estar constituït per una fossa prefabricada per a totes les aigües residuals o 

per vàries fosses en sèrie. Aquesta darrera solució és adequada per als efluents amb poca 

càrrega contaminant (aigües blanques sense llet) i previ a un sistema de depuració 

complementari.  

 

El volum del filtre de palla ha de ser suficient per a les aigües produïdes durant 6 mesos i per 

a acceptar l’aigua de pluja que pugui caure a la zona durant aquest període i per a l’àrea 

cimentada de l’explotació. Al final d’aquest període els sòlids suspesos retinguts han 

esdevingut pelletables i es poden recollir amb un tractor amb pala. Després d’eliminar els 

cordills de les bales de palla, la barreja dels sòlids suspesos retinguts amb la palla del filtre es 

pot aplicar com un fem. 
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Figura 6.11. Exemple d’un filtre de palla (font: B.T.P.L., 1995) 

 

 
A la sortida de la fossa per a tots els residus líquids es pot instal·lar un filtre d’arena com a 

tractament complementari. El filtre d’arena treballa com a tanc depurador amb un llit bactèria. 

Aquest filtre només aconseguirà una eficiència de tractament suficient com per a abocar-ne 

l’efluent als cursos d’aigua naturals si l’influent té poca càrrega i ha estat pre-tractat i 

desgreixat. El problema principal d’aquest sistema és la seva colmatació. 

Figura 6.12. Exemple d’una fossa de decantació (font: B.T.P.L., 1995) 
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El llacunatge també està adaptat als efluents de poca càrrega contaminant i és més flexible a 

les variacions de càrrega que el filtre d’arena. El llacunatge es basa en la depuració natural per 

part d’organismes vius. Però té els inconvenients següents: necessita un temps de retenció 

d’uns 12 mesos a una profunditat de 1 a 1,2 m, les temperatures baixes (<10ºC) son molt 

limitants per a la seva efectivitat. Aquests inconvenients es poden alleujar, airejant la llacuna, 

però això implica un cost energètic important. 

 

En definitiva, l’emmagatzematge en fossa i aplicació al camp és, ara per ara, la solució més 

simple i més econòmica tot i que no satisfaent des del punt de vista de la conservació de la 

qualitat del medi. 

 

6.2. Alternatives per als excedents 
 

Les alternatives s’estableixen considerant els excedents i els dèficits determinats per a 

l’escenari cens. 

6.2.1. Redistribució 

La Cerdanya 
 

A la Cerdanya només hi ha un municipi excedentari, que és Alp. El seu excedent és 

íntegrament fem de vaquí. S’ha optat per una redistribució al municipi més pròxim dels que 

poden suportar la càrrega de fems que representa aquest excedent (Puigcerdà i Fontanals de 

Cerdanya), que és Fontanals de Cerdanya. La logística del transport es mostra a la Taula 6.6. 

 

Taula 6.6. Logística del transport del fem excedentari de la Cerdanya (d’Alp a Fontanals de 
Cerdanya) amb un tractor de 9 Tm 

Municipi 
Excedentari 

Tm 
anuals 
purí  

Núm. viatges 
anuals 

Distància 
transport 

(km) 

Durada total 
transport anual 

(min) 

 

Alp 1.000 111 2,5 3.330  
  Tractor 9 Tm  55,5 hores anuals 
    0,185 hores/dia 

Velocitat mitjana de 20 km/h 
Temps de càrrega i descàrrega de 15 min. 
Nombre de dies laborables a l'any: 300 dies 

 

L’opció més econòmica és contractar un ramader de la zona amb tractor amb remolc per a què 

faci un viatge cada tres dies i distribueixi els fems en els camps (aplicant-los o bé en 
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munteres, depenent de l’època de l’any) del municipi deficitari considerat. Els costos 

d’aquesta opció es mostren a la Taula 6.7. Cal tenir en compte que hi pot haver una reducció 

dels costos donat que per raons sanitàries cal transportar els fems higienitzats, o si més no, 

compostats, amb la conseqüent reducció de massa i volum que aquesta transformació implica. 

 

Taula 6.7. Costos de redistribució dels fems excedentaris de la Cerdanya contractant el servei 

Residu i àrea afectada Vehicle Cost lloguer 
horari (pts/h) 

Durada 
anual (h) 

Cost anual 
(pts) 

Cost 
(pts/Tm) 

Fem de la Cerdanya Tractor 9 Tm 4.500 55,5 249.750 249,75 
 

L’Alt Urgell 

 

A l’Alt Urgell, els excedents es concentren en dues zones, una al nord i una altra al sud de la 

comarca (veure figures de l’apartat 5). Aquesta concentració fa que les distàncies a recórrer 

per a distribuir els excedents a les zones deficitàries siguin grans i, per tant, el transport car. 

 

El següent destí per a la redistribució dels excedents que s’ha considerat han estat les 

comarques veïnes, degut a què la distància dels municipis de la zona sud als municipis 

deficitaris més propers (La Vansa i Fòrnols i Les Valls d’Aguilar) és gran i per tant el cost de 

transport elevat. Però no és possible redistribuir excedents cap a la Noguera perquè és una 

comarca excedentaria en nutrients d’origen ramader. La comarca de Solsona, en canvi, 

presenta un lleu dèficit de nitrogen de 791,11 Tm N/any i un excedent de fòsfor de 341,15 Tm 

P/any (Programa de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya, Junta de Residus, 1996). 

La situació al Pallars Jussà és semblant, hi ha un dèficit de 589,36 Tm N/any i un excedent de 

129,17 Tm P/any (Programa de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya, Junta de 

Residus, 1996). Aquests marges deficitaris petits i els excedents de fòsfor desaconsellen 

l’exportació d’excedents ramaders de la zona sud de l’Alt Urgell cap a les comarques veïnes. 

 

Donada aquesta situació, sembla ser que la única opció vàlida és la redistribució dins la pròpia 

comarca i el plantejament de plantes de tractament per a disminuir els costs de redistribució, 

per a valoritzar els residus i per a eliminar nitrogen excedent. 

 

L’avaluació de si és millor retornar la fracció sòlida compostada (millor qualitat per al sòl i 

menor densitat i volum que en fresc) o en fresc depèn dels costs de transport. És a dir, cal 

esbrinar quina és la distància crítica que fa que una alternativa sigui més econòmica que 
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l’altra. La possible planta s’ha d’establir en el municipi per al qual els costs de transport dels 

excedents dels altres municipis fins allí siguin els mínims dels possibles, assumint que no hi 

ha cost de transport pels residus ramaders produïts al lloc en què s’ubica la possible planta. 

 

Càlcul de la distància crítica per a l’alternativa de compostar la fracció sòlida del purí 
 

L’alternativa de compostar s’avalua per als purins excedentaris, és a dir, per als que s’hauran 

de transportar fins als municipis deficitaris el més pròxims possible. 

 

A partir dels excedents presentats a la Taula 5.8 (apartat 5.1) i tenint en compte que el purí de 

porc té un 8% de sòlids totals (s.t. o matèria seca), el de vaquí un 15% de s.t. i que la densitat 

relativa d’ambdós residus és d’1 es calcula que els purins excedentaris de Montferrer i 

Castellbó contenen unes 1.833 Tm de sòlids.  

 

L’eficiència de separació sòlid-líquid de la centrífuga, però, no és òptima. S’estima que un 

1,5% del sòlid es quedarà a la fracció líquida i que el sòlid presentarà una concentració del 

25%. A un contingut del 25% de sòlids el material ja té prou consistència per formar pila de 

compostatge. 

 

Així, de les 1.833 Tm de sòlids, el 1,5% (25,71 Tm) es perden amb el líquid. Resten 1.806,37 

Tm de sòlids que a un 25% de sòlids representen 7.225,49 Tm de material a compostar o a 

retornar en fresc. 

 

Si aquestes 7.225,49 Tm de material es composten, s’aconsegueix una reducció de pes del 

40%, de manera que el compost produït en aquest cas seria de 4.335,9 Tm de compost. Als 

costs de transport (de retorn, els d’entrada a planta son fixes i independents de l’opció 

escollida) d’aquest compost cal afegir-hi el cost de compostatge estimat en 4 pts/kg de 

compost. 

 

S’anomena C al cost crític de transport que iguala el cost de transportar els sòlids frescos i el 

compost als municipis deficitaris, segons l’equació següent: 

 

pts/Tm 4.000Tm 4.335,29pts/tm CTm 4.335,29pts/Tm CTm 7.225,49   
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Operant, s’obté, que el valor de C és de 6.000 pts/Tm. Per obtenir l’equivalència de C en 

quilometres es parteix de que es disposa d’un camió de 15 Tm, el cost horari del qual és de 

4.500 pts/h i que circula a una velocitat mitjana de 45 km/h. És a dir, el cost de transport és de 

100 pts/Tm de material. Si es considera que el camió circula ple (15 Tm), resulta un cost de 

transport de 6,66 pts/Tm·km. 

 

Dividint el cost crític (6.000 pts/Tm) entre el cost de transport (6,66 pts/Tm·km) s’obté una 

distància crítica de 900 km. Aquesta és la distància màxima a recórrer per a retornar el 

compost o als sòlids (25%) frescos als municipis deficitaris. Si 900 km son suficients per a 

aquest retorn, no serà econòmic compostar. Si és necessari recórrer més de 900 km serà 

econòmic compostar. 

 

Si la massa a transportar és de 4.335 Tm, en viatges de 15 Tm (un camió), caldrà realitzar 289 

viatges d’anada i tornada. Si la distància crítica és de 900 km, voldrà dir que cada viatge no 

pot superar els 3,1 km (1,5 km per trajecte). Com els municipis deficitaris estan a una 

distància major de 1,5 km es conclou que és més econòmic compostar la fracció sòlida dels 

purins excedentaris i transportar el compost als municipis deficitaris que no transportar la 

fracció sòlida sense compostar. 

 

6.2.2. Tractament dels excedents de l’Alt Urgell en plantes centralitzades 

6.2.2.1. Avaluació d’alternatives per al transport dels residus a planta 

 

S’ha plantejat cinc alternatives de transport per al tractament dels excedents de residus 

ramaders de l’Alt Urgell en planta, les quals s’exposen a continuació. Aquestes alternatives 

s’avaluen en base als costs de transport necessaris en cada una d’elles. El mètode de càlcul del 

cost horari (unitari) de transport s’exposa a l’Annex 7. Aquesta alternativa pot resultar 

inadequada degut a problemes sanitaris derivats del transport de residus ramaders en fresc. Si 

s’adopta l’alternativa de tractament conjunt en planta dels residus ramaders cal prendre 

precaucions per evitar problemes sanitaris addicionals. 

 

L’estudi de costos de transport parteix de què és menys car redistribuir els excedents desprès 

de realitzar un tractament (ubicació d’una planta) que redistribuir-los directament, en fresc, 
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cap a zones excedentàries. S’han considerat cinc alternatives d’ubicació de plantes de 

tractament a la comarca de l’Alt Urgell. A la Cerdanya, no s’ha desenvolupat cap alternativa 

de tractament degut al poc volum d’excedents en aquesta comarca i perquè es considera que la 

redistribució és més econòmica. A continuació es desglossa cada una de les alternatives i el 

resultat de l’anàlisi dels costos de transport (Taula 6.8). 

 

Taula 6.8. Resum de les alternatives plantejades per a l’Alt Urgell 

Alternativa Destí Material Origen 
1 Planta a Oliana Fem i purí Zona nord 

Planta al Pla de St. Tirs Fem i purí Zona sud 
2 Planta a Oliana Fem i purí Zona nord 

Planta al Pla de St. Tirs Purí Zona sud 
Redistribució Fem 

3 Planta a Oliana Fem i purí Zona nord i zona sud 
4 Planta a Oliana Purí Zona nord i zona sud 

Fem Zona sud 
Redistribució Fem Zona nord 

5 Planta a Oliana Purí Zona nord i zona sud 
Redistribució Fem Zona nord i zona sud 

 

Els municipis excedentaris de l’Alt Urgell es poden repartir entre una zona nord (Montferrrer 

i Castellbó, Ribera d’Urgellet, Cabó, Organyà i Fígols i Alinyà) i una zona sud (Bassella, 

Peramola, Oliana i Coll de Nargó). Els municipis de Cabó i Fígols i Alinyà de la zona nord, es 

consideren independentment (zona centre) en alguns càlculs (s’indica quan és el cas). La zona 

sud és la que té majors excedents i en conseqüència, major problemàtica. Aquests municipis 

concentren el 83% del purí de porc i el 52% del purí de vaca excedentari de la comarca. 

 

Alternativa 1 per l’Alt Urgell 

 

En aquesta primera alternativa es proposa situar una planta de tractament d’excedents al 

municipi d’Oliana (per la seva centralitat i perquè disposa de polígon ramader) on es tractarà 

tant el purí com el fem d’aquests municipis, i una altra planta a la part central de la comarca, 

més concretament, al municipi de Ribera d’Urgellet, en el Pla de Sant Tirs, també per al 

tractament de fems i purins. Els municipis excedentaris del centre de la comarca son 

Montferrer i Castellbó i Ribera d’Urgellet. Aglutinen el 14% del purí excedent de porc, el 

35% del purí excedent de vaquí i un 30 % de tot el fem excedentari de la comarca. Altres 

municipis del centre de la comarca amb excedents són els de Cabó i Fígols i Alinyà. 
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A continuació es mostra la logística del transport (Taula 6.9, 6.10, 6.11 i 6.12) per a cada 

ubicació de planta considerada, per a cada tipus d’excedent (fem o purí) i per a cada vehicle 

pels què s’ha optat per a realitzar aquest transport. 

 

Taula 6.9. Logística per al transport del purí a la planta de tractament d’Oliana per a diferents 
vehicles (un dumper de 20 m3 i un de 25 m3) 

   Dumper de 20 m3 Dumper de 25 m3  
Municipis 

Excedentaris 
Tm purí 

anual 
Distància 
transport 

(km) 

Núm. viatges 
anuals 

Durada total 
transport anual 

(min) 

Núm. viatges 
anuals 

Durada total 
transport anual 

(min) 

 

Coll de Nargó 5.083,33 15,0 254 15.250 203 13.217  
Oliana 3.653,11 1,0 183 4.140 146 4.043  
Peramola 4.700,55 7,9 235 9.677 188 8.682  
Bassella 10.706,55 7,1 535 20.814 428 18.792  
Pla de Sant Tirs 0,00 35,0 300 28.000 300 28.000  
Total 24.143,54 66,0 1.507,18 77.881 1.265,74 72.733  
    1.298  1.212 hores anuals 
    4  4 hores/dia 

Temps de càrrega i descàrrega pel dumper de 20 m3: 20 min 
Temps de càrrega i descàrrega pel dumper de 25 m3: 25 min 
Velocitat mitjana de 45 km/h 
Nombre de dies laborables a l'any: 300 dies 
 

Taula 6.10. Logística per al transport del fem a planta de tractament d'Oliana per a diferents 
vehicles (un camió de 16 Tm i un de 22 Tm) 

   Camió de 16 Tm Camió de 22 Tm  
Municipis 

Excedentaris 
Tm fem 

anual 
Distància 
transport 

(km) 

Núm. viatges 
anuals 

Durada total 
transport anual 

(min) 

Núm. viatges 
anuals 

Durada total 
transport anual 

(min) 

 

Coll de Nargó 3.479,67 15,0 217 13.049 158 10.281  
Oliana 3.937,89 1,0 246 5.579 179 4.952  
Peramola 4.557,45 7,0 285 11.014 207 9.046  
Bassella 2.747,45 7,0 172 6.640 125 5.453  
Pla de Sant Tirs 0,00 35,0 300 28.000 300 28.000  
Total 14.722,46 65,0 1.220,15 64.281 638 57.732  
    1.071  962 hores anuals 
    4  3 hores/dia 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 16 Tm: 20 min 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 22 Tm: 25 min 
Velocitat mitjana de 45 km/h 
Nombre de dies laborables a l'any: 300 dies 
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Taula 6.11. Logística per al transport del purí a la planta de tractament del Pla de Sant Tirs 
per a diferents vehicles (un dumper de 20 m3 i un de 25 m3) 

   Dumper de 20 m3 Dumper de 25 m3  
Municipis 

Excedentaris 
Tm purí 

anual 
Distància 

transport (km) 
Núm. viatges 

anuals 
Durada total 

transport anual 
(min) 

Núm. viatges 
anuals 

Durada total 
transport anual 

(min) 

 

Montferrer i 
Castellbó 

2.674,32 15,0 134 8.023 107 6.953  

Ribera d’Urgellet 2.047,38 5,0 102 3.412 82 3.139  
Cabó 55,38 20,0 3 203 2 174  
Organyà 674,60 14,0 34 1.934 27 1.682  
Fígols i Alinyà 564,89 20,5 28 2.109 23 1.800  
Total 6.016,58 74,5 301 15.681 240,66 13.748  
    261  229 hores anuals 
    1  1 hores/dia 
Temps de càrrega i descàrrega pel dumper de 20 m3: 20 min 
Temps de càrrega i descàrrega pel dumper de 25 m3: 25 min 
Velocitat mitjana de 45 km/h 
Nombre de dies laborables a l'any: 300 dies 
 

Taula 6.12. Logística per al transport del fem a la planta de tractament del Pla de Sant Tirs 
per a diferents vehicles (un camió de 16 Tm i un de 22 Tm) 

   Camió de 16 Tm Camió de 22 Tm  
Municipis 

Excedentaris 
Tm fem 

anual 
Distància 
transport 

(km) 

Núm. viatges 
anuals 

Durada total 
transport 

anual (min) 

Núm. viatges 
anuals 

Durada total 
transport 

anual (min) 

 

Montferrer i 
Castellbó 

4.099,68 15,0 256 15.374 186 12.113  

Ribera d’Urgellet 4.975,62 5,0 311 10.366 226 8.670  
Cabó 361,62 20,0 23 1.657 16 1.288  
Organyà 4.864,40 14,0 304 17.431 221 13.782  
Fígols i Alinyà 1.684,11 20,5 105 7.859 77 6.099  
Total 15.985,42 74,5 999,09 52.687 726,61 41.951  
    878  699 hores anuals 
    3  2 hores/dia 

Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 16 Tm: 20 min 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 22 Tm: 25 min 
Velocitat mitjana de 45 km/h 
Nombre de dies laborables a l'any: 300 dies 
 

Amb les hores d’utilització diària del vehicle de transport, s’ha calculat, que amb un camió 

amb cuba per al purí i un altre camió amb caixa per al fem treballant ambdós a jornada 

completa es podrien abastir les dues plantes. Aquest supòsit ja s’ha tingut en compte en la 

logística del transport en considerar el temps de viatge que realitzen diàriament els camions 

d’una planta a l’altra. 

 

A la Taula 6.13 es mostren els costos (pts/Tm) en funció del volum de càrrega del camió i de 

la jornada laboral que en resulta de la seva logística, afegint sempre una hora per a la neteja i 

el manteniment diaris. 
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Taula 6.13. Costos en funció del volum de càrrega del vehicle i de la jornada laboral resultat 
de la seva logística (més 1 h/dia de manteniment i neteja) 

Residu i àrea 
afectada 

Vehicle Cost total horari 
(pts/h) 

Jornada 
laboral (h) 

Cost anual (pts) Cost (pts/Tm) 

Purí de la zona 
sud-centre 

Dumper 20 m3 4.867 6 8.760.960 290,48 

Purí de la zona 
sud-centre 

Dumper 25 m3 5.197 6 9.354.240 310,15 

Fem de la zona 
sud-centre 

Camió 16 Tm 4.470 8 10.728.480 349,37 

Fem de la zona 
sud-centre 

Camió 22 Tm 4.943 6 8.897.040 289,73 

 

Alternativa 2 per l’Alt Urgell 

 

En aquesta alternativa es manté la planta de tractament de purí i fem a Oliana pels municipis 

de la part sud. La planta del Pla de Sant Tirs només tracta purins, i el fem dels municipis 

excedentaris centrals es redistribueix cap als municipis deficitaris més pròxims. Els municipis 

que exporten fems són: Montferrer i Castellbó, Ribera d’Urgellet, Cabó, Organyà i Fígols i 

Alinyà. Els municipis que poden absorbir aquests excedents són: Les Valls de Valira, La Seu 

d’Urgell, Les Valls d’Aguilar i La Vansa i Fòrnols. La logística per aquesta alternativa es 

mostra a les Taules 6.14, 6.15, 6.16, i 6.17. 

 

Els càlculs realitzats per a l’alternativa 1 (Taula 6.10) per a la logística del transport del purí a 

la planta de tractament d’Oliana per a dos vehicles diferents (un dumper de 20 m3 i un de 25 

m3) també son vàlids en aquesta alternativa. El mateix passa amb els càlculs de la Taula 6.11 

(logística del transport del fem a la planta de tractament d’Oliana). Per a aquesta logística, 

però, s’afegeix el càlcul del transport dels fems a la planta d’Oliana amb un tractor de 21 Tm 

(Taula 6.14). 

 
Taula 6.14. Logística per al transport del fem a la planta de tractament d’Oliana amb un 

tractor de 21 Tm 
Municipis 

Excedentaris 
Tm fem 
anual 

Núm. viatges 
anuals 

Distància 
transport (km) 

Durada total transport 
anual (min) 

 

Coll de Nargó 5.083,33 242 15,0 27.837  
Oliana 3.653,11 174 1,0 5.393  
Peramola 4.700,55 224 7,0 14.997  
Bassella 10.706,55 510 7,0 34.159  
Pla de Sant Tirs 0,00 300 35,0 63.000  
Total 24.143,54 1.449 65,0 145.386  
    2.423 hores anuals 
    8 hores/dia 
Temps de càrrega i descàrrega: 25 min; velocitat mitjana de 20 km/h; nombre de dies laborables a l'any: 
300 dies 
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La logística per al transport del purí a la planta plantejada al Pla de Sant Tirs és la mateixa que 

s’ha establert a la Taula 6.12 de l’Alternativa 1. La necessària per als fems s’avalua a la Taula 

6.15. 
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Taula 6.15. Logística de transport per a la redistribució dels fems excedents dels municipis excedentaris de la zona centre-nord cap als municipis 
deficitaris més propers amb diferents vehicles (un camió de 16 Tm, un de 22 Tm i un tractor de 21 Tm) 

   Camió de 16 Tm Camió de 22 Tm Tractor de 21 Tm  
Municipis 

Excedentaris 
Tm fem 
anual 

Distància 
transport 

(km) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Destí 

Montferrer i 
Castellbó 

4.099,68 6 256 9.252 186 7.660 195 11.955 Les Valls de 
Valira 

Ribera d’Urgellet 4.975,62 8 311 12.854 226 10.479 237 17.296 La Seu d'Urgell 
Cabó 361,62 22 23 1.772 16 1.371 17 2.693 Les Valls 

d'Aguilar 
Organyà 4.864,40 28 304 28.513 221 21.843 232 44.247 La Vansa i 

Fòrnols 
Fígols i Alinyà 1.684,11 14 105 6.023 77 4.763 80 8.722 Les Valls 

d'Aguilar 
Total 15.985,42 78 999 58.414 727 46.116 761 84.914 min anuals 
    974  769  1.415 hores anuals 
    3  3  5 hores/dia 

Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 16 Tm: 20 min 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 22 Tm i pel tractor de 21 Tm de: 25 min 
Velocitat mitjana dels camions: 45 km/h 
Velocitat mitjana del tractor: 20 km/h 
Nombre de dies laborables a l'any: 300 dies 
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En aquesta alternativa continua utilitzant-se un únic camió per a recollir tot el purí excedentari 

que va a les plantes. Un sol vehicle és suficient per al transport del fem. S’ha estudiat el 

tractor perquè és un vehicle que permet una millor distribució en camp, tot i que la jornada 

laboral resultant requereix dos conductors. A la Taula 6.16 es mostren els costos (pts/Tm) en 

funció del volum de càrrega del camió i de la jornada laboral que resulta de la seva logística, 

afegint, sempre, una hora per a la neteja i manteniment diaris. 

 

Taula 6.16. Costos (pts/Tm) en funció del volum de càrrega del camió i de la jornada laboral 
que resulta de la seva logística, per a l’alternativa 2 

Residu i àrea afectada Vehicle Cost Total 
horari 
(pts/h) 

Jornada 
laboral 

(h) 

Cost anual 
(pts) 

Cost 
(pts/Tm) 

Purí de la zona sud-centre Dumper 20 m3 4.867 6 8.760.960 290,48 
Purí de la zona sud-centre Dumper 25 m3 5.197 6 9.354.240 310,15 
Fem de la zona sud-centre Camió 16 Tm 4.470 8 10.728.480 349,37 
Fem de la zona sud-centre Camió 22 Tm 4.792 8 11.500.320 286,58 
Fem de la zona sud-centre Tractor 21 Tm 4.703 14 19.753.020 492,24 

 

Alternativa 3 per l’Alt Urgell 

En aquesta alternativa es proposa una única planta de tractament de fems i purins a Oliana. 

Aquesta planta rep tots els residus dels municipis excedentaris de la comarca de l’Alt Urgell. 

En la logística (Taula 6.17 i 6.18) del transport s’ha augmentat el volum transportable tant de 

cuba com de caixa per als camions, ja que les masses a transportar de dejeccions a una 

mateixa ubicació s’han incrementat considerablement. 
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Taula 6.17. Logística per a transportar tots els purins excedentaris de l’Alt Urgell a una planta a Oliana, amb diferents vehicles (un dumper de 20 
m3, un de 25 m3 i un trailer de 30 m3) 

   Dumper de 20 m3 Dumper de 25 m3 Trailer de 30 m3  
Municipis 

Excedentaris 
Tm purí 

anual 
Distància 
transport 

(km) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

 

Coll de Nargó 5.083,33 15 254 15.250 203 13.217 169 11.861  
Oliana 3.653,11 1 183 4.140 146 4.043 122 3.978  
Peramola 4.700,55 8 235 9.677 188 8.682 157 8.018  
Bassella 10.706,55 7 535 20.814 428 18.792 357 17.445  
Montferrer i 
Castellbó 

2.674,32 39 134 16.467 107 13.708 89 11.869  

Ribera d’Urgellet 2.047,38 35 102 11.602 82 9.691 68 8.417  
Cabó 55,38 29 3 271 2 228 2 199  
Organyà 674,60 20 34 2.445 27 2.091 22 1.855  
Fígols i Alinyà 564,89 19 28 2.015 23 1.725 19 1.531  
Total 30.160,12 172,78 1.508 82.679 1.206 72.175 1.005 65.173 min anuals 
    1.378  1.203  1.086 hores anuals 
    5  4  4 hores/dia 

Temps de càrrega i descàrrega pel dumper de 20 m3: 20 min. 
Temps de càrrega i descàrrega pel dumper de 25 m3: 25 min. 
Temps de càrrega i descàrrega pel trailer de 30 m3: 30 min. 
Velocitat mitjana de 45 km/h 
Nombre de dies laborables a l'any: 300 dies 
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Taula 6.18. Logística per a transportar tots els fems excedentaris de l’Alt Urgell a una planta a Oliana, amb diferents vehicles (un camió 
de 16 Tm, un de 22 Tm i un de 27 Tm) 

   Camió de 16 Tm Camió de 22 Tm Camió de 27 Tm  
Municipis 

Excedentaris 
Tm fem 
anual 

Distància 
transport 

(km) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

 

Coll de Nargó 3.479,67 15 217 13.049 158 10.281 129 9.021  
Oliana 3.937,89 1 246 5.579 179 4.952 146 4.764  
Peramola 4.557,45 8 285 11.728 207 9.565 169 8.638  
Bassella 2.747,45 7 172 6.676 125 5.480 102 4.974  
Montferrer i 
Castellbó 

4.099,68 39 256 31.554 186 23.880 152 20.217  

Ribera d’Urgellet 4.975,62 35 311 35.244 226 26.763 184 22.728  
Cabó 361,62 29 23 2.209 16 1.689 13 1.443  
Organyà 4.864,40 20 304 22.036 221 17.132 180 14.860  
Fígols i Alinyà 1.684,11 19 105 7.508 77 5.843 62 5.073  
Total 30.707,88 173 1.919 135.582 1.396 105.584 1.137 91.718 min anuals 
    2.260  1.760  1.529 hores 

anuals 
    8  6  5 hores/dia 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 16 Tm: 20 min. 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 22 Tm: 25 min. 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 27 Tm: 30 min. 
Velocitat mitjana de 45 km/h 
Nombre de dies laborables a l'any: 300 dies 
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Al quadre de costos (Taula 6.19) hi ha una millora del preu per unitat de residu transportat 

com major és el volum de càrrega del camió, encara que la jornada laboral disminueixi i això 

encareixi el cost horari (unitari) del vehicle. 

 

Taula 6.19. Costos en funció de la càrrega de cada vehicle per a l’alternativa 3 

Residu i àrea afectada Vehicle Cost horari 
total (pts/h) 

Jornada 
laboral (h) 

Cost anual 
(pts) 

Cost 
(pts/Tm) 

Purí de la zona sud-centre Dumper 20 m3 4.867 6 8.760.960 290,48 
Purí de la zona sud-centre Dumper 25 m3 5.332 5 7.998.450 265,20 
Purí de la zona sud-centre Trailer 30 m3 5.806 5 8.709.300 288,77 
Fem de la zona sud-centre Camió 16 Tm 4.928 9 13.305.330 433,29 
Fem de la zona sud-centre Camió 22 Tm 4.857 7 10.198.650 332,12 
Fem de la zona sud-centre Camió 27 Tm 5.363 6 9.654.120 314,39 
 

Alternativa 4 per l’Alt Urgell 

En aquesta alternativa també es planteja una única planta de tractament en la zona d’Oliana, 

però amb la diferència que aquesta tractarà tot el purí dels municipis excedentaris de la 

comarca i només els fems dels municipis de la part sud (Bassella, Peramola, Oliana i Coll de 

Nargó). El fem dels municipis de la part central (Montferrer i Castellbó, Ribera d’Urgellet, 

Cabó, Organyà i Fígols i Alinyà) es redistribuirà cap als municipis deficitaris més pròxims 

que puguin absorbir aquests excedents. La logística del transport dels purins en aquesta 

alternativa és igual a la de l’alternativa 3 (Taula 6.17) La logística del transport dels fems 

excedentaris de l’Alt Urgell es mostra a la Taula 6.20. 
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Taula 6.20. Logística per a transportar part dels fems excedentaris de l’Alt Urgell a una planta a Oliana i redistribuir la resta, amb diferents 
vehicles (un camió de 16 Tm, un de 22 Tm i un de 27 Tm) 

   Camió de 16 Tm Camió de 22 Tm Camió de 27 Tm  
Municipis 

Excedentaris 
Tm fem 
anual 

Distància 
transport 

(km) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Destí 

Coll de Nargó 3.479,67 15 217 13.049 158 10.281 129 9.021 Planta a Oliana 
Oliana 3.937,89 1 246 5.579 179 4.952 146 4.764 Planta a Oliana 
Peramola 4.557,45 8 285 11.728 207 9.565 169 8.638 Planta a Oliana 
Bassella 2.747,45 7 172 6.676 125 5.480 102 4.974 Planta a Oliana 
Montferrer i 
Castellbó 

4.099,68 6 256 9.252 186 7.660 152 7.001 Les Valls de 
Valira 

Ribera d’Urgellet 4.975,62 8 311 12.854 226 10.479 184 9.460 La Seu d'Urgell 
Cabó 361,62 22 23 1.772 16 1.371 13 1.184 Les Valls 

d'Aguilar 
Organyà 4.864,40 28 304 28.513 221 21.843 180 18.699 La Vansa i 

Fòrnols 
Fígols i Alinyà 1.684,11 14 105 6.023 77 4.763 62 4.193 Les Valls 

d'Aguilar 
Total 30.707,88 109 1.919 95.446 1.396 76.394 1.137 67.934 min anuals 
    1.591  1.273  1.132 hores anuals 
    5  4  4 hores/dia 

Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 16 Tm: 20 min. 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 22 Tm: 25 min. 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 27 Tm: 30 min. 
Velocitat mitjana de 45 km/h 
Nombre de dies laborables a l'any: 300 dies 
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Els costos que es presenten (Taula 6.21) son millors per tona de producte orgànic sòlid 

transportat ja que la redistribució cap als municipis deficitaris pròxims permet disminuir el 

temps de viatge considerablement en relació al transport cap a planta. 

 

Taula 6.21. Costos de transport del fem i del purí, per a diferents vehicles, segons la logística 
plantejada a l’alternativa 4 

Residu i àrea afectada Vehicle Cost Total 
horari (pts/h) 

Jornada 
laboral (h) 

Cost anual 
(pts) 

Cost 
(pts/Tm) 

Purí de la zona sud-centre Dumper 20 m3 4.867 6 8.760.960 290 
Purí de la zona sud-centre Dumper 25 m3 5.332 5 7.998.450 265 
Purí de la zona sud-centre Trailer 30 m3 5.806 5 8.709.300 289 
Fem de la zona sud-centre Camió 16 Tm 4.597 6 8.274.240 269 
Fem de la zona sud-centre Camió 22 Tm 5.064 5 7.595.550 247 
Fem de la zona sud-centre Camió 27 Tm 5.503 5 8.254.200 269 
 

Alternativa 5 per l’Alt Urgell 

La darrera alternativa que es planteja contempla també una sola planta de tractament al 

municipi d’Oliana, però només per tractar els purins de tots els municipis excedentaris de la 

comarca. Els fems es redistribuiran íntegrament arreu dels municipis deficitaris de l’Alt 

Urgell. La logística pel transport del purí és la mateixa que per l’alternativa 4 i la 3 (Taula 

6.17). La logística pel transport del fem es mostra a la Taula 6.22. 
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Taula 6.22. Logística de transport per a la redistribució de tots els fems excedentaris de la comarca amb diferents vehicles (un camió de 16 Tm, 
un de 22 Tm i un de 27 Tm) 

   Camió de 16 Tm Camió de 22 Tm Camió de 27 Tm  
Municipis 

Excedentaris 
Tm fem 
anual 

Distància 
transport 

(km) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Núm. 
anual 

viatges 

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Núm. 
anual 

viatges  

Durada total 
anual del 
transport 

(min) 

Destí 

Coll de Nargó 3.479,67 40 217 27.547 158 20.825 129 17.613 Arsèguel 
Oliana 3.937,89 57 246 42.004 179 31.443 146 26.350 El Pont de Bar 
Peramola 4.557,45 49 285 42.817 207 32.176 169 27.061 Alàs i Cerc 
Bassella 2.747,45 57 172 29.411 125 22.015 102 18.447 Estamariu 
Montferrer i 
Castellbó 

4.099,68 6 256 9.252 186 7.660 152 7.001 Les Valls de 
Valira 

Ribera d’Urgellet 4.975,62 8 311 12.854 226 10.479 184 9.460 La Seu d'Urgell 
Cabó 361,62 22 23 1.772 16 1.371 13 1.184 Les Valls 

d'Aguilar 
Organyà 4.864,40 28 304 28.513 221 21.843 180 18.699 La Vansa i 

Fòrnols 
Fígols i Alinyà 1.684,11 14 105 6.023 77 4.763 62 4.193 Les Valls 

d'Aguilar 
Total 30.707,88 280 1.919 200.194 1.396 152.575 1.137 130.007 min anuals 
    3.337  2.543  2.167 hores anuals 
    11  8  7 hores/dia 

Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 16 Tm: 20 min. 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 22 Tm: 25 min. 
Temps de càrrega i descàrrega pel camió de 27 Tm: 30 min. 
Velocitat mitjana de 45 km/h 
Nombre de dies laborables a l'any: 300 dies 
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Els costos de transport a planta per aquesta alternativa es troben a la Taula 6.23. 

 

Taula 6.23. Costos de transport per a l’alternativa 5 amb diferents vehicles 

Residu i àrea afectada Vehicle Cost Total 
horari (pts/h) 

Jornada 
laboral (h) 

Cost anual 
(pts) 

Cost 
(pts/Tm) 

Purí de la zona sud-centre Dumper 20 m3 4.867 6 8.760.960 290 
Purí de la zona sud-centre Dumper 25 m3 5.332 5 7.998.450 265 
Purí de la zona sud-centre Trailer 30 m3 5.806 5 8.709.300 289 
Fem de la zona sud-centre Camió 16 Tm 4.344 12 15.636.600 509 
Fem de la zona sud-centre Camió 22 Tm 4.741 9 12.801.780 417 
Fem de la zona sud-centre Camió 27 Tm 5.189 8 12.453.840 406 

 

Avaluació comparativa de les alternatives per l’Alt Urgell 

Els costos mínims de transport (en pts per Tm de residu) per als vehicles comparats per cada 

tipus de residu segons l’alternativa son els de l’alternativa 4 (Taula 6.24). És a dir, el transport 

de tot el purí excedent a una planta de tractament situada a Oliana (260,5 pts/Tm de purí) i la 

redistribució dels fems excedents de la zona centre i el tractament dels fems excedents de la 

zona sud a la planta d’Oliana (295,7 pts/Tm fem). 
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Taula 6.24. Costos mínims resultat de l’avaluació de diferents vehicles per alternativa 
Alternativa Residu i àrea afectada Estratègia Vehicle Cost mínim 

 

1 

Purí de la zona sud-

centre 

A dues plantes (a Oliana i al Pla de St. 

Tirs) 

Dumper 

de 20 m3 

290,5 pts/Tm de purí 

Fem de la zona sud-

centre 

A dues plantes (a Oliana i al pla de St. 

Tirs) 

Camió de 

16 Tm 

349,4 pts/Tm de fem 

 

2 

Purí de la zona sud-

centre 

A dues plantes (a Oliana i al Pla de St. 

Tirs) 

Dumper 

de 20 m3 

290,5 pts/Tm de purí 

Fem de la zona sud i 

centre 

El de la zona centre a redistribució i el 

de la zona sud a la planta d’Oliana1 

Camió de 

22 Tm 

286,6 pts/Tm de fem 

 

3 

Purí de la zona sud-

centre 

Tot a la planta d’Oliana Dumper 

de 25 m3 

265,2 pts/Tm de purí 

Fem de la zona sud-

centre 

Tot a la planta d’Oliana Camió de 

27 Tm 

314,4 pts/Tm de fem 

 

4 

Purí de la zona sud-

centre 

Tot a la planta d’Oliana Dumper 

de 25 m3 

265,2 pts/Tm de purí 

Fem de la zona sud i 

centre 

El de la zona centre a redistribució i el 

de la zona sud a la planta d’Oliana1 

Camió de 

22 Tm 

247,3 pts/Tm de fem 

 

5 

Purí de la zona sud-

centre 

Tot a la planta d’Oliana Dumper 

de 25 m3 

265,2 pts/Tm de purí 

Fem de la zona sud-

centre 

Tot a redistribució Camió de 

27 Tm 

405,6 pts/Tm de fem 

1El cost per al transport del fem a les alternatives 2 i 4 (ambdós a planta i a redistribució) és diferent perquè a 

l’alternativa 2 s’ha considerat el transport del fem a redistribució i a planta per separat i a l’alternativa 4 s’ha 

considerat tot junt. Vegeu la descripció de les alternatives per a més aclariments 

 

Tot i el diferent cost de transport calculat per als purins i per al fem, es proposa que el cost de 

transport a planta sigui el mateix per a tots dos tipus de residus. El cost de tractament, però, no 

ha de ser el mateix, donat que els costs de tractament dels purins son més elevats que els de 

tractament dels fems. 

 

La distància entre els municipis amb excedents i els deficitaris és un problema per a la 

redistribució d’excedents i per al transport dels residus un cop tractats. Per a minimitzar 

aquesta dificultat es pot proposar una compensació als agricultors dels municipis deficitaris de 

Les Valls d’Aguilar, Cabó i La Vansa i Fòrnols que consumeixin i ells mateixos transportin 

residus excedents del sud de la comarca. Alternativament, es pot forçar el potencial gestor de 

residus que s’ocupi de transportar, controlar els processos de tractament i redistribuir-ne els 
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subproductes del sud i centre de l’Alt Urgell, a ocupar-se, ell mateix, de portar fem cap a Les 

Valls d’Aguilar, Cabó i La Vansa i Fòrnols, donat que degut a la distància aquesta gestió no 

resulta interessant aïlladament. 

 

6.2.2.2. Alternatives de tractament 

 

Com ja s’ha vist, a l’Alt Urgell, el problema dels residus ramaders es redueix a un excedent 

municipal de nitrogen en alguns municipis de les zones sud i centre-nord de la comarca. 

Donat que l’Alt Urgell i la Cerdanya son comarques deficitàries en nutrients en forma de 

residus ramaders, és impensable la concessió de quota elèctrica per a co-generar energia de 

forma combinada amb el tractament dels excedents. Com el problema és de petita magnitud, 

l’alternativa més senzilla és la de que cada ramader composti els seus fems i els apliqui a la 

seva terra de cultiu o bé els comercialitzi, ell directament, o a través d’una cooperativa local. 

Aquesta alternativa és vàlida en les següents condicions: 

- no es supera la càrrega ramadera admissible (assimilable a l’actual, per a l’Alt Urgell i 

definida a l’apartat 5 per a la Cerdanya), amb noves explotacions (més bestiar) ni es 

concentren les existents (a no ser que prèviament s’assumeixi el cost diferencial per al 

transport i tractament dels residus ramaders excedents) 

- l’aplicació dels residus ramaders al sòl és el seu destí primer. Aquesta aplicació es fa 

sobre tota la terra de cultiu disponible i només en el moment i quantitat necessaris 

- la Cooperativa o altra entitat que comercialitza el compost en controla la qualitat 

(maduresa) 

- el compostatge es fa en les condicions més aeròbiques possible (s’aconsegueix una millor 

higienització del residu). 

 

Tot i les limitades quantitats d’excedents de què es tracta es poden plantejar alternatives de 

tractament conjuntes que es presenten a continuació. Aquestes combinacions de tractaments  

què es presenten estan justificades per la necessitat d’higienitzar els residus i per què no tots 

els excedents es poden redistribuir a un cost de transport assumible sense tractar-los. 
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Alternativa 1 
Tractament: 

 Compostatge del fem 

 Separació sòlid-líquid del purí (o fem-líquid): compostatge del sòlid, ús del líquid per a 

regar la pila de compostatge, dilució i/o eliminació de nutrients del líquid. 

 

Addicionalment, per als purins de vaquí pot construir-se una bassa o millorar-ne una 

d’existent, de manera que la fracció líquida es pugui anar separant mentre dura 

l’emmagatzematge a l’explotació. El compostatge té l’avantatja que higienitza el residu, en 

redueix el volum i la densitat i té un mercat. 

 

Alternativa 2 
Tractament: 

 Digestió anaeròbia (D.A.) del fem i del purí (diluït si cal). En aquest tractament les aigües 

ja reutilitzades com a aigües verdes poden servir per a diluir el purí de vaquí (si es poden 

transportar). El purí de porc de reproducció també pot servir per a diluir el purí de vaquí, 

així com les aigües residuals urbanes. 

 Separació sòlid-líquid de l’efluent de la digestió anaeròbia 

 Compostatge de la fracció sòlida (o aplicació directa si la D.A. ha estat termofílica) 

 Ús del líquid per a regar la pila de compostatge, dilució i/o eliminació de nutrients del 

líquid. 

 

Una altra dificultat general en plantejar plantes conjuntes de tractament per als excedents 

d’una zona és la de decidir quins ramaders poden aportar residus a la planta de tractament. En 

aquest sentit, es proposa dotar tots els ramaders amb una quota de residu que es pugui aportar 

a la planta de tractament conjunt. El total de la quota ha de correspondre al total dels 

excedents generats en la comarca en el moment de la seva emissió. Aquesta quota l’hauria 

d’emetre l’administració o l’entitat que es fes càrrec de l’explotació de les plantes de 

tractament i del transport de residus (a planta i des de la planta). La quota de residus també 

hauria de formar part de l’actiu de l’explotació, com en forma la quota de producció lletera. 

Aquesta quota es podria comprar i vendre. L’emissió (i venda) de nova quota hauria d’estar 

supeditada a la construcció de plantes de tractament de residus basades en els processos 

d’eliminació de residus i en la distribució territorial de la càrrega ramadera (d’acord amb les 

necessitats en nutrients dels cultius de cada zona). 
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D’altra banda, es proposa que per al transport dels residus cap a la planta de tractament 

conjunt s’apliqui una tassa única de transport. Mentre que per al tractament dels residus 

excedents la tassa a aplicar depengui del cost real de tractament en funció de la consistència 

del residu aportat (fem, purí-fem, purí o efluent de lleteria). 

 

A continuació es caracteritzen més en profunditat els dos tractaments base proposats: el 

compostatge i la digestió anaeròbia (D.A.). 

 

El compostatge (Teira el al., 1998) 
 

La definició més acceptada de compostage és: “la descomposició biològica aeròbica de 

residus orgànics en condicions controlades”. El compostatge que es practica actualment és un 

procés aerobi que combina fases mesòfiles (15º a 45ºC) i termòfiles (45º a 70ºC) per 

aconseguir la transformació d’un residu orgànic en un producte estable en més o menys grau, 

aplicable al sòl com a adob (Saña i Soliva, 1987). 

 

Existeixen diferents sistemes de compostatge per aconseguir un aireig òptim i arribar a les 

temperatures termòfiles, les quals permeten la destrucció d’algunes llavors de males herbes, 

patògens i paràsits (higienització del residu). Els principals sistemes de compostatge es poden 

classificar en dos grups: els basats en el compostatge en piles (de diferents formes i amb 

diferents sistemes d’aireig) i els basats en la utilització d’un reactor o digestor o compostatge 

accelerat. 

 

Les condicions més important per a garantir un bon compostatge són les següents: 

- correcta barreja de la matèria orgànica , que inclogui una apropiada relació C/N (valors 

compresos entre 25-35, aproximadament), per a subministrar als microorganismes els 

nutrients necessaris per a desenvolupar la seva activitat i creixement, i minimitzar pèrdues 

- nivells d’oxigen que garanteixin la supervivència dels microorganismes aerobis, (valors 

superiors al 5%) 

- humitat suficient que permeti l’activitat biològica, (per sobre del 40%) 

- temperatures que encoratgin l’activitat microbiana dels microorganismes termòfils. 

 

Els principals avantatges del procés de compostatge son la higienització del residu, la 

destrucció de llavors de males herbes (per exemple del Rumex sp.), la reducció de volum i de 
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massa (implica un estalvi de temps -fins al 30%- i energia en el transport i aplicació respecte 

al residu en fresc), la desaparició de les males olors, una millor disponibilitat del fòsfor pels 

cultius, menys limitacions (en quant a període i cultius receptors) per a la seva aplicació (és 

adequat per a les pastures) (Ministère de l’Agriculture et al., 1995). 

 

En el marc d’un altre estudi, es va realitzar un assaig de compostage amb fems de vedells 

d’engreix, amb una pila voltejades. Com els resultats d’aquell estudi es consideren vàlids per 

a la situació de l’Alt Urgell i la Cerdanya, se’n presenten els principals resultats a continuació. 

 
Variació de volum 

El compostatge fa disminuir entre un 30-60% el volum de la pila. Les dimensions de la pila 

varien al llarg del procés, degut a la important disminució de volum i a la deformació que 

pateix la pila durant les operacions de volteig. L’amplada i l’alçada de la pila són les que 

s’han mantingut més estables oscil·lant entre els següents valors: 0,6-1,20 m la base superior 

del trapezi, 3-5 m la base inferior i 1,1-1,5 m l’alçada. La pila perd volum a mida que va 

passant el temps. El volum inicial era de uns 27 m3 mentre que el final ha estat de 

aproximadament 14,5 m3. Això representa una disminució del 46% del volum al llarg del 

compostatge. El Sr. Piqué (1998, com. per.) però en amuntegar el fem al camp i voltejar-lo 

dos o tres cops en uns cinc mesos (molt més temps de l’emprat en aquest estudi) arriba a 

reduccions d’un 60% del volum inicial. La disminució del volum de la pila està lligat en part a 

una disminució del contingut d’humitat del substrat que es composta. 

 

En el cas que ens ocupa, el contingut de matèria seca (m.s.) del compost va augmentar d’entre 

el 30 i el 43% (variava entre mostres) al 62% entre l’inici i el final del procés de compostatge. 

 

No només va disminuir el volum de la pila sinó també la seva densitat. La densitat inicial del 

fem era d’uns 550 kg per m3 mentre que la densitat final és de 400 kg per m3. És a dir, la 

densitat ha disminuït en un 30% aproximadament. Això implica que transportar compost és 

més barat que transportar fem. 

 
La temperatura 

Tant bon punt el material ha estat apilat pot començar l’activitat microbiana si les condicions 

són les adequades. A l’inici del procés de compostatge es produeix una fermentació aeròbia 

espontània a temperatures força elevades (de fins al voltant de 70ºC). Aquesta fermentació és 
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interessant perquè elimina els patògens (higienitza) i les males herbes del fem. Però no convé 

que el temps en què el compost està a temperatura elevada s’allargui més enllà del que permet 

la higienització del fem (en la primera fase del compostatge) ja que les elevades temperatures 

destrueixen els microorganismes que en una etapa posterior, a menor temperatura (40-60ºC), 

contribuiran a la maduració i estabilització del compost. La temperatura òptima per al 

compostatge està relacionada amb la temperatura òptima per als diferents tipus de 

microorganismes que actuen en la descomposició de cada material, de manera que no existeix 

un òptim establert. Així doncs, el seguiment (mesures) i control (volteigs) de la temperatura 

és important per a conèixer com es desenvolupa el compostatge amb aquest substrat i per a 

obtenir un compost de bona qualitat (madur). 

 

En l’assaig a què ens referim, la temperatura es va mantenir elevada durant un període 

relativament llarg de temps degut a l’elevat contingut d’humitat inicial del fem (73%) i a 

l‘elevat contingut de matèria orgànica (més de 300.000 ppm de DQO). La temperatura es 

regula voltejant. De cara a minimitzar costos de volteig convé afegir estructurant (fusta 

d’esporga triturada o clofoll d’ametlla, per exemple) a la pila de fem que es composta o bé 

començar amb un fem més sec (amb un contingut d’humitat al voltant del 40%). Haver de 

voltejar molt el fem és un inconvenient perquè en cada volteig es trenquen els micelis de 

fongs i actinomicets. En voltejar també s’afavoreix el que tota la pila tingui una temperatura 

uniforme. Després de cada volteig hi ha una disminució de la temperatura de 5 a 10ºC, però si 

el compostatge no està acabat, de seguida torna a pujar (Saña i Soliva, 1987). 

 

La temperatura també és el paràmetre més important en la determinació del grau de maduresa 

d’un compost en la seva fase final mitjançant els test de maduresa o “rottegrades”. 

 

L’oxigen 

Assegurar la presència de l’oxigen necessari per al desenvolupament del procés termòfil (la 

primera fase a temperatura elevada) és imprescindible per a obtenir un bon i ràpid 

compostatge i evitar al màxim les males olors. En aquest estudi, l’aireig es va fer mitjançant 

volteig. Existeixen altres mètodes per a fer-ho, els sistemes d’aireig forçat per succió i d’altres 

per pressió o mecànics, on per volteig continu s’aconsegueix l’aireig. Com ja s’ha comentat a 

l’apartat anterior una humitat no excessiva del fem i l’addició d’estructurant contribueixen a 

què el fem estigui més airejat. 
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La humitat 

Teòricament es pot produir una descomposició aeròbia entre uns valors d’humitat del 30 al 

70%, sempre que es pugui assegurar un bon aireig. A la pràctica, convé evitar una humitat 

elevada que desplaci l’aire dels espais entre partícules del residu ja que el procés esdevindria 

anaerobi. D’altra banda, si la humitat és massa baixa disminueix l’activitat dels 

microorganismes i el procés s'alenteix molt. Entre un 40 i un 70% es consideren nivells 

òptims d’humitat, però aquests òptims canvien en funció del material. 

 

Normalment, al llarg del procés, la humitat del fem va disminuint a causa de la calor que 

genera el mateix procés i de l'evaporació d’aigua a la superfície de la pila en contacte amb 

l'aire. Si bé al llarg del compostatge cal mantenir una humitat adequada per a la supervivència 

dels microorganismes, s'ha d’aconseguir que al final del procés la humitat inicial dels fems 

hagi disminuït suficientment perquè el producte sigui manejable (Saña i Soliva, 1987). 

 

En el cas que ens ocupa va ser necessari humitejar la pila (regant-la amb aigua de mina al 

mateix voltejar) per tal de mantenir una humitat favorable a l’activitat microbiana. 

 

La maduresa 

En termes agronòmics s’entén per maduresa d’un compost (i en general de qualsevol adob 

orgànic) la resistència que ofereix la seva fracció orgànica a la biodegradació, és a dir, 

l'estabilitat de la seva matèria orgànica (Moré, 1987). La maduresa del compost és de la 

màxima importància. La maduració òptima depèn de l’ús que s’ha de fer del compost, de quan 

aviat s’utilitzarà i de l’espai disponible per a emmagatzemar-lo (Rynk, 1992). L’aplicació 

d’un compost poc estable pot provocar que aquesta continuï el procés de maduració al sòl 

provocant un descens del contingut d’oxigen del sòl amb la creació de condicions anòxiques i 

reductores. Un compost immadur pot induir un dèficit de N en el sòl ja que els 

microorganismes en activitat del compost l'immobilitzaran. També es pot produir un augment 

de la temperatura en el sòl i la producció d’amoníac, fenols i àcids que disminuiran l’índex de 

germinació de les llavors i frenaran el desenvolupament de les plates joves (Saña i Soliva, 

1987). 

 

La determinació de la maduresa d’un compost la pot realitzar el productor de compost o un 

laboratori oficial de control, per tal de qualificar comercialment el producte ja que l’adequació 

del compost a un ús determinat, dependrà de la seva maduresa. 
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El test de maduresa utilitzat en aquest estudi va ser l’anomenat “rottegrade”. En van realitzar 

5 proves de maduresa entre l’agost i el final del procés. En la última prova, la temperatura 

màxima assolida va ser de 21,5ºC. Aquest valor correspon a un grau de maduresa de V que és 

la classe de màxima maduresa. 

 
Canvis en el contingut de nitrogen (N) 

Durant el procés de compostatge es perd nitrogen (N), sobretot, per volatilització. Aquesta 

pèrdua representa una pèrdua econòmica en forma de fertilitzant. Cal minimitzar aquesta 

pèrdua durant el compostatge. 

 

a. Nitrogen nítric 

El nitrogen nítric (N-NO3
-) és el immediatament disponible per als cultius. Es forma per 

oxidació del nitrogen amoniacal present en els fems abans de que aquest es volatilitzi com a 

amoníac, o bé per oxidació del nitrogen amoniacal que es va alliberant en el fem per la 

hidròlisi d’urea i d’altres composts durant el procés de compostatge. Així doncs, és d’esperar i 

desitjable que el contingut de nitrogen en forma nítrica en el compost augmenti a mida que es 

desenvolupa el procés. A la pràctica es donen fluctuacions del contingut de nitrats degudes, 

bàsicament, al procés d’immobilització microbiana, és a dir a que els microorganismes 

incorporen aquesta forma de nitrogen com a material propi. 

 

b. Nitrogen amoniacal 

El nitrogen amoniacal que no es perd per volatilització durant les primeres fases del procés de 

compostatge es nitrifica. No tot l’amoníac inicialment present en el fem passa a formar nitrats, 

és a dir, que hi ha hagut pèrdua de nitrogen amoniacal per volatilització. Part d’aquest amoni 

també s’immobilitza en forma de biomassa. 

 

c. Nitrogen orgànic 

La concentració de nitrogen orgànic del compost augmenta a mida que madura. Aquest 

augment es deu principalment a la formació de biomassa microbiana. 

 
Característiques del producte final 

A la Taula 6.25 es presenten de forma resumida les característiques del compost final 

obtingut. 
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Taula 6.25. Característiques del compost en el moment en què es donà per acabat el procés de 
compostatge i els requisits legals referents a la qualitat del compost fixats en el BOE núm. 

131 de 2 de febrer de 1998 
Compost produït BOE núm. 131 de 2 de febrer de 1998 
paràmetre valor paràmetre valor 
m.s. (%) 61 humitat màxima (%) 40 
sòlids volàtils (% s.m.s.) 72,54 m.o. mínima (% s.m.s.) 25 
DQO (mg O2/kg m.s.) 530.000 N-orgànic mínim (% s.m.s.) 1 
m.o. estimada (% s.m.s.) 34,18 partícules >25 mm (%) 90 
N-orgànic (% s.m.s.) 2,63 Cd màxim (ppm) 10 
fòsfor total (mg/g m.s.) 15,00 Pb màxim (ppm) 300 
K (mg/g m.s.) 34,16 Cu màxim (ppm) 450 
Mg (mg/g m.s.) 0,06 Zn màxim (ppm) 1.100 
Ca (mg/g m.s.) 0,24 Ni màxim (ppm) 120 
Na (mg/g m.s.) 0,11 Cr màxim (ppm) 400 
Cu (ppm) 0 Hg màxim (ppm) 7 
Zn (ppm) 0   
pH 9,7   
CE25 (dS m-1) 14,7   
granulometria (% partícules <25 mm) 100   
greix (% s.m.s.) 0,8   

 

Tots els paràmetres, del compost produït en l’assaig, determinats compleixen amb els 

requeriments assenyalats en la normativa espanyola. 

 

Estimació del cost del compostatge 

L’assaig es va realitzar a la planta de compostatge comarcal del Baix Camp. Aquesta planta 

estima el cost de compostar una tona de material (com a servei extern) en 2.028 pts. Aquest 

cost inclou multitud de despeses com ara personal (900 pts/h amb un temps real necessari per 

a voltejar 1.200 m3 de material de 3h), combustible (7,8 L de gas-oil per hora de 

funcionament a 68 pts/L), oficines, amortització de les instal·lacions, amortització de la 

maquinària (la voltejadora de 246 cavalls de vapor té un preu de 40 milions de pts. i una vida 

útil estimada de 15 anys), etc. Si el compostatge es realitza a cada explotació es pot prescindir 

de la major part d’aquests costs, ja que es pot voltejar amb un tractor amb pala o un arreu 

adaptat. 

 

Es van consumir 25 L d’aigua per m3 de fem compostat, o el que es el mateix, 46 L d’aigua 

per tona de fem compostada. Ara bé, potser amb menys volteig inicial la pila no hagués 

perdut tanta humitat, a part de que aquest assaig es va realitzar a l’estiu. Una alternativa 

interessant que es podria estudiar és l’ús d’aigua de pluja, d’aigües residuals urbanes o de la 

fracció líquida de purins de porc d’engreix en lloc de l’aigua. 
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Cal calcular la superfície necessària per al compostatge dels fems, a cada explotació o en la 

planta comunitària que es plantegés. 

 

La digestió anaeròbia (D.A.) (Teira el al., 1998) 
 

La descomposició anaeròbia (en absència total d’oxigen o nitrats) de la matèria orgànica 

produeix un gas combustible. Aquest gas conté una elevada proporció en metà (CH4, en 

concentració superior al 60% del gas), amb una potència calorífica inferior de l’ordre de 5.500 

kcal/m3, i es designa usualment com biogàs. Tot procés de digestió anaeròbia (DA) comporta 

una eliminació/depuració de la càrrega orgànica i la producció d’aquest gas. Les instal·lacions 

especialment dissenyades per optimitzar aquest procés s’anomenen “digestors de metà”, 

“plantes de biogàs” o simplement “reactors anaerobis”. 

 

Aquest tipus de fermentació, anaeròbia amb producció de metà, no és més que un tipus de 

fermentació catalitzada per bacteris específics. Volta (1776) el va detectar per primera vegada 

però no va ser fins el 1868 quan Bechamp va definir les reaccions què hi tenen lloc com 

constituents d’un procés microbiològic. El 1890 Donald Cameron dissenyà una gran fossa 

sèptica per la ciutat d’Exeter, a la Gran Bretanya, i amb el gas obtingut alimentà la xarxa 

d’enllumenat públic. Durant la Segona Guerra Mundial, molts ramaders d’Anglaterra, França 

i fins i tot Alemanya, van construir digestors per produir gas combustible i alimentar tractors i 

produir electricitat. Aquestes instal·lacions quedaren fora de servei a finals dels anys 50. 

 

Mitjançant el procés de DA es pot tractar un gran nombre de residus : 

 - residus agrícoles i ramaders 

 - cultius energètics 

 - residus industrials orgànics 

 - aigües residuals municipals i industrials 

 - Fracció Orgànica dels Residus Sòlids Urbans (FORSU) 

 

Fases de la D.A. 

La digestió anaeròbia està caracteritzada per tres fases diferenciades en la degradació del 

substrat (terme genèric per designar l’aliment dels microorganismes). Hi intervenen diverses 

poblacions bacterianes: bacteris hidrolítics-acidogènics, bacteris acetogènics, bacteris 

homoacetogènics, bacteris metanogènics hidrogenòfils i bacteris metanogènics acetoclàstics. 
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La natura i composició química del substrat condiciona la composició qualitativa de la 

població bacteriana de cada etapa, de manera que s’estableix un equilibri trencable fàcilment 

quan algun tòxic (antibiòtics o productes de neteja, per exemple) no permet el 

desenvolupament d’alguna de les poblacions. Mentre que en les fases d’hidròlisi-acidogènesi, 

els microorganismes involucrats acostumen a ésser facultatius, per la tercera fase els 

microorganismes són estrictes i amb taxes màximes de creixement de l’ordre de 5 vegades 

menors als acidogènics. Això significa que si els bacteris metanogènics tenen algun problema 

per reproduir-se i consumir els àcids, aquests s’acumulen, creant-se un ambient àcid, 

empitjorant-se les condicions pels bacteris metanogènics responsables de la producció de 

metà. 

 

De la mateixa manera, les taxes de conversió del substrat en biomassa bacteriana són de 

l’ordre de 4 vegades menors a les taxes corresponents a sistemes aerobis d’eliminació de 

matèria orgànica, la qual cosa implica que el procés anaerobi sigui, en línies generals, lent, 

necessitant vàries setmanes, fins i tot un o dos mesos, de posada en marxa per aconseguir una 

producció estable de gas. 

 

Característiques bàsiques de la D.A. 

Pel principi de conservació de la matèria, en un reactor anaerobi la quantitat eliminada de 

Demanda Química d’Oxigen (DQO, mesura indirecta de la concentració de matèria orgànica 

del residu o aigua residual a tractar), es converteix en gasos. Per aquest mateix principi, la 

quantitat màxima de metà produïble és de 0,35 m3 CH4/kg de DQO eliminada, en condicions 

normals de pressió i temperatura (0ºC i 1 atmosfera), què en unitats d’energia primària es 

tradueix en de l’ordre de 3,5 kWh/kg DQO eliminada. Això confereix als sistemes anaerobis 

un clar avantatge respecte als sistemes aerobis de tractament de residus orgànics i aigües 

residuals, pels quals el consum d’energia per transmetre oxigen es manté als voltants d’1 

kWh/kg O2 consumit. 

 

Pels punts analitzats anteriorment, els sistemes anaerobis presenten avantatges i 

inconvenients, els quals s’expliciten a la Taula 6.26. 

 

Una avantatge addicional, relacionat amb la producció d’energia, és la reducció en les 

emissions de CO2 a l’atmòsfera, en transformar en energia consumible un recurs renovable, i 

si aquesta serveix per a substituir una font d’energia no renovable. 
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Taula 6.26. Principals avantatges i desavantatges del procés de digestió anaeròbia (Hernández 
Suárez, 1994; Rico, 1994; Tchobanolous, 1995; Vicent, 1995 tots citats en Bonmatí, 1998) 

Avantatges Desavantatges 
Petita producció de llots Posada en marxa lenta i delicada 
Costos d’operació baixos Sovint necessita d’un post-tractament de 

l’efluent 
Subproductes aprofitables Alts temps de retenció 
Capacitat per a altes carregues orgàniques i 
hidràuliques 

Elevat cost d’equips i instal·lació 

Petita necessitat de nutrients Control acurat necessari 
Producció neta d’energia  
 

Paràmetres que influeixen en la digestió anaeròbia 

A cada fase del procés els microorganismes presenten la màxima activitat en un rang de pH 

diferenciat: els hidrolítics a un pH entre 7,2 i 7,4; els acetogènics entre 7 i 7,2 i els 

metanogènics entre 6,5 i 7,5. A les aigües residuals amb baix poder tampó cal controlar el pH 

exteriorment, a fi d’evitar que baixi degut als àcids generats a la segona fase (acidogènesi). En 

digerir residus ramaders (d'alta càrrega) no és necessari controlar el pH exteriorment ja que 

l'alta alcalinitat d'aquests residus permet una autorregulació permanent del pH. Es treballa en 

tots els casos al voltant de la neutralitat. Per lo anterior, s’admet que una alcalinitat compresa 

entre 2 i 3 g CaCO3/L és suficient per la regulació del pH en el reactor. 

 

Cal que el potencial redox sigui suficientment baix per assegurar el desenvolupament de 

poblacions metanogèniques estrictes. En cultius purs els bacteris metanogèniques requereixen 

potencials d’oxidació-reducció compresos entre -300 mV i -330 mV. 

 

En el medi a digerir cal una relació adequada entre nutrients per al desenvolupament de la 

flora bacteriana. La relació C/N ha d’estar compresa entre 15/1 i 45/1, amb un valor 

recomanable de 30/1. Valors molt inferiors a 15/1 disminueixen la velocitat de reacció i valors 

molt superiors a 45/1 creen problemes d’inhibició. Pel fòsfor la relació C/P òptima és de 

150/1. Valors inferiors no creen problemes d’inhibició. 

 

El procés de D.A. pot realitzar-se a tres rangs diferents de temperatura: per sota dels 20ºC, 

psicròfil, entre 30 i 40ºC, mesòfil, i entre 50 i 70ºC, termòfil. Amb l’augment de temperatura 

s’augmenta la velocitat de creixement dels bacteris i amb això la velocitat de producció de 

biogàs. Treballant en el rang termòfil s’assegura, a més, la destrucció de patògens, 

l’eliminació de males herbes i d’ous i larves d’insectes, de manera que és un sistema amb gran 



Alternatives 

 151

implantació en països amb legislació ambiental restrictiva (nord d’Europa). Els sistemes 

termòfils requereixen major control i seguiment, degut a que a altes temperatures el nitrogen 

amoniacal es comporta com a inhibidor de la metanogènesi. Això es pot solucionar mesclant 

residus de diferent origen per a disminuir la concentració de nitrogen amoniacal. 

 

Estabilitat, toxicitat i inhibició 

La presència d’antibiòtics en els residus pot produir fins una disminució del 50% en la 

producció de gas. La presència de desinfectants pot arribar a provocar el colapse total del 

reactor, i elevades concentracions de sals i àcid sulfhídric inhibeixen parcialment l’activitat de 

les bacteris. 

 

És especialment important l’efecte del nitrogen amoniacal, el qual és un fort inhibidor, més 

quan puja la temperatura i el pH. Aquest és el motiu pel qual el procés termòfil no és aplicable 

a residus ramaders excepte quan es mesclen amb residus orgànics industrials. Aquest és el 

mètode que s’utilitza a les grans plantes de biogàs de Dinamarca, arribant a produccions que 

en algunes plantes superen els 100 m3 de gas per tona de biomassa tractada. Però per residus 

de porcí mai no es poden superar els 30 m3 de gas per tona tractada. 

 

Temps de retenció 

És el temps que el substrat es manté al reactor, sotmès a l’activitat dels bacteris. En sistemes 

discontinus correspon al temps de fermentació. La producció de gas en els sistemes 

discontinus segueix la mateixa corba que el desenvolupament dels bacteris (latència, 

creixement, estacionalitat i decreixement). 

 

En un sistema continu, la fase transitòria (de posada en marxa) pot ser lenta, de l’ordre de 3 

mesos per residus ramaders. A partir del moment en què el procés és estable, la depuració i 

producció de biogàs segueixen les corbes de la Figura 6.12. D’aquesta Figura és important 

notar que la màxima depuració no coincideix amb la màxima producció de gas per unitat de 

volum de reactor (de material digerit). Aquest aspecte té una gran importància econòmica ja 

que per obtenir un balanç energètic òptim cal treballar amb un temps de retenció proper al que 

determina la màxima producció volumètrica de gas, malgrat la depuració no sigui elevada. Per 

fem líquid de boví l'òptim energètic es troba al voltant d’un temps de retenció de 20 dies. 
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Figura 6.12. Depuració (eliminació de la DQO en %) i producció volumètrica de gas  

(m3 CH4/m3 digestor i dia) per un reactor anaerobi continu genèric, en funció del temps de 
retenció hidràulic i la DQO a l’alimentació( 100,75 i 50 g/L). El temps de retenció mínim en 

aquest exemple és de 6 dies 
 

Producció de biogàs a partir de residus ramaders 

L’estimació genèrica d’energia produïble a partir de residus ramaders, mitjançant el procés de 

digestió anaeròbia, no és senzilla, ja que cal tenir en compte el contingut en matèria orgànica 

degradable i possibles tòxics en el residu a digerir. La Taula 6.27 dóna alguns valors 

orientatius. 

 

Taula 6.27. Valors orientatius de producció de biogàs segons l’ animal productor de les 
dejeccions (Hobson, 1990, en Wheatley, 1991) 

Animal Dejeccions produïdes 
(kg/dia) 

Sòlids Totals en les 
dejeccions (%) 

Biogàs. Producció 
màxima (L/kg s.v.i) 

Metà en el 
biogàs (%) 

Vedells 21 13 220-300 55-60 
Vaques 45 13 220-400 55-60 
Porcí d’engreix 5 6-10 300-400 68-70 
Gallines ponedores 0,1 30-50 350-450 65-70 
Broilers llit - 50-80 250-370 60 
s.v.i: sòlids volàtils de l’influent 

 

A partir d’un balanç de matèria d’un sistema continu, com el de la Figura 6.13, es poden 

obtenir expressions per al càlcul de la depuració (eliminació de matèria orgànica, mesurada 

com sòlids volàtils o demanda química d’oxigen) i la producció de gas per unitat de volum de 

reactor. 
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Figura 6.13. Esquema genèric d’un sistema continu, de mescla completa, de  

fermentació anaeròbia 
 

Aplicant la cinètica de Contois (1959), i fent el balanç esmentat, Chen i Hashimoto (1978) 

van obtenir una expressió per a l’eficiència en l’eliminació del substrat, 

K1
K1

S
S

1E
m0

1





 

i per a la producció de gas per unitat de temps i volum del reactor,  
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on: 

E: eficiència en la destrucció de matèria orgànica, 

S1: concentració de substrat (en s.v. o DQO) a la sortida del reactor, 

So: concentració de substrat (en S.V. o DQO) a l’entrada del reactor, 

K: constant d’inhibició, o de Chen i Hashimoto (1978), 

: temps de retenció, en dies. És igual al volum del reactor, V, dividit pel cabal a tractar, Q, 

m: taxa màxima de creixement dels microorganismes, 

Pv: producció de gas per dia i per m3 de reactor, 

Go: producció de gas per unitat de substrat (S.V. o DQO) eliminat. Chen i Hashimoto (1978) 

defineixen aquest paràmetre com la producció de gas per unitat de substrat afegit al reactor, 

per a un temps de retenció infinit, la qual cosa implica que tot el substrat degradable ha estat 

descompost. Aquest valor pot calcular-se mitjançant un experiment en discontinu, 

determinant el metà acumulat produït. Hill (1982) dona alguns valors mitjans d’aquest 

paràmetre, obtinguts a partir d’experiments de diferents autors (veieu la Taula 6.28). 
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Taula 6.28. Valors aproximats de G0 (L CH4/g s.v.) per diversos residus ramaders (Hill, 1982) 
Origen del residu G0 

(L CH4/g S.V.) 
Boví de carn 0,35 
Vacú de llet 0,20 
Porcí 0,45 
Avícola 0,39 

 

El paràmetre K és conegut com constant d’inhibició de Chen-Hashimoto. Aquests autors van 

comprovar que augmenta amb un augment de la concentració de sòlids volàtils (s.v.) a 

l’entrada del digestor (i). Van proposar les expressions següents per al càlcul de m(dia-1) i K: 

0,129T0,013m   

0S0,05e0,0210,6K   

amb T= temperatura, en ºC, i S0 en g s.v./L. 

 

Hashimoto (1982) va ajustar dades experimentals de digestió anaeròbia de residus de boví, 

obtenint la següent expressió: 

0S0,06e0,00160,8K   

amb S0 donat en kg s.v./m3. 

El paràmetre K depèn, també, de l’origen dels residus, i augmenta amb la concentració de 

tòxics en el residu. 

 

Assaig realitzat 

Amb l’objectiu de saber si es pot aplicar la digestió anaeròbia en el cas del fem es va realitzar 

una sèrie d’incubacions de diferents durada i a diferents concentracions de matèria seca (m.s.) 

de fem, per conèixer en quines condicions la producció de metà i la reducció de la DQO són 

màximes. Els percentatges de matèria seca (m.s.) estudiats són: 

- 22 % de m.s. (fem sense addició d’aigua) 

- 16 % de m.s. 

- 10 % de m.s. 

- 5 % de m.s. 

- control (sense fem, només inòcul) 

En tots els assaigs s’ha utilitzat el mateix inòcul, el qual s’ha obtingut de l’estació de 

depuració d’aigües de Lleida (E.D.A.R. de Lleida). 
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En cada un dels assajos s’ha avaluat els següents paràmetres: 

- composició química del fem, inicial i després de la incubació 

- reducció de la DQO del fem 

- anàlisis quantitativa i qualitativa del gas produït. 

 

Resultats de l’assaig 

El tractament control ha presentat un acusat procés de desnitrificació, amb producció 

apreciable de nitrogen i molt baixa producció de metà. A la resta dels tractaments (5, 10, 16 i 

22% de matèria seca) la producció de nitrogen molecular és pràcticament nul·la, ja que amb 

un augment de la concentració de matèria orgànica el perfil de la fermentació passa del de 

desnitrificació al de digestió anaeròbia i producció de metà. 

 

La producció màxima de metà s’ha donat en el tractament amb el 5% de matèria seca (Figura 

6.14). La producció ha estat d’aproximadament 180 mL de metà en 50 dies a partir d’una 

mostra de 25 g què té un 5% de matèria seca (m.s.). Es a dir, que en el tractament en que s’ha 

utilitzat menys fem, és en el que s’ha produït mes metà. Això pot ser degut, tant a que amb la 

dilució baixa la concentració de tòxics presents, com a una major accessibilitat al substrat per 

part dels microorganismes. 

 
¡Error! Vínculo no válido. 

Figura 6.14. Producció mitjana (de tres repeticions, n=3) acumulada de meta (CH4) en els 
diferents tractaments realitzats amb diferents continguts de matèria seca 

 

Evolució del substrat i índex productius de l’assaig 

A la Taula 6.29 s’indiquen les condicions inicials del procés per a cada mostra i les 

condicions finals, per als paràmetres més importants, la producció de gas metà i els índex 

productius que defineixen el perfil del procés. 

L’eliminació de matèria orgànica, tant en unitats de DQO com de sòlids volàtils, augmenta 

conforme ho fa la dilució, i la producció de gas segueix la mateixa tendència. Els índexs de 

biodegradabilitat anaeròbia també augmenten conforme es disminueix la concentració de 

sòlids en la mostra. És màxima (del 54%) al 5% de m.s.. 

 

Taula 6.29. Índex productius per als assaigs discontinus de digestió anaeròbia 
Identificació inòcul 5% 10% 16% 22% 
% m.s. 2,69 5,00 10,00 16,00 22,11 
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% s.v. 2,152 4,25 8,50 13,59 18,78 
DQO (mg/kg m.s.) 30558,4 75298,95 150597,90 240956,65 331315,39 
Pes mostra (g) 5 25,00 25,00 25,00 25,00 
Condicions mescla inicials 
Pes total mostra (g)  30,00 30,00 30,00 30,00 
% m.s.  4,62 8,78 13,78 18,87 
% s.v.  3,90 7,44 11,69 16,01 
DQO (mg/kg m.s.)  67842,19 130591,32 205890,27 281189,23 
Condicions mescla, final digestió 
% m.s.  2,90 7,97 12,92 18,58 
% s.v.  2,08 6,40 10,61 15,19 
DQO (mg/kg m.s.)  31266,00 110852,35 170694,75 252147,66 
N-NH4

+ (mg/L)  1114,17 881,58 1080,80 1389,50 
PH  8,21 8,32 7,79 7,44 
N-NH3 (mg/L)  175,59 171,21 71,77 42,79 
Dades de producció 
CH4 (mL)  188,66 129,71 63,78 44,03 
CH4 (g DQO)  0,50 0,34 0,17 0,12 
DQO eliminada (%)  0,54 0,15 0,17 0,10 
s.v. eliminat (%)  0,47 0,14 0,09 0,05 
g DQO inicial  2,04 3,92 6,18 8,44 
g s.v. inicial  1,17 2,23 3,51 4,80 
g s.v. eliminat  0,54 0,31 0,32 0,25 
CH4/s.v.i (mL CH4/g s.v.i)  161,30 58,13 18,19 9,17 
CH4/DQOi (mL CH4/DQOi)  92,70 33,11 10,33 5,22 
mL CH4/DQO eliminada  171,93 219,05 60,40 50,54 
mL CH4/s.v. eliminat  346,38 418,10 197,72 179,12 
índex biodegradabilitat (DQO)  0,54 0,15 0,17 0,10 
índex metanització (DQO i)  0,25 0,09 0,03 0,01 
índex metanització (DQO e)  0,46 0,58 0,16 0,13 

i: inicial; e: efluent 

 

Prenent el model de càlcul per instal·lacions en continu i fem de boví, obtingut per Chen i 

Hashimoto (1978), i aplicant la fórmula de càlcul de la constant d’inhibició d’aquests 

mateixos autors o la deduïda posteriorment per Hashimoto (1982), s’obté que el màxim de la 

producció de gas, per unitat de residu tractat, s’obté per a concentracions de m.s. compreses 

entre el 10 i 13 %, per als fems de vaquí d’engreix. Les produccions de metà per unitat de 

substrat eliminat, en el present experiment, són del mateix ordre de magnitud que els 

obtinguts pels autors referenciats. 

 

Projecció de les dades obtingudes en l’assaig 

A partir de les produccions de gas obtingudes, amb la millor dilució del fem, del model de 

Chen i Hashimoto (1978), i del model de càlcul de la constant d’inhibició de Hashimoto 
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(1982), a continuació s’expressen les dades de dimensionament d’un sistema anaerobi aplicat 

al tractament de 20.000 Tm de fem/any, per a la millor opció de dilució. Les dades estimades, 

que es presenten només tenen un valor indicatiu, a nivell de grans nombres, a partir dels quals 

es pot comprovar que malgrat que les produccions d’energia poden ser considerables, cal una 

elevada inversió i elevats costos d’operació, per la qual cosa l’alternativa de la digestió 

anaeròbia no és competitiva davant de la del compostatge aerobi. 

 

Dades de dimensionat 

Temps de retenció: 20 dies 

% de matèria seca en el producte a digerir: 10 % 

% destrucció de sòlids volàtils: 54% 

Aigua per diluir: 1,21 m3 d’aigua per tona de residu 

Total d’aigua a l’any: 24.200 m3 

Volum de reactors: 2.906 m3 

Producció de gas: 48,75 m3 CH4/Tm residu 

Producció d’energia elèctrica (rendiment elèctric 32%): 153 kWh/Tm 

Producció d’energia elèctrica: 3.060 MWh/any 

Producte final de digestió: 44.200 m3/any de residu amb 29,4 kg/Tm de s.v. 

Producció bruta d’energia tèrmica: 200 tèrmies/Tm de residu 

 

El producte final de la digestió seria un efluent molt diluït. Una vegada realitzada una 

separació de sòlids i líquids, es podria obtenir un cabal de 3.577 m3 a l’any amb un contingut 

de 250 kg s.v./Tm, i un efluent líquid, amb un cabal de 40.623 m3/any d’efluent líquid, per al 

qual caldria implementar una planta depuradora o bé utilitzar-lo per fertiirrigació. 

 

Avaluació econòmica 

Considerant una entrada d’unes 20 Tm/any de residus, la inversió de la unitat de producció i 

aprofitament del gas s’estima en 380 milions de pessetes (1 milió de pessetes per kW de 

potència instal·lada), a la qual caldria sumar-hi la unitat de post-tractament, és a dir, la unitat 

de separació de sòlids i líquids i de tractament dels líquids. En cas que s’utilitzes tot el volum 

final per a l’aplicació al sòl, caldria utilitzar un sistema de cubes en lloc de camions, de 

manera que la inversió final, ja sigui per planta de tractament de líquids o per compra de parc 

mòbil de distribució, podria veure’s incrementada fins a 500 milions de pessetes. 
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El cost d’operació més important és degut a la partida de consum d’aigua per a dilució. 

També ha d’incloure els sous dels operaris i tècnics que haurien de gestionar la planta, així 

com els costos de manteniment. Els costos d’operació s’estimen en uns 15 milions de pessetes 

anuals. 

 

Els ingressos anuals per venda d’energia elèctrica s’estimen en un màxim de 45 milions de 

pessetes, sense haver descomptat l’energia autoconsumida en l’explotació de la planta. 

 

Sense fer una avaluació acurada dels índex de rendabilitat, es pot comprovar senzillament, a 

partir de la relació entre inversió i la diferència entre ingressos i costos d’operació, l’elevat 

risc de la inversió, amb temps de recuperació d’aquesta superiors als 15 anys. 

 

Malgrat que les produccions de gas són apreciables, una vegada aplicat aquest procés, caldria 

un sistema per separar la fracció sòlida de la líquida, i un planta de tractament d’aigües 

residuals per al tractament de la fracció líquida. El producte final obtingut, valoritzable, seria 

un compost molt mineralitzat i gens estructurat, no competitiu en el mercat davant d’un 

compost produït directament dels fems frescs. 

 

En general, el procés de D.A. només es considera econòmicament interessant a partir d’unes 

300.000 Tm/any de residu a tractar donada la considerable inversió inicial que implica. 
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7. Conclusions 
 

El balanç comarcal de nutrients a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, considerant tot el bestiar i totes 

les superfícies disponibles, és deficitari. Però, a l’Alt Urgell el balanç de nitrogen per al 

bestiar estabulat i els cultius (sense considerar les pastures) és lleugerament excedent (457 Tm 

de N/any en l’escenari DARP, 126 en l’escenari cens i 28 en l’escenari 5 anys). A la 

Cerdanya, el balanç comarcal de nutrients és deficitari en tots els escenaris. El problema dels 

residus ramaders a l’Alt Urgell i a la Cerdanya és una qüestió de distribució dels excedents 

generats pel bestiar estabulat i de maneig agronomicament correcte de tots els residus que es 

produeixen. No hi ha una problemàtica deguda a producció excedent de nutrients que faci 

perillar la qualitat dels sòls o de les aigües. 

 

El primer destí dels residus ramaders ha de ser el seu aprofitament com a adob. Això implica 

disposar d’una capacitat d’emmagatzematge adequada i aplicar els residus higienitzats com a 

adob de fons quan els cultius ho necessitin i en tota la superfície de cultiu. També cal tenir en 

compte que és més avantatjós i econòmic generar residus sòlids que no semi-líquids. 

 

En cas de desitjar la valorització econòmica externa, per oferir els fems al mercat dels adobs 

orgànics i poder ampliar la càrrega ramadera de la zona (sempre sota el control de 

l’administració), el millor procés és el de compostatge, el qual permetria produir un compost 

de molt bones qualitats agronòmiques, amb un ampli mercat, sense incorporació de tecnologia 

sofisticada. Es recomana que els ramaders es posin en contacte amb un gestor de residus que 

conegui el mercat i amb el qual puguin establir les diferents condicions tècniques, de control 

de qualitat i de compra-venda del compost. Es recomana, també, donar publicitat a les 

característiques del producte. 

 

En general, els fems de vaquí amb palla, no són recomanables per al procés de digestió 

anaeròbia, malgrat que les produccions finals d’energia puguin ser apreciables, donada 

l’elevada inversió, la dificultat en la gestió del producte fermentat obtingut i la poca qualitat 

agronòmica d’aquest, en comparació amb l’obtingut del procés de compostatge. Alhora, el 

procés de compostatge és molt més simple i requereix una inversió molt menor. 
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Cal establir ajuts incentivadors (no sancionadors) per a la solució del maneig d'aquests 

residus, per part de l’administració. Com a exemple es té el cas francès que estableix unes 

normes d'emmagatzematge, d'economia de l'aigua, un calendari d'aplicacions per parcel·les 

amb reglamentació específica i uns ajuts financers per a cada tipus de dejeccions animals. Hi 

ha un institut tècnic que busca solucions individualitzades al maneig dels residus en el que 

també hi poden intervenir les administracions locals. La seva llei 10.11.92 "sur l'eau" té en 

compte una valoració global de l'explotació, les inversions necessàries per a evitar fugues i la 

superfície agrícola necessària per a que l'aplicació de tot el fem no sobrepassi les 170 U N-

org/ha. Addicionalment s'estableixen unes normes estàndard d'aplicació i en funció de la 

xarxa d'aigües, del tipus de dejeccions i de la climatologia que serveixen per a fixar en cada 

cas les unitats de N que es poden aplicar en cada explotació. Aquest pla s'ha començat a 

aplicar a les explotacions més grans per a continuar per les més petites, al llarg d'un període 

de més de 3 anys. L'estudi mediambiental de l'explotació està pagat per l'administració 

pública i s'estructura en diverses fases. La primera fase és la diagnosi, en la qual s'estableix el 

pressupost de les millores necessàries en les instal·lacions i les millores de maneig. En la 

segona fase es gestionen els ajuts. Hi col·laboren dues administracions que contribueixen amb 

un 65% del cost de les obres a realitzar: l'equivalent de la Junta de Sanejament (fixa i recapta 

les taxes de contaminació), i l'estat a través de les administracions autonòmiques. Finalment, 

es fa un contracte entre el ramader i les dues administracions en el què s'estipula la 

contribució de cada part i el termini de realització de les obres (és de 2 anys més 1 any de 

prorroga). Abans de posar aquest programa en marxa es van fer 3 o 4 assajos pilot de 

l'experiència. La proposta francesa de maneig és més complerta que la proposta existent fins 

ara a Catalunya. 

 

Un maneig ambientalment correcte dels residus ramaders passa per una correcta planificació i 

per un pressupost realista. Un bon pla d'actuació necessita el temps suficient (per a planificar-

lo, assajar-lo, optimitzar-lo, implementar-lo i avaluar-lo) per a que sigui efectiu. No es pot 

deslligar d'una planificació territorial més general i en tots els àmbits. Cal una ordenació del 

territori a llarg termini en tots els municipis i en ambdues comarques en conjunt. 
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Annex 1. Enquesta feta als ramaders 
 

Identificació i localització 
Núm enquesta Marca DARP Llet/Carn 
Municipi Enquestador Acompanyant (nom, tel) 
Data   
Nom de l'empresa Nom i cognoms NIF 
Tipus de societat Tipus de persona Règim econòmic 
Nom de la casa quadra Carrer, núm quadra  
Poble quadra Codi postal quadra País quadra 
   

Codi municipi quadra UTM-x quadra UTM-y quadra 
Accessos instal·lacions Nom de la casa Carrer, núm. 
Poble casa Codi postal casa País casa 
Codi municipi casa Núm. treballadors Tipus sòl que ocupa l'explotació 
Telèfon Fax Correu electrònic 
   

Núm. soci Coop. Cadí Núm. soci Coop. Pirenaica Soci d’altres: 
   

Ha plegat No vol fer l'enquesta?  
   

Si té altre bestiar, on? Quin? Quants caps? 
 

Distàncies 
Distància a nucli urbà (m) Distància a habitatges aïllats habitats (m) Distància a nucli habitat (m) 
Distància a pou d'aigua (m) Distància a font d'aigua (m) Distància a captació d'aigua potable (m) 
Distància a conducció d'aigua 
potable (m) 

Distància a llera pública (m) Distància a granja mateixa espècie (m) 

Distància a riu o riera (m) Distància a indústria carnia (m) Distància a infraestructures (m) 
 

Superfícies i instal·lacions 
Sup. dels pallers damunt quadra (m2) Sup. pallers a peu pla (m2) Sup. total quadra (inclòs patí) (m2) 
Tipus sala munyir Capacitat sala munyir: Sup. sala de munyir (inclòs espai 

tancs) (m2) 
Sup. total edificada granja (m2) Granja amb sistema de cubículs Hi ha moll de càrrega/descàrrega 
Tipus d'abeuradors Núm. d'abeuradors  
 

Superfícies de cultiu i pastura 
Tipus de superfície ha Núm. 

finca 
cultiu Quantitat de fem que 

hi aplica 
Freqüència 
d’aplicació fems 

Sup. total pròpia adjacent      
Sup. total pròpia no adjacent      
Sup. total arrendada adjacent      
Sup. total arrendada no adjacent      
Sup. total comunal adjacent      
Sup. total comunal no adjacent      
Sup. total (ha)      
Adob mineral tipus  quantitat Finques núm.  
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Bestiar 
Raça:  
ESPAP010 femelles reproductores de llet  
ESPAP011 sementals (llet)  
ESPAP013 recria (vedelles llet)  
Núm. total caps llet  
ESPAP020 femelles reproductores de carn  
ESPAP021 sementals (carn)  
ESPAP023 recria (vedells carn)  
ESPAP024 engreix (carn)  
Núm. total caps carn  
Núm. total caps (llet+carn)  
Capacitat quadra (DARP)  
Núm. caps estabulats fixes  
Núm. caps pasturant fixes  
 

Superfície i període de pastura 
Sup. total en que pasturen els fixes(ha)  
Cultiu/finques on pasturen els fixes  
Núm. caps pasturant part de l'any  
Període pasturant  
Sup. total en que pasturen(ha)  
Cultiu/finques on pasturen  
 

Alimentació i emmagatzematge dels aliments 
 Quantitat consumida/any Capacitat emmagatzematge 
Consum palla (jaç+menjar)   
Aliment 1:   
Aliment 2:   
Aliment 3:   
Aliment 4:   
Aliment 5:   
 

Gestió dels residus 
Tipus de gestió dels residus 
Producció anual de fems (kg) 
 Quantes? On? Com tracta el fem? 
Munteres    
 importat exportat -  
kg/any fem   -  
pts/kg fem    
A quines finques van els fems?    
 importat exportat pts/L purí 
L/any purí     
 situació tipus vallat 
Femer 1    
 Capacitat sortida lixiviats? on van? 
Femer 1    
 Capacitat bassa(m3) A quina finca van els lixiviats?  
Hi ha dipòssit/bassa lixiviats?    
    
Producció anual sucs (m3) 
Tipus bassa lixiviats 
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 vaques vedells  
Núm. morts/any    
Què en fan dels cadàvers? 
Tipus de fosa (fitxa ramadera) 
Tipus de fosa 
Utilitzen calç viva? 
En quines finques fa fosses de cadàvers? 
 d'àcid (L) de base (L) llexiu (L) 
Consum anual     
Destí dels recipients desinfectants 
Hi ha gual sanitari ? 
 

Aigua 
Subministrador de l'aigua m3 aigua/any del 

subministrador 
Altres fonts de 
subministrament 

m3 aigua/any altres fonts 

Com tracta l'aigua? 
m3/any aigües blanques Reutilitza les aigües 

blanques? 
m3/any d'aigües verdes m3 d'aigua/any total neteja 

sistema neteja terra sala de 
munyir 

sistema neteja quadres destí aigües blanques i 
verdes 

On van les aigües pluja? 

m3 d'aigua/any total 
 

Electricitat 
kWh/any FECSA/PEUSA 
L gasoil/any granja (inclòs escampar fems) L gasoil/any totals 
tipus d'emmagatzematge gasoil capacitat d'emmagatzematge gasoil (L) 
bombones de butà/any tipus d'emmagatzematge butà 
capacitat d'emmagatzematge (bombones) m3/any d'altres gasos 
capacitat d'emmagatzematges altres gasos (m3) tipus d'emmagatzematge altres gasos 
  
Fitxa resum garantia Fitxa autorització 
import data dipòsit 
 forma del dipòsit 
Fitxa autorització pòlissa assegurança 
import pòlissa companyia 
 

Hi ha hereus? Pensa comprar quota de llet? 
Pensa engreixar vedells de carn? Altres comentaris/preguntes: 
 

Producció mitjana de llet per vaca i per dia (L) 
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Annex 2. Anàlisis de sòls fetes per la Cooperativa del Camp, Pirenaica, al 
Laboratori d'Anàlisis i Fertilitat de Sòls 
 

Les mostres analitzades son mostres compostes de 3 punts a una profunditat de 25 cm. 

 

Com ja s'ha vist a la memòria, s'indica només el municipi en el què s'ha pres la mostra. La 

mostra esta presa de manera que només és representativa d'aquesta parcel·la, l'extrapolació s'ha 

de fer amb prudència. 

 

Taula A2.1. Mètodes de les anàlisis emprades pel Laboratori d'Anàlisis i Fertilitat de Sòls 
(LAF) 

Determinació Mètode 
pH a l’aigua, suspensió 1:2.5 Potenciomètric 
Conductivitat elèctrica (C.E.) a 25ºC en extracte 1:5 Conductimètric 
Matèria orgànica oxidable (m.o.) Espectrefotomètric (Walkey-Black) 
Carbonat càlcic (CaCO3) equivalent Mecànic-Volumètric 
Fòsfor (P) assimilable. Extret amb NaHCO3 Espectrefotomètric (Olsen) 
Potassi (K+) canviable per NH4AcO, 1N Absorció atòmica 
Magnesi (Mg2+) canviable per NH4AcO, 1N Absorció atòmica 
Granulometria Gravimètric (sedimentació discontinua) 
Nitrats, extracte 1:5 de la mostra seca en aigua Destil·lació i valoració 

 

Taula A2.2. Equivalències teòriques d'interès 
10 unitats fertilitzants de N equivalen a 47.6 kg de sulfat amònic (21%) 
 38.5 kg de nitrat amònic (26%) 
 21.7 kg d’urea (46%) 
10 unitats fertilitzants de P2O5 equivalen a 55.5 kg de superfosfat (18%) 
10 unitats fertilitzants de K2O equivalen a 20 kg de sulfat potàssic (50%) 
 16.7 kg de clorur potàssic (60%) 
100 kg d’adob de formula 15-15-15 equivalen a 15 unitats fertilitzants de N 
 15 unitats fertilitzants de fòsfor (P2O5) 
 15 unitats fertilitzants de potassi (K2O) 
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Característiques físiques i de fertilitat bàsiques dels sòls de l’Alt Urgell analitzats per la 

Cooperativa del Camp (Pirenaica) 

 

Taula A2.3. pH i conductivitat elèctrica (C.E.) de les mostres de sòls analitzades per la 
Cooperativa del Camp (Pirenaica) 

Municipi pH a l'aigua 1:2.5 n Interpretació C.E. 25 ºC dS/m n Interpretació
Aguilar de Bassella 8 1 Moderadament bàsic 0.28 1 No limitant
Alàs i Cerc 7.5 a 8.2 5 Mitjanament bàsic a Moderadament Bàsic 0.14 a 0.22 5 No limitant
Cabó 7.9 a 8.2 9 Moderadament bàsic 0.17 a 0.31 9 No limitant
Coll de Nargó 7.8 a 8.2 3 Mitjanament bàsic a Moderadament bàsic 0.14 a 0.22 3 No limitant
La Bastida 7.7 a 8.0 2 Mitjanament bàsic a Moderadament Bàsic 0.19 a 1.84 2 No limitant a Alta
La Seu d'Urgell 6.5 a 8.3 12 Lleugerament bàsic a Moderadament bàsic 0.12 a 0.21 12 No limitant
Les Valls d'Aguilar 7.2 1 Neutre 0.09 1 No limitant
Les Valls d'Aguilar 7.6 a 8.2 3 Mitjanament bàsic a Moderadament bàsic 0.14 a 0.22 3 No limitant
Montferrer i Castellbó 6.7 a 8.3 16 Neutre a Moderadament bàsic 0.08 a 0.29 16 No limitant
Oliana 8.0 a 8.6 3 Moderadament bàsic a Lleugerament alcalí 0.15 a 0.17 3 No limitant
Organyà 7.6 a 8.1 9 Mitjanament bàsic a Moderadament bàsic 0.15 a 2.17 9 No limitant a Alta
Peramola 8.1 a 8.3 6 Moderadament bàsic 0.14 a 0.16 6 No limitant
Ribera d'Urgellet 6.7 a 7.33 3 Neutre a Mitjanament bàsic 0.11 a 0.21 3 No limitant
Ribera d'Urgellet 7.8 a 8.0 2 Mitjanament bàsic a Moderadament bàsic 0.21 a 0.30 2 No limitant
Ribera d'Urgellet 6.7 a 8.1 12 Neutre a Moderadament bàsic 0.09 a 0.22 12 No limitant  

 

Taula A2.4. Matèria orgànica (m.o.) i carbonat càlcic de les mostres de sòls analitzades per la 
Cooperativa del Camp (Pirenaica) 

Municipi m.o. oxidable % n Interpretació CaCO3 eq. % n Interpretació
Aguilar de Bassella 1.6 1 Mitjà-baix 29 1 Molt calcari
Alàs i Cerc 1.6 a 5.1 5 Mitjà-baix a Molt alt 1 a 47 5 No calcari a Extremadament calcari
Cabó 2.7 a 6.9 9 Mitjà-alt a Mol alt 35 a 52 6 Molt calcari a Extremadament calcari
Coll de Nargó 2.3 a 3.6 3 Mitjà a Alt 5 a 49 3 Molt poc calcari a Extremadament calcari
La Bastida 3.0 a 3.5 2 Alt 27 a 33 2 Molt calcari
La Seu d'Urgell 1.7 a 8.8 12 Mitjà-baix a Molt alt 1 a 7 12 No calcari a Poc calcari
Les Valls d'Aguilar 2.4 1 Mitjà 2 1 Molt poc calcari
Les Valls d'Aguilar 3.4 a 11.6 3 Alt a Molt alt 4 a 13 3 Molt poc calcari a Poc calcari
Montferrer i Castellbó 3.6 a 14.6 16 Alt a Molt alt 1 a 3 16 No calcari a Molt poc calcari
Oliana 0.8 a 2.5 3 Molt baix a Mitjà-alt 38 a 44 3 Molt calcari a Extremadament calcari
Organyà 3.1 a 8.2 9 Alt a Molt alt 7 a 60 9 Poc calcari a Extremadament calcari 
Peramola 2.2 a 3.6 6 Mitjà a Alt 34 a 51 6 Molt calcari a Extremadament calcari
Ribera d'Urgellet 4.44 a 14.8 3 Alt a Molt alt 2 1 Molt poc calcari
Ribera d'Urgellet 11.2 a 11.8 2 Molt alt 19 a 42 2 Calcari a Extremadament calcari
Ribera d'Urgellet 3.1 a 17.1 12 Alt a Molt alt 0 a 9 12 No calcari a Poc calcari  

 

Taula A2.5. Contingut de fòsfor, potassi i magnesi de les mostres de sòls analitzades per la 
Cooperativa del Camp (Pirenaica) 

Municipi Fòsfor (P) ppm n Interpretació Potassi (K) ppm n Interpretació Magnessi (Mg) ppm n
Aguilar de Bassella 24 a 31 3 Alt 100 a 171 3 Baix 97 1
Alàs i Cerc 10 a 36 5 Baix a Molt alt 136 a 595 5 Baix a Molt alt 97 a 226 5
Cabó 15 a >80 9 Mitjà a Excessiu 164 a >600 9 Baix a Excessiu 101 a 270 6
Coll de Nargó 25 a 110 3 Alt a Excessiu 179 a 340 3 Baix a Alt 159 a 258 3
La Bastida 30 a 37 2 Molt alt 156 a 212 2 Baix a Mitjà 149 a 203 2
La Seu d'Urgell 7 a 73 13 Baix a Excessiu 75 a 354 13 Molt baix a Alt 111 a 430 12
Les Valls d'Aguilar 63 1 Excessiu 411 1 Alt 142 1
Les Valls d'Aguilar 7 a 36 3 Baix a Molt alt 173 a 223 3 Baix a Mitjà 282 a 318 2
Montferrer i Castellbó 7 a >80 16 Baix a Excessiu 50 a 259 16 Molt baix a Mitjà 135 a 410 16
Oliana 2 a 41 3 Molt baix a Molt alt 111 a 212 3 Baix a Mitjà 83 a 190 3
Organyà 20 a 103 9 Alt a Excessiu 69 a 346 9 Molt baix a Alt 178 a 359 5
Peramola 7 a 16 6 Baix a Mitjà 149 a 284 6 Baix a Mitjà
Ribera d'Urgellet 8.59 a 30 3 Baix a Molt alt 43 a 132 3 Baix 232 1
Ribera d'Urgellet 84 a 113 2 Excessiu 601 a 709 2 Molt alt 542 a 609 2
Ribera d'Urgellet 6 a 37 12 Molt baix a Molt alt 87 a 359 12 Baix a Alt 125 a 3170 12  



Annex 2 

 VI

Taula A2.6. Classe textural (USDA) de les mostres de sòls analitzades per la Cooperativa del 
Camp (Pirenaica) 

Municipi Interpretació Classe textural USDA n mg N-NO3
-/kg n

Aguilar de Bassella Mitjà Franca 1 11 a 28 3
Alàs i Cerc Alt a Molt alt Franca, Franc-argilosa, Franc-llimós, Franc-arenós, Franc-argilós-arenós 5
Cabó Mitjà a Alt Franca, Franc-llimosa, Franc-argilosa 6 12 a 31 6
Coll de Nargó Alt a Molt alt Franc-argilosa 3
La Bastida Mitjà a Alt Franca, Franc-argilosa 2 25 a 33 2
La Seu d'Urgell Alt a Molt alt Franc-argilosa-arenosa, Franca, Franc-argilosa, Franc-arenosa 12 13 a 60 3
Les Valls d'Aguilar Alt Franca 1
Les Valls d'Aguilar Molt alt Franca, Franc-argilosa 3 23.5 1
Montferrer i Castellbó Alt a Molt alt Franca, Franc-argilosa-arenosa, Franc-llimosa, Franc-arenosa 16 24 a 34 3
Oliana Alt a Mitjà Franca, Franc-arenosa 3 3 1
Organyà Alt a Molt alt Franca, Franc-argilosa, Franc-arenosa, Franc-llimosa 9 9.4 a 109.0 4
Peramola Franca, Franc-argilo-llimosa, Franc-argilosa 6 7 a 30 6
Ribera d'Urgellet Molt alt Franc-arenós, Franc, Franc-llimós 3
Ribera d'Urgellet Molt alt Franc-argilosa 2
Ribera d'Urgellet Alt a Molt alt Franc-argilós, Franca, Franc-llimós, Franc-argilo-llimós, Franc-arenós 12  
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Annex 3. Producció de nitrogen i de matèria fresca per municipi i tipus 
d’animal 

Taula A3.1. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Alàs i Cerc 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Alàs i Cerc (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 641 37.263,5 4.968.462,4 kg 95,3 95,6
Plaça d'equí 8 755,1 107.873,2 kg 1,9 2,1
Plaça de xai 74 987,5 109.726,0 kg 2,5 2,1
Plaça de cabrum 9 92,3 10.257,5 kg 0,2 0,2
Producció total 39.098,4 5.196,3 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.2. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bassella 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Bassella (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 641 37.263,5 4.968.462,4 kg 95,3 95,6
Plaça d'equí 8 755,1 107.873,2 kg 1,9 2,1
Plaça de xai 74 987,5 109.726,0 kg 2,5 2,1
Plaça de cabrum 9 92,3 10.257,5 kg 0,2 0,2
Producció total 39.098,4 5.196,3 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.3. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Cabó (classificats 
segons el Codi bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari DARP. 

Quantitats de residus produïts a Cabó (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 
l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 

(expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 377 24.400,8 3.253.434,9 kg 95,6 95,1
Plaça de truges i mascles reproductors 23 472,5 91.392,6 dm3 1,9 2,7
Plaça de porcí d'engreix 25 252,0 33.027,5 dm3 1,0 1,0
Plaça d'equí 0 31,5 4.494,7 kg 0,1 0,1
Plaça de xai 27 361,7 40.191,8 kg 1,4 1,2
Producció total 25.518,5 3.422,5 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.4. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Cava (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 
DARP. Quantitats de residus produïts a Cava (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, 

m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 35 2.017,4 268.984,3 kg 56,2 54,5
Plaça d'equí 17 1.573,2 224.735,8 kg 43,8 45,5
Producció total 3.590,5 493,7 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.5. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Coll de Nargó 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Coll de Nargó (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

 
Taula A3.6. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Estamariu 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Estamariu (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 439 24.275,1 3.236.677,1 kg 99,7 99,7
Plaça de cabrum 8 81,7 9.074,0 kg 0,3 0,3
Producció total 24.356,7 3.245,8 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.7. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Fígols i Alinyà 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Fígols i Alinyà (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 608 38.336,8 5.111.578,1 kg 49,5 59,8
Plaça de truges i mascles reproductors 8 175,0 33.849,1 dm3 0,2 0,4
Plaça de porcí d'engreix 403 4.065,6 532.844,0 dm3 5,3 6,2
Plaça de pollastre d'engreix 20.835 5.500,0 323.529,4 kg 7,1 3,8
Gàbia de conilla mare 5.015 25.843,0 2.153.583,3 kg 33,4 25,2
Plaça d'equí 2 188,8 26.968,3 kg 0,2 0,3
Plaça de xai 228 3.040,3 337.808,2 kg 3,9 4,0
Plaça de cabrum 25 269,9 29.983,6 kg 0,3 0,4
Producció total 77.419,3 8.550,1 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.8. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Josa i Tuixén 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Josa i Tuixén (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 608 38.336,8 5.111.578,1 kg 49,5 59,8
Plaça de truges i mascles reproductors 8 175,0 33.849,1 dm3 0,2 0,4
Plaça de porcí d'engreix 403 4.065,6 532.844,0 dm3 5,3 6,2
Plaça de pollastre d'engreix 20.835 5.500,0 323.529,4 kg 7,1 3,8
Gàbia de conilla mare 5.015 25.843,0 2.153.583,3 kg 33,4 25,2
Plaça d'equí 2 188,8 26.968,3 kg 0,2 0,3
Plaça de xai 228 3.040,3 337.808,2 kg 3,9 4,0
Plaça de cabrum 25 269,9 29.983,6 kg 0,3 0,4
Producció total 77.419,3 8.550,1 tones de la prod. del municipi  

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 785 53.585,5 7.144.737,7 kg 52,6 53,5
Plaça de truges i mascles reproductors 321 6.737,5 1.303.191,5 dm3 6,6 9,7
Plaça de porcí d'engreix 2.896 29.181,6 3.824.587,2 dm3 28,7 28,6
Plaça de pollastre d'engreix 20.001 5.280,0 310.588,2 kg 5,2 2,3
Plaça d'equí 1 47,2 6.742,1 kg 0,0 0,1
Plaça de xai 497 6.622,0 735.780,8 kg 6,5 5,5
Plaça de cabrum 35 369,3 41.030,1 kg 0,4 0,3
Producció total 101.823,1 13.366,7 tones de la prod. del municipi
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Taula A3.9. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Montferrer i 
Castellbó (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 

1998) en l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Montferrer i Castellbó (en kg de N, 
i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus 

d’animal a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.590 109.047,6 14.539.681,4 kg 57,4 61,6
Plaça de truges i mascles reproductors 222 4.655,0 900.386,8 dm3 2,5 3,8
Plaça de porcí d'engreix 3.397 34.230,0 4.486.238,5 dm3 18,0 19,0
Plaça de pollastre d'engreix 55.837 14.740,0 867.058,8 kg 7,8 3,7
Gàbia de conilla mare 2.962 15.265,0 1.272.083,3 kg 8,0 5,4
Plaça d'equí 62 5.820,7 831.522,5 kg 3,1 3,5
Plaça de xai 451 6.005,1 667.232,9 kg 3,2 2,8
Plaça de cabrum 17 184,6 20.515,1 kg 0,1 0,1
Producció total 189.948,0 23.584,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.10. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Oliana 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Oliana (en kg de N, i en kg i 

tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.349 52.884,5 7.051.260,4 kg 57,8 57,5
Plaça de truges i mascles reproductors 404 8.487,5 1.641.682,8 dm3 9,3 13,4
Plaça de porcí d'engreix 2.045 20.613,6 2.701.651,4 dm3 22,5 22,0
Gàbia de conilla mare 1.303 6.716,6 559.716,7 kg 7,3 4,6
Plaça de xai 203 2.703,0 300.328,8 kg 3,0 2,4
Plaça de cabrum 5 53,3 5.917,8 kg 0,1 0,0
Producció total 91.458,4 12.260,6 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.11. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Organyà 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Organyà (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 450 28.890,2 3.852.026,2 kg 29,5 38,9
Plaça de truges i mascles reproductors 119 2.502,5 484.042,6 dm3 2,6 4,9
Plaça de porcí d'engreix 221 2.226,0 291.743,1 dm3 2,3 2,9
Plaça de pollastre d'engreix 33.336 8.800,0 517.647,1 kg 9,0 5,2
Gàbia de conilla mare 10.014 51.608,6 4.300.716,7 kg 52,7 43,5
Plaça d'equí 2 188,8 26.968,3 kg 0,2 0,3
Plaça de xai 279 3.719,3 413.260,3 kg 3,8 4,2
Plaça de cabrum 6 67,5 7.495,9 kg 0,1 0,1
Producció total 98.002,9 9.893,9 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.12. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Peramola 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Peramola (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.172 61.688,7 8.225.161,5 kg 57,2 57,2
Plaça de truges i mascles reproductors 607 12.740,0 2.464.216,6 dm3 11,8 17,1
Plaça de porcí d'engreix 2.176 21.932,4 2.874.495,4 dm3 20,4 20,0
Plaça de gallina ponedora 16.668 10.000,0 666.666,7 kg 9,3 4,6
Plaça de xai 102 1.358,1 150.904,1 kg 1,3 1,0
Plaça de cabrum 4 46,2 5.128,8 kg 0,0 0,0
Producció total 107.765,4 14.386,6 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.13. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de el Pont de Bar 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a el Pont de Bar (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 215 11.355,4 1.514.054,6 kg 84,0 85,0
Plaça d'equí 9 881,0 125.852,1 kg 6,5 7,1
Plaça de xai 81 1.083,0 120.328,8 kg 8,0 6,8
Plaça de cabrum 18 193,5 21.501,4 kg 1,4 1,2
Producció total 13.512,8 1.781,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.14. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Ribera d’Urgellet 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Ribera d’Urgellet (en kg de N, i en kg i tones 

de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 4.291 259.642,8 34.619.037,5 kg 81,3 79,9
Plaça de truges i mascles reproductors 711 14.927,5 2.887.330,8 dm3 4,7 6,7
Plaça de porcí d'engreix 1.021 10.290,0 1.348.623,9 dm3 3,2 3,1
Plaça d'equí 253 19.203,8 2.743.400,0 kg 6,0 6,3
Plaça de xai 1.394 15.021,0 1.669.000,0 kg 4,7 3,9
Plaça de cabrum 36 309,6 34.400,0 kg 0,1 0,1
Producció total 319.394,7 43.301,8 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.15. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de la Seu d’Urgell 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a la Seu d’Urgell (en kg de N, i en kg i tones 
de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 2.388 127.711,8 17.028.240,0 kg 94,3 93,7
Plaça de truges i mascles reproductors 70 1.470,0 284.332,7 dm3 1,1 1,6
Plaça de porcí d'engreix 204 2.058,0 269.724,8 dm3 1,5 1,5
Plaça d'equí 41 3.822,8 546.108,0 kg 2,8 3,0
Plaça de xai 30 395,0 43.890,4 kg 0,3 0,2
Plaça de cabrum 3 28,4 3.156,2 kg 0,0 0,0
Producció total 135.486,0 18.175,5 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.16. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de les Valls 
d’Aguilar (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 

1998) en l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a les Valls d’Aguilar (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 162 9.716,9 1.295.590,0 kg 53,2 57,1
Plaça d'equí 9 833,8 119.110,0 kg 4,6 5,2
Plaça de xai 565 7.527,5 836.383,6 kg 41,2 36,8
Plaça de cabrum 17 175,8 19.528,8 kg 1,0 0,9
Producció total 18.253,9 2.270,6 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.17. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de les Valls de 

Valira (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) 
en l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a les Valls de Valira (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 599 30.818,7 4.109.158,7 kg 78,5 79,0
Plaça d'equí 53 5.002,6 714.659,9 kg 12,7 13,7
Plaça de xai 254 3.382,0 375.780,8 kg 8,6 7,2
Plaça de cabrum 4 46,2 5.128,8 kg 0,1 0,1
Producció total 39.249,5 5.204,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.18. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de la Vansa i 

Fórnols (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a la Vansa i Fórnols (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 131 5.954,8 793.974,9 kg 42,7 52,2
Gàbia de conilla mare 1.297 6.682,2 556.850,0 kg 47,9 36,6
Plaça d'equí 8 755,1 107.873,2 kg 5,4 7,1
Plaça de xai 32 423,9 47.095,9 kg 3,0 3,1
Plaça de cabrum 12 126,0 14.005,5 kg 0,9 0,9
Producció total 13.942,0 1.519,8 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.19. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a l’Alt Urgell  

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a l’Alt Urgell (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció de la comarca (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 16.221 931.966,7 124.262.228,1 kg 64,4 66,2
Plaça de truges i mascles reproductors 3.511 73.692,5 14.253.868,5 dm3 5,1 7,6
Plaça de porcí d'engreix 19.515 196.669,2 25.775.779,8 dm3 13,6 13,7
Plaça de gallina ponedora 16.668 10.000,0 666.666,7 kg 0,7 0,4
Plaça de pollastre d'engreix 130.009 34.320,0 2.018.823,5 kg 2,4 1,1
Gàbia de conilla mare 20.591 106.115,4 8.842.950,0 kg 7,3 4,7
Plaça d'equí 464 39.104,2 5.586.308,0 kg 2,7 3,0
Plaça de xai 4.311 53.856,6 5.984.068,5 kg 3,7 3,2
Plaça de cabrum 211 2.173,7 241.523,3 kg 0,2 0,1
Total 1.447.898,3 187.632,2 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.20. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Alp (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 

DARP. Quantitats de residus produïts a Alp (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) 
en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 

(expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 63 2.879,4 383.923,1 kg 14,5 13,7
Plaça d'equí 180 16.942,8 2.420.404,7 kg 85,5 86,3
Producció total 19.822,3 2.804,3 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.21. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bellver de 

Cerdanya (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Bellver de Cerdanya (en kg de N, i 

en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus 
d’animal a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.460 80.050,2 10.673.359,5 kg 69,0 69,1
Plaça de truges i mascles reproductors 91 1.907,5 368.955,5 dm3 1,6 2,4
Plaça de porcí de trancisió 53 246,4 45.629,6 dm3 0,2 0,3
Plaça de porcí d'engreix 1.877 18.916,8 2.479.266,1 dm3 16,3 16,0
Plaça d'equí 80 7.503,9 1.071.989,8 kg 6,5 6,9
Plaça de xai 663 6.640,5 737.835,6 kg 5,7 4,8
Plaça de cabrum 86 682,9 75.879,5 kg 0,6 0,5
Producció total 115.948,3 15.452,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.22. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bolvir 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Bolvir (en kg de N, i en kg i tones de matèria 

fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del 
municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 334 16.637,5 2.218.329,0 kg 61,5 60,3
Plaça de truges i mascles reproductors 3 52,5 10.154,7 dm3 0,2 0,3
Plaça de porcí de trancisió 9 42,4 7.842,6 dm3 0,2 0,2
Plaça de porcí d'engreix 3 33,6 4.403,7 dm3 0,1 0,1
Plaça d'equí 98 9.234,4 1.319.199,2 kg 34,1 35,9
Plaça de xai 90 995,3 110.589,0 kg 3,7 3,0
Plaça de cabrum 7 55,6 6.180,8 kg 0,2 0,2
Producció total 27.051,2 3.676,7 tones de la prod. del municipi  

Taula A3.23. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Das (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 

DARP. Quantitats de residus produïts a Das (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) 
en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 

(expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 566 27.004,1 3.600.552,7 kg 93,1 92,4
Plaça de truges i mascles reproductors 10 210,0 40.619,0 dm3 0,7 1,0
Plaça de porcí de trancisió 32 146,3 27.092,6 dm3 0,5 0,7
Plaça de porcí d'engreix 4 42,0 5.504,6 dm3 0,1 0,1
Plaça d'equí 15 1.447,3 206.756,9 kg 5,0 5,3
Plaça de xai 16 152,4 16.931,5 kg 0,5 0,4
Producció total 29.002,1 3.897,5 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.24. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Fontanals de 
Cerdanya (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 

1998) en l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Fontanals de Cerdanya (en kg de N, 
i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus 

d’animal a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 594 32.159,1 4.287.883,8 kg 82,6 83,5
Plaça d'equí 32 3.051,9 435.987,5 kg 7,8 8,4
Plaça de xai 357 3.639,5 404.383,6 kg 9,3 7,8
Plaça de cabrum 12 80,5 8.942,5 kg 0,2 0,2
Producció total 38.931,0 5.137,2 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.25. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Ger (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 
DARP. Quantitats de residus produïts a Ger (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) 

en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 821 49.466,7 6.595.553,5 kg 83,4 83,3
Plaça de truges i mascles reproductors 11 227,5 44.003,9 dm3 0,4 0,6
Plaça de porcí de trancisió 18 84,7 15.685,2 dm3 0,1 0,2
Plaça de porcí d'engreix 5 50,4 6.605,5 dm3 0,1 0,1
Plaça d'equí 67 6.276,9 896.695,9 kg 10,6 11,3
Plaça de xai 308 2.988,5 332.054,8 kg 5,0 4,2
Plaça de cabrum 32 213,6 23.737,0 kg 0,4 0,3
Producció total 59.308,2 7.914,3 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.26. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Guils de 

Cerdanya (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Guils de Cerdanya (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 506 22.287,6 2.971.680,9 kg 84,8 84,3
Plaça de truges i mascles reproductors 5 105,0 20.309,5 dm3 0,3 0,4
Plaça de porcí de trancisió 3 11,6 2.138,9 dm3 0,0 0,0
Plaça de porcí d'engreix 6 58,8 7.706,4 dm3 0,2 0,1
Plaça d'equí 34 3.177,8 453.966,3 kg 8,1 8,7
Plaça de xai 65 640,2 71.137,0 kg 1,6 1,4
Producció total 26.281,0 3.526,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.27. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Isòvol (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 
DARP. Quantitats de residus produïts a Isòvol (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, 

m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 234 12.530,8 1.670.774,7 kg 80,1 79,2
Plaça de truges i mascles reproductors 5 105,0 20.309,5 dm3 0,7 1,0
Plaça de porcí de trancisió 8 38,5 7.129,6 dm3 0,2 0,3
Plaça de porcí d'engreix 2 16,8 2.201,8 dm3 0,1 0,1
Plaça d'equí 27 2.548,5 364.072,0 kg 16,3 17,3
Plaça de xai 44 400,9 44.547,9 kg 2,6 2,1
Producció total 15.640,5 2.109,0 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.28. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Lles de Cerdanya 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Lles de Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones 
de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 461 25.691,1 3.425.477,2 kg 85,1 84,3
Plaça d'equí 46 4.294,7 613.528,8 kg 11,0 11,8
Plaça de cabrum 23 206,5 22.947,9 kg 0,5 0,4
Producció total 30.192,3 4.062,0 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.29. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Llívia 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Llívia (en kg de N, i en kg i tones de matèria 

fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del 
municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 627 38.836,7 5.178.229,9 kg 63,0 59,5
Plaça de truges i mascles reproductors 205 4.305,0 832.688,6 dm3 7,0 9,6
Plaça de porcí de trancisió 858 3.965,5 734.351,9 dm3 6,4 8,4
Plaça de porcí d'engreix 708 7.140,0 935.779,8 dm3 11,6 10,7
Plaça d'equí 70 6.560,0 937.148,3 kg 10,6 10,8
Plaça de xai 67 680,2 75.575,3 kg 1,1 0,9
Plaça de cabrum 16 124,6 13.841,1 kg 0,2 0,2
Producció total 61.612,0 8.707,6 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.30. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Meranges 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Meranges (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 94 5.222,4 696.315,3 kg 52,2 54,9
Plaça d'equí 13 1.227,1 175.293,9 kg 12,3 13,8
Plaça de xai 407 3.561,0 395.671,2 kg 35,6 31,2
Producció total 10.010,5 1.267,3 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.31. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Montellà i 

Martinet (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Montellà i Martinet (en kg de N, i 

en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus 
d’animal a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 502 28.582,2 3.810.958,7 kg 86,4 86,6
Plaça d'equí 31 2.894,6 413.513,9 kg 8,8 9,4
Plaça de xai 125 1.250,1 138.904,1 kg 3,8 3,2
Plaça de cabrum 41 348,9 38.761,6 kg 1,1 0,9
Producció total 33.075,8 4.402,1 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.32. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Prats i Sansor 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Prats i Sansor (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 193 8.536,2 1.138.154,3 kg 65,8 63,1
Plaça de truges i mascles reproductors 53 1.102,5 213.249,5 dm3 8,5 11,8
Plaça de porcí de trancisió 47 215,6 39.925,9 dm3 1,7 2,2
Plaça de porcí d'engreix 11 109,2 14.311,9 dm3 0,8 0,8
Plaça d'equí 21 2.013,6 287.661,8 kg 15,5 15,9
Plaça de xai 98 977,9 108.657,5 kg 7,5 6,0
Plaça de cabrum 3 22,5 2.498,6 kg 0,2 0,1
Producció total 12.977,5 1.804,5 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.33. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Prullans 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Prullans (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 386 24.194,4 3.225.917,2 kg 82,4 81,5
Plaça d'equí 53 5.002,6 714.659,9 kg 12,8 13,8
Plaça de xai 13 134,6 14.958,9 kg 0,3 0,3
Plaça de cabrum 4 31,7 3.517,8 kg 0,1 0,1
Producció total 29.363,3 3.959,1 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.34. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Puigcerdà 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Puigcerdà (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.481 64.004,5 8.533.938,6 kg 54,8 52,1
Plaça de truges i mascles reproductors 381 7.997,5 1.546.905,2 dm3 6,9 9,4
Plaça de porcí de trancisió 1.373 6.344,8 1.174.963,0 dm3 5,4 7,2
Plaça de porcí d'engreix 1.850 18.648,0 2.444.036,7 dm3 16,0 14,9
Plaça d'equí 162 15.275,3 2.182.184,7 kg 13,1 13,3
Plaça de xai 433 4.253,1 472.561,6 kg 3,6 2,9
Plaça de cabrum 31 221,9 24.657,5 kg 0,2 0,2
Producció total 116.745,1 16.379,2 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.35. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Riu de Cerdanya 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Quantitats de residus produïts a Riu de Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones 

de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 68 3.336,8 444.906,3 kg 100,0 100,0
Producció total 3.336,8 444,9 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.36. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Urús (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 
DARP. Quantitats de residus produïts a Urús (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, 

m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 73 5.032,3 670.979,0 kg 91,4 91,6
Plaça d'equí 5 278,4 39.778,2 kg 5,1 5,4
Plaça de xai 28 186,2 20.690,4 kg 3,4 2,8
Plaça de cabrum 2 11,6 1.293,2 kg 0,2 0,2
Producció total 5.508,6 732,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.37. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a la Cerdanya (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 
DARP. Quantitats de residus produïts a la Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones de matèria 

fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció de la 
comarca (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 8.464 446.452,0 59.526.933,9 kg 70,3 69,0
Plaça de truges i mascles reproductors 763 16.012,5 3.097.195,4 dm3 2,5 3,6
Plaça de porcí de trancisió 2.402 11.095,7 2.054.759,3 dm3 1,7 2,4
Plaça de porcí d'engreix 4.467 45.015,6 5.899.816,5 dm3 7,1 6,8
Plaça d'equí 931 87.729,9 12.532.842,0 kg 13,8 14,5
Plaça de xai 2.713 26.500,5 2.944.498,6 kg 4,2 3,4
Plaça de cabrum 255 2.000,3 222.257,5 kg 0,3 0,3
Total 634.806,5 86.278,3 tones de la prod. del municipi  
 

Taula A3.38. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Alàs i Cerc 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Alàs i Cerc (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 449 25.405,1 3.387.341,5 kg 93,3 93,7
Plaça d'equí 8 755,1 107.873,2 kg 2,8 3,0
Plaça de xai 74 987,5 109.726,0 kg 3,6 3,0
Plaça de cabrum 9 92,3 10.257,5 kg 0,3 0,3
Total 27.240,0 3.615,2 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.39. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bassella 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Bassella (en kg de N, i en kg i tones de matèria 

fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del 
municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 621 35.718,9 4.762.520,0 kg 27,5 25,9
Plaça de truges i mascles reproductors 1.025 21.525,0 4.163.442,9 dm3 16,6 22,6
Plaça de porcí d'engreix 7.127 71.820,0 9.412.844,0 dm3 55,4 51,1
Plaça de xai 44 579,2 64.356,2 kg 0,4 0,3
Plaça de cabrum 6 58,6 6.509,6 kg 0,0 0,0
Total 129.701,7 18.409,7 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.40. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Cabó (classificats 
segons el Codi bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 
Quantitats de residus produïts a Cabó (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 

l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi (expressat 
en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 421 20.143,2 2.685.755,3 kg 94,7 94,1
Plaça de truges i mascles reproductors 23 472,5 91.392,6 dm3 2,2 3,2
Plaça de porcí d'engreix 25 252,0 33.027,5 dm3 1,2 1,2
Plaça d'equí 0 31,5 4.494,7 kg 0,1 0,2
Plaça de xai 27 361,7 40.191,8 kg 1,7 1,4
Total 21.260,9 2.854,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.41. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Cava (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 

Quantitats de residus produïts a Cava (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 
l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi (expressat 

en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 26 1.445,6 192.749,3 kg 47,9 46,2
Plaça d'equí 17 1.573,2 224.735,8 kg 52,1 53,8
Total 3.018,8 417,5 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.42. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Coll de Nargó 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Coll de Nargó (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 575 36.526,9 4.870.257,2 kg 43,1 43,9
Plaça de truges i mascles reproductors 321 6.737,5 1.303.191,5 dm3 7,9 11,7
Plaça de porcí d'engreix 2.896 29.181,6 3.824.587,2 dm3 34,4 34,5
Plaça de pollastre d'engreix 20.001 5.280,0 310.588,2 kg 6,2 2,8
Plaça d'equí 1 47,2 6.742,1 kg 0,1 0,1
Plaça de xai 497 6.622,0 735.780,8 kg 7,8 6,6
Plaça de cabrum 35 369,3 41.030,1 kg 0,4 0,4
Total 84.764,5 11.092,2 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.43. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Estamariu 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Estamariu (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 249 14.694,9 1.959.317,3 kg 99,4 99,5
Plaça de cabrum 8 81,7 9.074,0 kg 0,6 0,5
Total 14.776,5 1.968,4 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.44. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Fígols i Alinyà 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Fígols i Alinyà (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 524 28.063,3 3.741.773,3 kg 41,8 52,1
Plaça de truges i mascles reproductors 8 175,0 33.849,1 dm3 0,3 0,5
Plaça de porcí d'engreix 403 4.065,6 532.844,0 dm3 6,1 7,4
Plaça de pollastre d'engreix 20.835 5.500,0 323.529,4 kg 8,2 4,5
Gàbia de conilla mare 5.015 25.843,0 2.153.583,3 kg 38,5 30,0
Plaça d'equí 2 188,8 26.968,3 kg 0,3 0,4
Plaça de xai 228 3.040,3 337.808,2 kg 4,5 4,7
Plaça de cabrum 25 269,9 29.983,6 kg 0,4 0,4
Total 67.145,8 7.180,3 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.45. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Josa i Tuixén 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Josa i Tuixén (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 269 8.625,4 1.150.047,1 kg 92,3 93,5
Plaça de xai 49 648,0 72.000,0 kg 6,9 5,9
Plaça de cabrum 7 71,0 7.890,4 kg 0,8 0,6
Total 9.344,4 1.229,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.46. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Montferrer i 

Castellbó (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Montferrer i Castellbó (en kg de N, i 

en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal 
a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.447 83.051,2 11.073.489,1 kg 50,7 55,0
Plaça de truges i mascles reproductors 222 4.655,0 900.386,8 dm3 2,8 4,5
Plaça de porcí d'engreix 3.397 34.230,0 4.486.238,5 dm3 20,9 22,3
Plaça de pollastre d'engreix 55.837 14.740,0 867.058,8 kg 9,0 4,3
Gàbia de conilla mare 2.962 15.265,0 1.272.083,3 kg 9,3 6,3
Plaça d'equí 62 5.820,7 831.522,5 kg 3,6 4,1
Plaça de xai 451 6.005,1 667.232,9 kg 3,7 3,3
Plaça de cabrum 17 184,6 20.515,1 kg 0,1 0,1
Total 163.951,6 20.118,5 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.47. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Oliana 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Oliana (en kg de N, i en kg i tones 

de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 965 36.071,3 4.809.509,1 kg 48,3 48,0
Plaça de truges i mascles reproductors 404 8.487,5 1.641.682,8 dm3 11,4 16,4
Plaça de porcí d'engreix 2.045 20.613,6 2.701.651,4 dm3 27,6 27,0
Gàbia de conilla mare 1.303 6.716,6 559.716,7 kg 9,0 5,6
Plaça de xai 203 2.703,0 300.328,8 kg 3,6 3,0
Plaça de cabrum 5 53,3 5.917,8 kg 0,1 0,1
Total 74.645,2 10.018,8 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.48. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Organyà 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Organyà (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 411 24.308,4 3.241.113,7 kg 26,0 34,9
Plaça de truges i mascles reproductors 119 2.502,5 484.042,6 dm3 2,7 5,2
Plaça de porcí d'engreix 221 2.226,0 291.743,1 dm3 2,4 3,1
Plaça de pollastre d'engreix 33.336 8.800,0 517.647,1 kg 9,4 5,6
Gàbia de conilla mare 10.014 51.608,6 4.300.716,7 kg 55,2 46,3
Plaça d'equí 2 188,8 26.968,3 kg 0,2 0,3
Plaça de xai 279 3.719,3 413.260,3 kg 4,0 4,5
Plaça de cabrum 6 67,5 7.495,9 kg 0,1 0,1
Total 93.421,0 9.283,0 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.49. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Peramola 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Peramola (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 884 42.996,6 5.732.880,0 kg 48,3 48,2
Plaça de truges i mascles reproductors 607 12.740,0 2.464.216,6 dm3 14,3 20,7
Plaça de porcí d'engreix 2.176 21.932,4 2.874.495,4 dm3 24,6 24,2
Plaça de gallina ponedora 16.668 10.000,0 666.666,7 kg 11,2 5,6
Plaça de xai 102 1.358,1 150.904,1 kg 1,5 1,3
Plaça de cabrum 4 46,2 5.128,8 kg 0,1 0,0
Total 89.073,3 11.894,3 Tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.50. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de el Pont de Bar 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a el Pont de Bar (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 77 5.043,3 672.439,9 kg 70,0 71,5
Plaça d'equí 9 881,0 125.852,1 kg 12,2 13,4
Plaça de xai 81 1.083,0 120.328,8 kg 15,0 12,8
Plaça de cabrum 18 193,5 21.501,4 kg 2,7 2,3
Total 7.200,7 940,1 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.51. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Ribera d’Urgellet 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Ribera d’Urgellet (en kg de N, i en kg i tones 

de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 2.618 162.271,5 21.636.205,5 kg 73,1 71,4
Plaça de truges i mascles reproductors 711 14.927,5 2.887.330,8 dm3 6,7 9,5
Plaça de porcí d'engreix 1.021 10.290,0 1.348.623,9 dm3 4,6 4,4
Plaça d'equí 253 19.203,8 2.743.400,0 kg 8,6 9,0
Plaça de xai 1.394 15.021,0 1.669.000,0 kg 6,8 5,5
Plaça de cabrum 36 309,6 34.400,0 kg 0,1 0,1
Total 222.023,4 30.319,0 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.52. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de la Seu d’Urgell 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a la Seu d’Urgell (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 9.535 524.365,5 69.915.398,4 kg 52,0 54,1
Plaça de truges i mascles reproductors 3.441 72.222,5 13.969.535,8 dm3 7,2 10,8
Plaça de porcí d'engreix 19.311 194.611,2 25.506.055,0 dm3 19,3 19,7
Plaça de gallina ponedora 16.668 10.000,0 666.666,7 kg 1,0 0,5
Plaça de pollastre d'engreix 130.009 34.320,0 2.018.823,5 kg 3,4 1,6
Gàbia de conilla mare 19.294 99.433,2 8.286.100,0 kg 9,9 6,4
Plaça d'equí 354 28.689,9 4.098.556,9 kg 2,8 3,2
Plaça de xai 3.430 42.128,3 4.680.917,8 kg 4,2 3,6
Plaça de cabrum 176 1.797,3 199.704,1 kg 0,2 0,2
Total 1.007.567,9 129.341,8 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.53. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de les Valls 

d’Aguilar (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a les Valls d’Aguilar (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 121 7.428,5 990.471,0 kg 46,5 50,4
Plaça d'equí 9 833,8 119.110,0 kg 5,2 6,1
Plaça de xai 565 7.527,5 836.383,6 kg 47,1 42,6
Plaça de cabrum 17 175,8 19.528,8 kg 1,1 1,0
Total 15.965,5 1.965,5 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.54. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de les Valls de 

Valira (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) 
en l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a les Valls de Valira (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 375 22.464,9 2.995.320,0 kg 72,7 73,2
Plaça d'equí 53 5.002,6 714.659,9 kg 16,2 17,5
Plaça de xai 254 3.382,0 375.780,8 kg 10,9 9,2
Plaça de cabrum 4 46,2 5.128,8 kg 0,1 0,1
Total 30.895,7 4.090,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.55. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de la Vansa i 

Fórnols (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a la Vansa i Fórnols (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 51 2.504,9 333.992,0 kg 23,9 31,5
Gàbia de conilla mare 1.297 6.682,2 556.850,0 kg 63,7 52,5
Plaça d'equí 8 755,1 107.873,2 kg 7,2 10,2
Plaça de xai 32 423,9 47.095,9 kg 4,0 4,4
Plaça de cabrum 12 126,0 14.005,5 kg 1,2 1,3
Total 10.492,2 1.059,8 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.56. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a l’Alt Urgell (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 
Quantitats de residus produïts a l’Alt Urgell (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) 

en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció de la comarca 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 19.618 1.081.129,3 144.150.579,9 kg 52,2 54,2
Plaça de truges i mascles reproductors 6.882 144.445,0 27.939.071,6 dm3 7,0 10,5
Plaça de porcí d'engreix 38.622 389.222,4 51.012.110,1 dm3 18,8 19,2
Plaça de gallina ponedora 33.336 20.000,0 1.333.333,3 kg 1,0 0,5
Plaça de pollastre d'engreix 260.019 68.640,0 4.037.647,1 kg 3,3 1,5
Gàbia de conilla mare 39.885 205.548,6 17.129.050,0 kg 9,9 6,4
Plaça d'equí 777 63.971,3 9.138.756,9 kg 3,1 3,4
Plaça de xai 7.711 95.589,9 10.621.095,9 kg 4,6 4,0
Plaça de cabrum 384 3.942,6 438.071,2 kg 0,2 0,2
Total 2.072.489,2 265.799,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.57. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Alp (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 
Quantitats de residus produïts a Alp (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 

l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi (expressat 
en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 33 1.936,8 258.234,7 kg 10,3 9,6
Plaça d'equí 180 16.942,8 2.420.404,7 kg 89,7 90,4
Total 18.879,6 2.678,6 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.58. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bellver de 

Cerdanya (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Bellver de Cerdanya (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 788 43.618,6 5.815.813,5 kg 54,9 54,9
Plaça de truges i mascles reproductors 91 1.907,5 368.955,5 dm3 2,4 3,5
Plaça de porcí de trancisió 53 246,4 45.629,6 dm3 0,3 0,4
Plaça de porcí d'engreix 1.877 18.916,8 2.479.266,1 dm3 23,8 23,4
Plaça d'equí 80 7.503,9 1.071.989,8 kg 9,4 10,1
Plaça de xai 663 6.640,5 737.835,6 kg 8,4 7,0
Plaça de cabrum 86 682,9 75.879,5 kg 0,9 0,7
Total 79.516,7 10.595,4 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.59. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bolvir 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Bolvir (en kg de N, i en kg i tones de matèria 

fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del 
municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 180 10.940,0 1.458.671,6 kg 51,2 50,0
Plaça de truges i mascles reproductors 3 52,5 10.154,7 dm3 0,2 0,3
Plaça de porcí de trancisió 9 42,4 7.842,6 dm3 0,2 0,3
Plaça de porcí d'engreix 3 33,6 4.403,7 dm3 0,2 0,2
Plaça d'equí 98 9.234,4 1.319.199,2 kg 43,2 45,2
Plaça de xai 90 995,3 110.589,0 kg 4,7 3,8
Plaça de cabrum 7 55,6 6.180,8 kg 0,3 0,2
Total 21.353,8 2.917,0 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.60. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Das (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 

Quantitats de residus produïts a Das (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 
l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi (expressat 

en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 343 15.084,0 2.011.197,3 kg 88,3 87,1
Plaça de truges i mascles reproductors 10 210,0 40.619,0 dm3 1,2 1,8
Plaça de porcí de trancisió 32 146,3 27.092,6 dm3 0,9 1,2
Plaça de porcí d'engreix 4 42,0 5.504,6 dm3 0,2 0,2
Plaça d'equí 15 1.447,3 206.756,9 kg 8,5 9,0
Plaça de xai 16 152,4 16.931,5 kg 0,9 0,7
Total 17.082,0 2.308,1 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.61. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Fontanals de 

Cerdanya (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Fontanals de Cerdanya (en kg de N, i 
en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 332 18.700,1 2.493.349,3 kg 73,4 74,6
Plaça d'equí 32 3.051,9 435.987,5 kg 12,0 13,0
Plaça de xai 357 3.639,5 404.383,6 kg 14,3 12,1
Plaça de cabrum 12 80,5 8.942,5 kg 0,3 0,3
Total 25.472,0 3.342,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.62. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Ger (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 

Quantitats de residus produïts a Ger (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 
l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi (expressat 

en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 639 39.477,2 5.263.631,8 kg 80,0 80,0
Plaça de truges i mascles reproductors 11 227,5 44.003,9 dm3 0,5 0,7
Plaça de porcí de trancisió 18 84,7 15.685,2 dm3 0,2 0,2
Plaça de porcí d'engreix 5 50,4 6.605,5 dm3 0,1 0,1
Plaça d'equí 67 6.276,9 896.695,9 kg 12,7 13,6
Plaça de xai 308 2.988,5 332.054,8 kg 6,1 5,0
Plaça de cabrum 32 213,6 23.737,0 kg 0,4 0,4
Total 49.318,8 6.582,4 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.63. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Guils de 

Cerdanya (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Guils de Cerdanya (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 301 17.213,9 2.295.184,0 kg 81,2 80,5
Plaça de truges i mascles reproductors 5 105,0 20.309,5 dm3 0,5 0,7
Plaça de porcí de trancisió 3 11,6 2.138,9 dm3 0,1 0,1
Plaça de porcí d'engreix 6 58,8 7.706,4 dm3 0,3 0,3
Plaça d'equí 34 3.177,8 453.966,3 kg 15,0 15,9
Plaça de xai 65 640,2 71.137,0 kg 3,0 2,5
Total 21.207,2 2.850,4 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.64. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Isòvol (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 

Quantitats de residus produïts a Isòvol (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 
l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi (expressat 

en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 172 9.232,5 1.230.995,9 kg 74,8 73,7
Plaça de truges i mascles reproductors 5 105,0 20.309,5 dm3 0,9 1,2
Plaça de porcí de trancisió 8 38,5 7.129,6 dm3 0,3 0,4
Plaça de porcí d'engreix 2 16,8 2.201,8 dm3 0,1 0,1
Plaça d'equí 27 2.548,5 364.072,0 kg 20,6 21,8
Plaça de xai 44 400,9 44.547,9 kg 3,2 2,7
Total 12.342,2 1.669,3 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.65. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Lles de Cerdanya 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Lles de Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones 

de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 376 20.455,4 2.727.384,0 kg 82,0 81,1
Plaça d'equí 46 4.294,7 613.528,8 kg 17,2 18,2
Plaça de cabrum 23 206,5 22.947,9 kg 0,8 0,7
Total 24.956,6 3.363,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.66. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Llívia 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Llívia (en kg de N, i en kg i tones de matèria 

fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del 
municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 296 18.134,8 2.417.970,1 kg 44,3 40,7
Plaça de truges i mascles reproductors 205 4.305,0 832.688,6 dm3 10,5 14,0
Plaça de porcí de trancisió 858 3.965,5 734.351,9 dm3 9,7 12,3
Plaça de porcí d'engreix 708 7.140,0 935.779,8 dm3 17,5 15,7
Plaça d'equí 70 6.560,0 937.148,3 kg 16,0 15,8
Plaça de xai 67 680,2 75.575,3 kg 1,7 1,3
Plaça de cabrum 16 124,6 13.841,1 kg 0,3 0,2
Total 40.910,1 5.947,4 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.67. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Meranges 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Meranges (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 64 3.892,8 519.037,3 kg 44,8 47,6
Plaça d'equí 13 1.227,1 175.293,9 kg 14,1 16,1
Plaça de xai 407 3.561,0 395.671,2 kg 41,0 36,3
Total 8.680,9 1.090,0 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.68. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Montellà i 
Martinet (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 

1998) en l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Montellà i Martinet (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 268 14.001,0 1.866.804,6 kg 75,7 75,9
Plaça d'equí 31 2.894,6 413.513,9 kg 15,7 16,8
Plaça de xai 125 1.250,1 138.904,1 kg 6,8 5,7
Plaça de cabrum 41 348,9 38.761,6 kg 1,9 1,6
Total 18.494,6 2.458,0 Tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.69. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Prats i Sansor 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Prats i Sansor (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 111 6.048,0 806.400,0 kg 57,7 54,8
Plaça de truges i mascles reproductors 53 1.102,5 213.249,5 dm3 10,5 14,5
Plaça de porcí de trancisió 47 215,6 39.925,9 dm3 2,1 2,7
Plaça de porcí d'engreix 11 109,2 14.311,9 dm3 1,0 1,0
Plaça d'equí 21 2.013,6 287.661,8 kg 19,2 19,5
Plaça de xai 98 977,9 108.657,5 kg 9,3 7,4
Plaça de cabrum 3 22,5 2.498,6 kg 0,2 0,2
Total 10.489,3 1.472,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.70. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Prullans 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Prullans (en kg de N, i en kg i tones de matèria 

fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del 
municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 300 18.655,1 2.487.347,7 kg 78,3 77,2
Plaça d'equí 53 5.002,6 714.659,9 kg 21,0 22,2
Plaça de xai 13 134,6 14.958,9 kg 0,6 0,5
Plaça de cabrum 4 31,7 3.517,8 kg 0,1 0,1
Total 23.824,0 3.220,5 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.71. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Puigcerdà 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Puigcerdà (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 431 25.189,1 3.358.543,1 kg 32,3 30,0
Plaça de truges i mascles reproductors 381 7.997,5 1.546.905,2 dm3 10,3 13,8
Plaça de porcí de trancisió 1.373 6.344,8 1.174.963,0 dm3 8,1 10,5
Plaça de porcí d'engreix 1.850 18.648,0 2.444.036,7 dm3 23,9 21,8
Plaça de gallina ponedora 0 0,0 0,0 kg 0,0 0,0
Plaça de pollastre d'engreix 0 0,0 0,0 kg 0,0 0,0
Gàbia de conilla mare 0 0,0 0,0 kg 0,0 0,0
Plaça d'equí 162 15.275,3 2.182.184,7 kg 19,6 19,5
Plaça de xai 433 4.253,1 472.561,6 kg 5,5 4,2
Plaça de cabrum 31 221,9 24.657,5 kg 0,3 0,2
Total 77.929,6 11.203,9 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.72. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Riu de Cerdanya 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari cens. Quantitats de residus produïts a Riu de Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 54 2.452,0 326.931,9 kg 100,0 100,0
Total 2.452,0 326,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.73. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Urús (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 

Quantitats de residus produïts a Urús (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 
l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi (expressat 

en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 50 3.141,1 418.808,0 kg 86,8 87,1
Plaça d'equí 5 278,4 39.778,2 kg 7,7 8,3
Plaça de xai 28 186,2 20.690,4 kg 5,1 4,3
Plaça de cabrum 2 11,6 1.293,2 kg 0,3 0,3
Total 3.617,4 480,6 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.74. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a la Cerdanya (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 
Quantitats de residus produïts a la Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) 

en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció de la comarca 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 4.738 268.172,3 35.756.304,8 kg 58,7 57,2
Plaça de truges i mascles reproductors 763 16.012,5 3.097.195,4 dm3 3,5 5,0
Plaça de porcí de trancisió 2.402 11.095,7 2.054.759,3 dm3 2,4 3,3
Plaça de porcí d'engreix 4.467 45.015,6 5.899.816,5 dm3 9,9 9,4
Plaça d'equí 931 87.729,9 12.532.842,0 kg 19,2 20,1
Plaça de xai 2.713 26.500,5 2.944.498,6 kg 5,8 4,7
Plaça de cabrum 255 2.000,3 222.257,5 kg 0,4 0,4
Total 456.526,8 62.507,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.75. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Alàs i Cerc 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Alàs i Cerc (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 449 25.405,1 3.387.341,5 kg 93,3 93,7
Plaça d'equí 8 755,1 107.873,2 kg 2,8 3,0
Plaça de xai 74 987,5 109.726,0 kg 3,6 3,0
Plaça de cabrum 9 92,3 10.257,5 kg 0,3 0,3
Total 27.240,0 3.615,2 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.76. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bassella 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Bassella (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 621 35.718,9 4.762.520,0 kg 27,5 25,9
Plaça de truges i mascles reproductors 1.025 21.525,0 4.163.442,9 dm3 16,6 22,6
Plaça de porcí de trancisió 0 0,0 0,0 dm3 0,0 0,0
Plaça de porcí d'engreix 7.127 71.820,0 9.412.844,0 dm3 55,4 51,1
Plaça de gallina ponedora 0 0,0 0,0 kg 0,0 0,0
Plaça de pollastre d'engreix 0 0,0 0,0 kg 0,0 0,0
Gàbia de conilla mare 0 0,0 0,0 kg 0,0 0,0
Plaça d'equí 0 0,0 0,0 kg 0,0 0,0
Plaça de xai 44 579,2 64.356,2 kg 0,4 0,3
Plaça de cabrum 6 58,6 6.509,6 kg 0,0 0,0
Total 129.701,7 18.409,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.77. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Cabó (classificats 
segons el Codi bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 anys. 

Quantitats de residus produïts a Cabó (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 
l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 

(expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 421 20.143,2 2.685.755,3 kg 94,7 94,1
Plaça de truges i mascles reproductors 23 472,5 91.392,6 dm3 2,2 3,2
Plaça de porcí d'engreix 25 252,0 33.027,5 dm3 1,2 1,2
Plaça d'equí 0 31,5 4.494,7 kg 0,1 0,2
Plaça de xai 27 361,7 40.191,8 kg 1,7 1,4
Total 21.260,9 2.854,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.78. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Cava (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 
anys. Quantitats de residus produïts a Cava (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) 

en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 26 1.445,6 192.749,3 kg 47,9 46,2
Plaça d'equí 17 1.573,2 224.735,8 kg 52,1 53,8
Total 3.018,8 417,5 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.79. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Coll de Nargó 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Coll de Nargó (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 575 36.526,9 4.870.257,2 kg 43,1 43,9
Plaça de truges i mascles reproductors 321 6.737,5 1.303.191,5 dm3 7,9 11,7
Plaça de porcí d'engreix 2.896 29.181,6 3.824.587,2 dm3 34,4 34,5
Plaça de pollastre d'engreix 20.001 5.280,0 310.588,2 kg 6,2 2,8
Plaça d'equí 1 47,2 6.742,1 kg 0,1 0,1
Plaça de xai 497 6.622,0 735.780,8 kg 7,8 6,6
Plaça de cabrum 35 369,3 41.030,1 kg 0,4 0,4
Total 84.764,5 11.092,2 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.80. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Estamariu 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Estamariu (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 249 14.694,9 1.959.317,3 kg 99,4 99,5
Plaça de cabrum 8 81,7 9.074,0 kg 0,6 0,5
Total 14.776,5 1.968,4 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.81. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Fígols i Alinyà 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Fígols i Alinyà (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 524 28.063,3 3.741.773,3 kg 41,8 52,1
Plaça de truges i mascles reproductors 8 175,0 33.849,1 dm3 0,3 0,5
Plaça de porcí d'engreix 403 4.065,6 532.844,0 dm3 6,1 7,4
Plaça de pollastre d'engreix 20.835 5.500,0 323.529,4 kg 8,2 4,5
Gàbia de conilla mare 5.015 25.843,0 2.153.583,3 kg 38,5 30,0
Plaça d'equí 2 188,8 26.968,3 kg 0,3 0,4
Plaça de xai 228 3.040,3 337.808,2 kg 4,5 4,7
Plaça de cabrum 25 269,9 29.983,6 kg 0,4 0,4
Total 67.145,8 7.180,3 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.82. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Josa i Tuixén 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Josa i Tuixén (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 269 8.625,4 1.150.047,1 kg 92,3 93,5
Plaça de xai 49 648,0 72.000,0 kg 6,9 5,9
Plaça de cabrum 7 71,0 7.890,4 kg 0,8 0,6
Total 9.344,4 1.229,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.83. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Montferrer i 

Castellbó (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Montferrer i Castellbó (en kg de N, 

i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus 
d’animal a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.447 83.051,2 11.073.489,1 kg 50,7 55,0
Plaça de truges i mascles reproductors 222 4.655,0 900.386,8 dm3 2,8 4,5
Plaça de porcí d'engreix 3.397 34.230,0 4.486.238,5 dm3 20,9 22,3
Plaça de pollastre d'engreix 55.837 14.740,0 867.058,8 kg 9,0 4,3
Gàbia de conilla mare 2.962 15.265,0 1.272.083,3 kg 9,3 6,3
Plaça d'equí 62 5.820,7 831.522,5 kg 3,6 4,1
Plaça de xai 451 6.005,1 667.232,9 kg 3,7 3,3
Plaça de cabrum 17 184,6 20.515,1 kg 0,1 0,1
Total 163.951,6 20.118,5 tones de la prod. del municipi  



Annex 3 

 XXVIII

Taula A3.84. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Oliana 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Oliana (en kg de N, i en kg i 

tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 965 36.071,3 4.809.509,1 kg 48,3 48,0
Plaça de truges i mascles reproductors 404 8.487,5 1.641.682,8 dm3 11,4 16,4
Plaça de porcí d'engreix 2.045 20.613,6 2.701.651,4 dm3 27,6 27,0
Gàbia de conilla mare 1.303 6.716,6 559.716,7 kg 9,0 5,6
Plaça de xai 203 2.703,0 300.328,8 kg 3,6 3,0
Plaça de cabrum 5 53,3 5.917,8 kg 0,1 0,1
Total 74.645,2 10.018,8 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.85. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Organyà 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Organyà (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 411 24.308,4 3.241.113,7 kg 26,0 34,9
Plaça de truges i mascles reproductors 119 2.502,5 484.042,6 dm3 2,7 5,2
Plaça de porcí d'engreix 221 2.226,0 291.743,1 dm3 2,4 3,1
Plaça de pollastre d'engreix 33.336 8.800,0 517.647,1 kg 9,4 5,6
Gàbia de conilla mare 10.014 51.608,6 4.300.716,7 kg 55,2 46,3
Plaça d'equí 2 188,8 26.968,3 kg 0,2 0,3
Plaça de xai 279 3.719,3 413.260,3 kg 4,0 4,5
Plaça de cabrum 6 67,5 7.495,9 kg 0,1 0,1
Total 93.421,0 9.283,0 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.86. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Peramola 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Peramola (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 884 42.996,6 5.732.880,0 kg 48,3 48,2
Plaça de truges i mascles reproductors 607 12.740,0 2.464.216,6 dm3 14,3 20,7
Plaça de porcí d'engreix 2.176 21.932,4 2.874.495,4 dm3 24,6 24,2
Plaça de gallina ponedora 16.668 10.000,0 666.666,7 kg 11,2 5,6
Plaça de xai 102 1.358,1 150.904,1 kg 1,5 1,3
Plaça de cabrum 4 46,2 5.128,8 kg 0,1 0,0
Total 89.073,3 11.894,3 Tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.87. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de el Pont de Bar 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a el Pont de Bar (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 77 5.043,3 672.439,9 kg 70,0 71,5
Plaça d'equí 9 881,0 125.852,1 kg 12,2 13,4
Plaça de xai 81 1.083,0 120.328,8 kg 15,0 12,8
Plaça de cabrum 18 193,5 21.501,4 kg 2,7 2,3
Total 7.200,7 940,1 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.88. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Ribera d’Urgellet 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Ribera d’Urgellet (en kg de N, i en kg i tones 
de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 2.618 162.271,5 21.636.205,5 kg 73,1 71,4
Plaça de truges i mascles reproductors 711 14.927,5 2.887.330,8 dm3 6,7 9,5
Plaça de porcí d'engreix 1.021 10.290,0 1.348.623,9 dm3 4,6 4,4
Plaça d'equí 253 19.203,8 2.743.400,0 kg 8,6 9,0
Plaça de xai 1.394 15.021,0 1.669.000,0 kg 6,8 5,5
Plaça de cabrum 36 309,6 34.400,0 kg 0,1 0,1
Total 222.023,4 30.319,0 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.89. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de la Seu d’Urgell 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a la Seu d’Urgell (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 9.535 524.365,5 69.915.398,4 kg 52,0 54,1
Plaça de truges i mascles reproductors 3.441 72.222,5 13.969.535,8 dm3 7,2 10,8
Plaça de porcí d'engreix 19.311 194.611,2 25.506.055,0 dm3 19,3 19,7
Plaça de gallina ponedora 16.668 10.000,0 666.666,7 kg 1,0 0,5
Plaça de pollastre d'engreix 130.009 34.320,0 2.018.823,5 kg 3,4 1,6
Gàbia de conilla mare 19.294 99.433,2 8.286.100,0 kg 9,9 6,4
Plaça d'equí 354 28.689,9 4.098.556,9 kg 2,8 3,2
Plaça de xai 3.430 42.128,3 4.680.917,8 kg 4,2 3,6
Plaça de cabrum 176 1.797,3 199.704,1 kg 0,2 0,2
Total 1.007.567,9 129.341,8 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.90. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de les Valls 

d’Aguilar (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a les Valls d’Aguilar (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 121 7.428,5 990.471,0 kg 46,5 50,4
Plaça d'equí 9 833,8 119.110,0 kg 5,2 6,1
Plaça de xai 565 7.527,5 836.383,6 kg 47,1 42,6
Plaça de cabrum 17 175,8 19.528,8 kg 1,1 1,0
Total 15.965,5 1.965,5 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.91. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de les Valls de 

Valira (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) 
en l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a les Valls de Valira (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 

producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 375 22.464,9 2.995.320,0 kg 72,7 73,2
Plaça d'equí 53 5.002,6 714.659,9 kg 16,2 17,5
Plaça de xai 254 3.382,0 375.780,8 kg 10,9 9,2
Plaça de cabrum 4 46,2 5.128,8 kg 0,1 0,1
Total 30.895,7 4.090,9 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.92. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de la Vansa i 
Fórnols (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 

1998) en l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a la Vansa i Fórnols (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 51 2.504,9 333.992,0 kg 23,9 31,5
Gàbia de conilla mare 1.297 6.682,2 556.850,0 kg 63,7 52,5
Plaça d'equí 8 755,1 107.873,2 kg 7,2 10,2
Plaça de xai 32 423,9 47.095,9 kg 4,0 4,4
Plaça de cabrum 12 126,0 14.005,5 kg 1,2 1,3
Total 10.492,2 1.059,8 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.93. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a l’Alt Urgell (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 
anys. Quantitats de residus produïts a l’Alt Urgell (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, 
m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció de la comarca 

(expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 19.618 1.081.129,3 144.150.579,9 kg 52,2 54,2
Plaça de truges i mascles reproductors 6.882 144.445,0 27.939.071,6 dm3 7,0 10,5
Plaça de porcí d'engreix 38.622 389.222,4 51.012.110,1 dm3 18,8 19,2
Plaça de gallina ponedora 33.336 20.000,0 1.333.333,3 kg 1,0 0,5
Plaça de pollastre d'engreix 260.019 68.640,0 4.037.647,1 kg 3,3 1,5
Gàbia de conilla mare 39.885 205.548,6 17.129.050,0 kg 9,9 6,4
Plaça d'equí 777 63.971,3 9.138.756,9 kg 3,1 3,4
Plaça de xai 7.711 95.589,9 10.621.095,9 kg 4,6 4,0
Plaça de cabrum 384 3.942,6 438.071,2 kg 0,2 0,2
Total 2.072.489,2 265.799,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.94. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Alp (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 

anys. Quantitats de residus produïts a Alp (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 
l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 

(expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 33 1.936,8 258.234,7 kg 10,3 9,6
Plaça d'equí 180 16.942,8 2.420.404,7 kg 89,7 90,4
Total 18.879,6 2.678,6 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.95. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bellver de 

Cerdanya (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Bellver de Cerdanya (en kg de N, i 

en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus 
d’animal a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 788 43.618,6 5.815.813,5 kg 54,9 54,9
Plaça de truges i mascles reproductors 91 1.907,5 368.955,5 dm3 2,4 3,5
Plaça de porcí de trancisió 53 246,4 45.629,6 dm3 0,3 0,4
Plaça de porcí d'engreix 1.877 18.916,8 2.479.266,1 dm3 23,8 23,4
Plaça d'equí 80 7.503,9 1.071.989,8 kg 9,4 10,1
Plaça de xai 663 6.640,5 737.835,6 kg 8,4 7,0
Plaça de cabrum 86 682,9 75.879,5 kg 0,9 0,7
Total 79.516,7 10.595,4 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.96. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bolvir 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Bolvir (en kg de N, i en kg i tones de matèria 
fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del 

municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 180 10.940,0 1.458.671,6 kg 51,2 50,0
Plaça de truges i mascles reproductors 3 52,5 10.154,7 dm3 0,2 0,3
Plaça de porcí de trancisió 9 42,4 7.842,6 dm3 0,2 0,3
Plaça de porcí d'engreix 3 33,6 4.403,7 dm3 0,2 0,2
Plaça d'equí 98 9.234,4 1.319.199,2 kg 43,2 45,2
Plaça de xai 90 995,3 110.589,0 kg 4,7 3,8
Plaça de cabrum 7 55,6 6.180,8 kg 0,3 0,2
Total 21.353,8 2.917,0 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.97. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Das (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 
anys. Quantitats de residus produïts a Das (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) 

en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 343 15.084,0 2.011.197,3 kg 88,3 87,1
Plaça de truges i mascles reproductors 10 210,0 40.619,0 dm3 1,2 1,8
Plaça de porcí de trancisió 32 146,3 27.092,6 dm3 0,9 1,2
Plaça de porcí d'engreix 4 42,0 5.504,6 dm3 0,2 0,2
Plaça d'equí 15 1.447,3 206.756,9 kg 8,5 9,0
Plaça de xai 16 152,4 16.931,5 kg 0,9 0,7
Total 17.082,0 2.308,1 tones de la prod. del municipi  

Taula A3.98. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Fontanals de 
Cerdanya (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 

1998) en l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Fontanals de Cerdanya (en kg de N, 
i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus 

d’animal a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 332 18.700,1 2.493.349,3 kg 73,4 74,6
Plaça d'equí 32 3.051,9 435.987,5 kg 12,0 13,0
Plaça de xai 357 3.639,5 404.383,6 kg 14,3 12,1
Plaça de cabrum 12 80,5 8.942,5 kg 0,3 0,3
Total 25.472,0 3.342,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.99. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Ger (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 
anys. Quantitats de residus produïts a Ger (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en 

l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 639 39.477,2 5.263.631,8 kg 80,0 80,0
Plaça de truges i mascles reproductors 11 227,5 44.003,9 dm3 0,5 0,7
Plaça de porcí de trancisió 18 84,7 15.685,2 dm3 0,2 0,2
Plaça de porcí d'engreix 5 50,4 6.605,5 dm3 0,1 0,1
Plaça d'equí 67 6.276,9 896.695,9 kg 12,7 13,6
Plaça de xai 308 2.988,5 332.054,8 kg 6,1 5,0
Plaça de cabrum 32 213,6 23.737,0 kg 0,4 0,4
Total 49.318,8 6.582,4 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.100. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Guils de 
Cerdanya (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 

1998) en l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Guils de Cerdanya (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 301 17.213,9 2.295.184,0 kg 81,2 80,5
Plaça de truges i mascles reproductors 5 105,0 20.309,5 dm3 0,5 0,7
Plaça de porcí de trancisió 3 11,6 2.138,9 dm3 0,1 0,1
Plaça de porcí d'engreix 6 58,8 7.706,4 dm3 0,3 0,3
Plaça d'equí 34 3.177,8 453.966,3 kg 15,0 15,9
Plaça de xai 65 640,2 71.137,0 kg 3,0 2,5
Total 21.207,2 2.850,4 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.101. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Isòvol 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Isòvol (en kg de N, i en kg i tones de matèria 

fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del 
municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 172 9.232,5 1.230.995,9 kg 74,8 73,7
Plaça de truges i mascles reproductors 5 105,0 20.309,5 dm3 0,9 1,2
Plaça de porcí de trancisió 8 38,5 7.129,6 dm3 0,3 0,4
Plaça de porcí d'engreix 2 16,8 2.201,8 dm3 0,1 0,1
Plaça d'equí 27 2.548,5 364.072,0 kg 20,6 21,8
Plaça de xai 44 400,9 44.547,9 kg 3,2 2,7
Total 12.342,2 1.669,3 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.102. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Lles de 

Cerdanya (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Lles de Cerdanya (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 376 20.455,4 2.727.384,0 kg 82,0 81,1
Plaça d'equí 46 4.294,7 613.528,8 kg 17,2 18,2
Plaça de cabrum 23 206,5 22.947,9 kg 0,8 0,7
Total 24.956,6 3.363,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.103. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Llívia 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Llívia (en kg de N, i en kg i tones de matèria 

fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del 
municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 296 18.134,8 2.417.970,1 kg 44,3 40,7
Plaça de truges i mascles reproductors 205 4.305,0 832.688,6 dm3 10,5 14,0
Plaça de porcí de trancisió 858 3.965,5 734.351,9 dm3 9,7 12,3
Plaça de porcí d'engreix 708 7.140,0 935.779,8 dm3 17,5 15,7
Plaça d'equí 70 6.560,0 937.148,3 kg 16,0 15,8
Plaça de xai 67 680,2 75.575,3 kg 1,7 1,3
Plaça de cabrum 16 124,6 13.841,1 kg 0,3 0,2
Total 40.910,1 5.947,4 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.104. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Meranges 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Meranges (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 64 3.892,8 519.037,3 kg 44,8 47,6
Plaça d'equí 13 1.227,1 175.293,9 kg 14,1 16,1
Plaça de xai 407 3.561,0 395.671,2 kg 41,0 36,3
Total 8.680,9 1.090,0 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.105. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Montellà i 

Martinet (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Montellà i Martinet (en kg de N, i 

en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus 
d’animal a la producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 268 14.001,0 1.866.804,6 kg 75,7 75,9
Plaça d'equí 31 2.894,6 413.513,9 kg 15,7 16,8
Plaça de xai 125 1.250,1 138.904,1 kg 6,8 5,7
Plaça de cabrum 41 348,9 38.761,6 kg 1,9 1,6
Total 18.494,6 2.458,0 Tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.106. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Prats i Sansor 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Prats i Sansor (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 111 6.048,0 806.400,0 kg 57,7 54,8
Plaça de truges i mascles reproductors 53 1.102,5 213.249,5 dm3 10,5 14,5
Plaça de porcí de trancisió 47 215,6 39.925,9 dm3 2,1 2,7
Plaça de porcí d'engreix 11 109,2 14.311,9 dm3 1,0 1,0
Plaça d'equí 21 2.013,6 287.661,8 kg 19,2 19,5
Plaça de xai 98 977,9 108.657,5 kg 9,3 7,4
Plaça de cabrum 3 22,5 2.498,6 kg 0,2 0,2
Total 10.489,3 1.472,7 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.107. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Prullans 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Prullans (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 300 18.655,1 2.487.347,7 kg 78,3 77,2
Plaça d'equí 53 5.002,6 714.659,9 kg 21,0 22,2
Plaça de xai 13 134,6 14.958,9 kg 0,6 0,5
Plaça de cabrum 4 31,7 3.517,8 kg 0,1 0,1
Total 23.824,0 3.220,5 tones de la prod. del municipi  
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Taula A3.108. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Puigcerdà 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Puigcerdà (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 431 25.189,1 3.358.543,1 kg 32,3 30,0
Plaça de truges i mascles reproductors 381 7.997,5 1.546.905,2 dm3 10,3 13,8
Plaça de porcí de trancisió 1.373 6.344,8 1.174.963,0 dm3 8,1 10,5
Plaça de porcí d'engreix 1.850 18.648,0 2.444.036,7 dm3 23,9 21,8
Plaça de gallina ponedora 0 0,0 0,0 kg 0,0 0,0
Plaça de pollastre d'engreix 0 0,0 0,0 kg 0,0 0,0
Gàbia de conilla mare 0 0,0 0,0 kg 0,0 0,0
Plaça d'equí 162 15.275,3 2.182.184,7 kg 19,6 19,5
Plaça de xai 433 4.253,1 472.561,6 kg 5,5 4,2
Plaça de cabrum 31 221,9 24.657,5 kg 0,3 0,2
Total 77.929,6 11.203,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.109. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Riu de Cerdanya 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Quantitats de residus produïts a Riu de Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones 

de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la 
producció del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 54 2.452,0 326.931,9 kg 100,0 100,0
Total 2.452,0 326,9 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.110. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Urús (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 
anys. Quantitats de residus produïts a Urús (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) 

en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció del municipi 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 50 3.141,1 418.808,0 kg 86,8 87,1
Plaça d'equí 5 278,4 39.778,2 kg 7,7 8,3
Plaça de xai 28 186,2 20.690,4 kg 5,1 4,3
Plaça de cabrum 2 11,6 1.293,2 kg 0,3 0,3
Total 3.617,4 480,6 tones de la prod. del municipi  

 
Taula A3.111. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a la Cerdanya (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 

anys. Quantitats de residus produïts a la Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, 
m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a la producció de la comarca 

(expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % del N % de la m.f.
Plaça de vaquí 4.738 268.172,3 35.756.304,8 kg 58,7 57,2
Plaça de truges i mascles reproductors 763 16.012,5 3.097.195,4 dm3 3,5 5,0
Plaça de porcí de trancisió 2.402 11.095,7 2.054.759,3 dm3 2,4 3,3
Plaça de porcí d'engreix 4.467 45.015,6 5.899.816,5 dm3 9,9 9,4
Plaça d'equí 931 87.729,9 12.532.842,0 kg 19,2 20,1
Plaça de xai 2.713 26.500,5 2.944.498,6 kg 5,8 4,7
Plaça de cabrum 255 2.000,3 222.257,5 kg 0,4 0,4
Total 456.526,8 62.507,7 tones de la prod. del municipi  
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Annex 4. Resultats dels balanços de nutrients per municipi 
 

Taula A4.1. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a l'Alt Urgell pel 
bestiar estabulat en l'escenari DARP i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alàs i Cerc Oliana

N 39.098,4 82.345,6 -43.247,2 N 91.458,4 17.857,6 73.600,7
P 820,4 17.831,3 -17.010,9 P 23.135,8 10.378,2 12.757,7
K 1.406,7 111.964,6 -110.557,9 K 12.503,9 39.660,9 -27.157,0

Arsèguel Organyà
N 0,0 15.355,4 -15.355,4 N 98.002,9 37.717,5 60.285,4
P 0,0 2.403,4 -2.403,4 P 60.200,3 8.534,0 51.666,3
K 0,0 17.968,8 -17.968,8 K 68.972,3 48.915,8 20.056,5

Bassella Peramola
N 136.826,8 33.942,3 102.884,5 N 107.765,4 19.413,8 88.351,6
P 53.470,9 25.282,9 28.188,0 P 21.395,1 14.718,8 6.676,3
K 9.717,2 93.075,9 -83.358,7 K 10.903,8 53.589,9 -42.686,1

Cabó El Pont de Bar
N 25.518,5 18.607,3 6.911,2 N 13.512,8 41.779,9 -28.267,0
P 577,0 9.525,1 -8.948,2 P 540,6 16.810,1 -16.269,5
K 428,5 39.201,6 -38.773,1 K 1.666,1 71.517,7 -69.851,6

Cava Ribera d'Urgellet
N 3.590,5 17.612,5 -14.022,0 N 319.394,7 144.614,3 174.780,4
P 548,8 18.995,7 -18.446,9 P 19.632,4 32.000,3 -12.367,9
K 782,0 52.171,8 -51.389,8 K 26.328,1 183.827,4 -157.499,2

Coll de Nargó La Seu d'Urgell
N 101.823,1 19.887,9 81.935,2 N 135.486,0 149.670,2 -14.184,2
P 25.472,8 28.544,9 -3.072,1 P 4.428,1 20.432,5 -16.004,4
K 16.338,7 72.901,1 -56.562,4 K 2.678,0 165.032,7 -162.354,7

Estamariu Les Valls d'Aguilar
N 24.356,7 27.649,6 -3.292,9 N 18.253,9 67.168,4 -48.914,5
P 280,3 5.638,5 -5.358,1 P 1.305,7 40.989,9 -39.684,3
K 101,0 33.984,1 -33.883,2 K 7.587,8 138.315,8 -130.728,0

Fígols i Alinyà Les Valls de Valira
N 77.419,3 46.052,0 31.367,3 N 39.249,5 56.924,7 -17.675,2
P 33.188,5 13.441,0 19.747,5 P 2.431,2 31.208,9 -28.777,8
K 37.430,1 77.070,6 -39.640,6 K 5.677,3 112.511,9 -106.834,5

Josa i Tuixén La Vansa i Fórnols
N 12.251,3 19.181,1 -6.929,8 N 13.942,0 67.401,8 -53.459,8
P 133,7 2.896,2 -2.762,4 P 7.246,7 9.886,2 -2.639,4
K 683,1 25.722,0 -25.038,9 K 7.969,4 90.123,6 -82.154,1

Montferrer i Castellbò ALT URGELL
N 189.948,0 107.554,2 82.393,8 N 1.447.898,3 990.736,0 457.162,3
P 51.809,5 54.109,7 -2.300,2 P 306.617,9 363.627,6 -57.009,7
K 46.024,9 201.334,4 -155.309,5 K 257.198,9 1.628.890,6 -1.371.691,7

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.2. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a l'Alt Urgell pel 
bestiar que pastura en l'escenari DARP i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alàs i Cerc Oliana

N 24.010,0 119.671,8 -95.661,8 N 11.196,0 32.998,4 -21.802,4
P 206,7 34.442,5 -34.235,9 P 136,9 8.857,8 -8.720,9
K 5,1 200.867,5 -200.862,3 K 2,9 48.060,7 -48.057,8

Arsèguel Organyà
N 479,8 37.114,8 -36.635,0 N 19.845,2 18.529,7 1.315,5
P 81,2 11.037,7 -10.956,4 P 216,3 5.010,0 -4.793,8
K 119,2 66.372,5 -66.253,3 K 67,9 27.401,1 -27.333,2

Bassella Peramola
N 0,0 145.754,2 -145.754,2 N 708,4 96.114,6 -95.406,1
P 0,0 40.800,4 -40.800,4 P 2,6 26.191,0 -26.188,4
K 0,0 231.482,6 -231.482,6 K 0,1 144.464,7 -144.464,6

Cabó El Pont de Bar
N 20.926,3 437.597,2 -416.670,9 N 11.548,1 266.304,9 -254.756,8
P 216,6 128.392,6 -128.175,9 P 165,9 78.658,0 -78.492,1
K 125,0 762.555,7 -762.430,7 K 129,1 470.057,2 -469.928,2

Cava Ribera d'Urgellet
N 5.428,6 117.192,4 -111.763,8 N 64.690,6 148.281,8 -83.591,2
P 42,7 34.695,8 -34.653,1 P 794,2 37.703,5 -36.909,3
K 1,0 207.783,9 -207.782,9 K 300,7 191.904,4 -191.603,7

Coll de Nargó La Seu d'Urgell
N 23.728,5 814.283,7 -790.555,2 N 54.011,2 10.300,4 43.710,7
P 232,2 239.189,9 -238.957,7 P 733,3 2.563,5 -1.830,2
K 646,9 1.422.133,2 -1.421.486,2 K 355,2 12.694,3 -12.339,1

Estamariu Les Valls d'Aguilar
N 6.722,6 29.744,5 -23.021,9 N 30.703,8 1.212.230,9 -1.181.527,1
P 74,0 8.181,3 -8.107,3 P 240,8 362.028,5 -361.787,7
K 105,8 45.578,7 -45.472,9 K 5,6 2.185.255,7 -2.185.250,1

Fígols i Alinyà Les Valls de Valira
N 16.073,9 173.145,1 -157.071,3 N 36.325,5 1.444.460,5 -1.408.135,0
P 154,2 48.522,0 -48.367,8 P 293,4 430.982,3 -430.688,9
K 274,4 275.603,8 -275.329,4 K 6,8 2.599.297,2 -2.599.290,4

Josa i Tuixén La Vansa i Fórnols
N 13.665,1 448.819,5 -435.154,3 N 10.478,7 283.323,1 -272.844,4
P 392,7 133.447,1 -133.054,4 P 488,2 83.183,9 -82.695,6
K 2.551,4 802.299,6 -799.748,2 K 629,2 494.358,0 -493.728,8

Montferrer i Castellbò ALT URGELL
N 44.560,8 1.322.461,7 -1.277.900,9 N 395.103,1 7.158.329,1 -6.763.226,0
P 1.239,5 393.193,7 -391.954,2 P 5.711,3 2.107.081,5 -2.101.370,1
K 5.766,1 2.363.858,6 -2.358.092,4 K 11.092,4 12.552.029,4 -12.540.937,0

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.3. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a l'Alt Urgell per 
tot el bestiar de l'escenari DARP 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alàs i Cerc Oliana

N 63.108,4 202.017,4 -138.909,0 N 102.654,3 50.856,0 51.798,3
P 1.027,1 52.273,9 -51.246,8 P 23.272,7 19.236,0 4.036,7
K 1.411,8 312.832,0 -311.420,3 K 12.506,8 87.721,6 -75.214,8

Arsèguel Organyà
N 479,8 52.470,2 -51.990,4 N 117.848,1 56.247,2 61.600,9
P 81,2 13.441,1 -13.359,9 P 60.416,6 13.544,1 46.872,5
K 119,2 84.341,3 -84.222,1 K 69.040,1 76.316,8 -7.276,7

Bassella Peramola
N 136.826,8 179.696,5 -42.869,7 N 108.473,8 115.528,3 -7.054,5
P 53.470,9 66.083,3 -12.612,4 P 21.397,7 40.909,8 -19.512,1
K 9.717,2 324.558,5 -314.841,3 K 10.903,9 198.054,6 -187.150,7

Cabó El Pont de Bar
N 46.444,7 456.204,4 -409.759,7 N 25.061,0 308.084,8 -283.023,8
P 793,6 137.917,7 -137.124,1 P 706,5 95.468,1 -94.761,6
K 553,5 801.757,3 -801.203,8 K 1.795,2 541.575,0 -539.779,8

Cava Ribera d'Urgellet
N 9.019,2 134.805,0 -125.785,8 N 384.085,3 292.896,1 91.189,2
P 591,5 53.691,5 -53.100,0 P 20.426,6 69.703,9 -49.277,2
K 783,0 259.955,7 -259.172,7 K 26.628,8 375.731,7 -349.102,9

Coll de Nargó La Seu d'Urgell
N 125.551,6 834.171,6 -708.620,0 N 189.497,1 159.970,6 29.526,5
P 25.705,0 267.734,8 -242.029,8 P 5.161,4 22.996,0 -17.834,6
K 16.985,6 1.495.034,3 -1.478.048,7 K 3.033,2 177.727,0 -174.693,9

Estamariu Les Valls d'Aguilar
N 31.079,3 57.394,1 -26.314,7 N 48.957,7 1.279.399,3 -1.230.441,5
P 354,4 13.819,8 -13.465,4 P 1.546,5 403.018,4 -401.472,0
K 206,8 79.562,8 -79.356,0 K 7.593,4 2.323.571,5 -2.315.978,1

Fígols i Alinyà Les Valls de Valira
N 93.493,2 219.197,2 -125.703,9 N 75.575,0 1.501.385,2 -1.425.810,2
P 33.342,7 61.963,0 -28.620,3 P 2.724,5 462.191,2 -459.466,6
K 37.704,4 352.674,4 -314.970,0 K 5.684,1 2.711.809,0 -2.706.125,0

Josa i Tuixén La Vansa i Fórnols
N 25.916,4 468.000,6 -442.084,2 N 24.420,7 350.724,9 -326.304,2
P 526,4 136.343,2 -135.816,8 P 7.735,0 93.070,0 -85.335,1
K 3.234,5 828.021,7 -824.787,1 K 8.598,7 584.481,6 -575.882,9

Montferrer i Castellbò ALT URGELL
N 234.508,8 1.430.015,9 -1.195.507,1 N 1.843.001,4 8.149.065,2 -6.306.063,8
P 53.049,0 447.303,5 -394.254,4 P 312.329,3 2.470.709,1 -2.158.379,8
K 51.791,0 2.565.193,0 -2.513.401,9 K 268.291,3 14.180.920,0 -13.912.628,7

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.4. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a l'Alt Urgell pel 
bestiar estabulat en l'escenari cens i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alàs i Cerc Oliana

N 26.064,0 82.345,6 -56.281,6 N 73.677,7 17.857,6 55.820,1
P 730,6 17.831,3 -17.100,7 P 22.953,4 10.378,2 12.575,3
K 1.404,3 111.964,6 -110.560,3 K 12.499,7 39.660,9 -27.161,2

Arsèguel Organyà
N 0,0 15.355,4 -15.355,4 N 93.511,0 37.717,5 55.793,5
P 0,0 2.403,4 -2.403,4 P 60.173,3 8.534,0 51.639,3
K 0,0 17.968,8 -17.968,8 K 68.971,4 48.915,8 20.055,7

Bassella Peramola
N 126.101,7 33.942,3 92.159,4 N 87.588,3 19.413,8 68.174,5
P 53.465,5 25.282,9 28.182,6 P 21.255,6 14.718,8 6.536,7
K 9.716,6 93.075,9 -83.359,3 K 10.900,1 53.589,9 -42.689,8

Cabó El Pont de Bar
N 21.785,9 18.607,3 3.178,6 N 7.200,7 41.779,9 -34.579,1
P 599,2 9.525,1 -8.925,9 P 503,3 16.810,1 -16.306,7
K 428,5 39.201,6 -38.773,1 K 1.665,2 71.517,7 -69.852,5

Cava Ribera d'Urgellet
N 3.018,8 17.612,5 -14.593,8 N 188.207,8 144.614,3 43.593,5
P 544,9 18.995,7 -18.450,8 P 18.845,8 32.000,3 -13.154,5
K 781,9 52.171,8 -51.389,9 K 26.307,5 183.827,4 -157.519,9

Coll de Nargó La Seu d'Urgell
N 87.228,3 19.887,9 67.340,4 N 95.142,2 149.670,2 -54.528,0
P 25.304,3 28.544,9 -3.240,7 P 4.074,0 20.432,5 -16.358,5
K 16.334,3 72.901,1 -56.566,8 K 2.669,4 165.032,7 -162.363,3

Estamariu Les Valls d'Aguilar
N 14.776,5 27.649,6 -12.873,1 N 15.860,5 67.168,4 -51.307,9
P 166,2 5.638,5 -5.472,3 P 1.275,1 40.989,9 -39.714,8
K 98,3 33.984,1 -33.885,8 K 7.587,0 138.315,8 -130.728,7

Fígols i Alinyà Les Valls de Valira
N 67.058,3 46.052,0 21.006,3 N 27.520,7 56.924,7 -29.404,0
P 33.133,5 13.441,0 19.692,6 P 2.332,6 31.208,9 -28.876,3
K 37.428,3 77.070,6 -39.642,3 K 5.675,1 112.511,9 -106.836,7

Josa i Tuixén La Vansa i Fórnols
N 9.344,4 19.181,1 -9.836,7 N 10.492,2 67.401,8 -56.909,6
P 125,5 2.896,2 -2.770,6 P 7.222,7 9.886,2 -2.663,4
K 682,9 25.722,0 -25.039,1 K 7.968,9 90.123,6 -82.154,7

Montferrer i Castellbò ALT URGELL
N 162.151,6 107.554,2 54.597,3 N 1.116.730,6 990.736,0 125.994,6
P 51.705,7 54.109,7 -2.404,0 P 304.411,3 363.627,6 -59.216,3
K 46.021,0 201.334,4 -155.313,4 K 257.140,4 1.628.890,6 -1.371.750,2

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.5. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a l'Alt Urgell pel 
bestiar que pastura en l'escenari cens i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alàs i Cerc Oliana

N 10.221,1 119.671,8 -109.450,7 N 10.643,8 32.998,4 -22.354,7
P 131,6 34.442,5 -34.310,9 P 111,6 8.857,8 -8.746,2
K 3,1 200.867,5 -200.864,3 K 2,5 48.060,7 -48.058,2

Arsèguel Organyà
N 479,8 37.114,8 -36.635,0 N 14.202,2 18.529,7 -4.327,5
P 81,2 11.037,7 -10.956,4 P 188,5 5.010,0 -4.821,5
K 119,2 66.372,5 -66.253,3 K 67,1 27.401,1 -27.334,0

Bassella Peramola
N 0,0 145.754,2 -145.754,2 N 174,7 96.114,6 -95.939,9
P 0,0 40.800,4 -40.800,4 P 1,8 26.191,0 -26.189,1
K 0,0 231.482,6 -231.482,6 K 0,0 144.464,7 -144.464,6

Cabó El Pont de Bar
N 18.885,6 437.597,2 -418.711,5 N 4.298,8 266.304,9 -262.006,2
P 221,4 128.392,6 -128.171,1 P 126,6 78.658,0 -78.531,4
K 124,9 762.555,7 -762.430,9 K 128,1 470.057,2 -469.929,1

Cava Ribera d'Urgellet
N 3.059,6 117.192,4 -114.132,8 N 41.209,8 148.281,8 -107.072,0
P 32,2 34.695,8 -34.663,5 P 617,5 37.703,5 -37.086,1
K 0,7 207.783,9 -207.783,2 K 296,1 191.904,4 -191.608,3

Coll de Nargó La Seu d'Urgell
N 12.152,6 814.283,7 -802.131,1 N 35.986,1 10.300,4 25.685,7
P 194,1 239.189,9 -238.995,8 P 596,7 2.563,5 -1.966,9
K 645,9 1.422.133,2 -1.421.487,2 K 352,0 12.694,3 -12.342,3

Estamariu Les Valls d'Aguilar
N 2.922,7 29.744,5 -26.821,8 N 15.285,3 1.212.230,9 -1.196.945,6
P 42,8 8.181,3 -8.138,5 P 161,0 362.028,5 -361.867,5
K 105,1 45.578,7 -45.473,6 K 3,7 2.185.255,7 -2.185.252,0

Fígols i Alinyà Les Valls de Valira
N 9.834,7 173.145,1 -163.310,5 N 16.406,8 1.444.460,5 -1.428.053,7
P 134,4 48.522,0 -48.387,6 P 172,8 430.982,3 -430.809,4
K 273,8 275.603,8 -275.330,0 K 4,0 2.599.297,2 -2.599.293,1

Josa i Tuixén La Vansa i Fórnols
N 8.637,2 448.819,5 -440.182,2 N 4.846,4 283.323,1 -278.476,7
P 385,1 133.447,1 -133.062,0 P 452,2 83.183,9 -82.731,7
K 2.551,2 802.299,6 -799.748,4 K 628,4 494.358,0 -493.729,6

Montferrer i Castellbò ALT URGELL
N 43.785,5 1.322.461,7 -1.278.676,2 N 253.032,7 7.158.329,1 -6.905.296,5
P 1.219,1 393.193,7 -391.974,6 P 4.870,7 2.107.081,5 -2.102.210,8
K 5.765,1 2.363.858,6 -2.358.093,4 K 11.071,0 12.552.029,4 -12.540.958,4

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.6. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a l'Alt Urgell per 
tot el bestiar de l'escenari cens 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alàs i Cerc Oliana

N 36.285,1 202.017,4 -165.732,3 N 84.321,5 50.856,0 33.465,5
P 862,3 52.273,9 -51.411,6 P 23.065,1 19.236,0 3.829,1
K 1.407,4 312.832,0 -311.424,6 K 12.502,2 87.721,6 -75.219,4

Arsèguel Organyà
N 479,8 52.470,2 -51.990,4 N 107.713,3 56.247,2 51.466,1
P 81,2 13.441,1 -13.359,9 P 60.361,8 13.544,1 46.817,7
K 119,2 84.341,3 -84.222,1 K 69.038,6 76.316,8 -7.278,3

Bassella Peramola
N 126.101,7 179.696,5 -53.594,8 N 87.763,0 115.528,3 -27.765,4
P 53.465,5 66.083,3 -12.617,8 P 21.257,4 40.909,8 -19.652,4
K 9.716,6 324.558,5 -314.841,9 K 10.900,1 198.054,6 -187.154,5

Cabó El Pont de Bar
N 40.671,5 456.204,4 -415.532,9 N 11.499,5 308.084,8 -296.585,3
P 820,6 137.917,7 -137.097,1 P 629,9 95.468,1 -94.838,2
K 553,3 801.757,3 -801.204,0 K 1.793,3 541.575,0 -539.781,6

Cava Ribera d'Urgellet
N 6.078,4 134.805,0 -128.726,6 N 229.417,6 292.896,1 -63.478,5
P 577,1 53.691,5 -53.114,4 P 19.463,3 69.703,9 -50.240,6
K 782,7 259.955,7 -259.173,1 K 26.603,6 375.731,7 -349.128,2

Coll de Nargó La Seu d'Urgell
N 99.380,9 834.171,6 -734.790,7 N 131.128,3 159.970,6 -28.842,3
P 25.498,4 267.734,8 -242.236,5 P 4.670,6 22.996,0 -18.325,4
K 16.980,3 1.495.034,3 -1.478.054,0 K 3.021,4 177.727,0 -174.705,7

Estamariu Les Valls d'Aguilar
N 17.699,3 57.394,1 -39.694,8 N 31.145,8 1.279.399,3 -1.248.253,5
P 209,0 13.819,8 -13.610,8 P 1.436,1 403.018,4 -401.582,3
K 203,4 79.562,8 -79.359,4 K 7.590,8 2.323.571,5 -2.315.980,8

Fígols i Alinyà Les Valls de Valira
N 76.893,0 219.197,2 -142.304,2 N 43.927,5 1.501.385,2 -1.457.457,7
P 33.267,9 61.963,0 -28.695,0 P 2.505,5 462.191,2 -459.685,7
K 37.702,1 352.674,4 -314.972,4 K 5.679,2 2.711.809,0 -2.706.129,9

Josa i Tuixén La Vansa i Fórnols
N 17.981,6 468.000,6 -450.019,0 N 15.338,6 350.724,9 -335.386,3
P 510,6 136.343,2 -135.832,6 P 7.674,9 93.070,0 -85.395,1
K 3.234,1 828.021,7 -824.787,6 K 8.597,3 584.481,6 -575.884,3

Montferrer i Castellbò ALT URGELL
N 205.937,1 1.430.015,9 -1.224.078,8 N 1.369.763,3 8.149.065,2 -6.779.301,9
P 52.924,9 447.303,5 -394.378,6 P 309.282,1 2.470.709,1 -2.161.427,1
K 51.786,1 2.565.193,0 -2.513.406,9 K 268.211,5 14.180.920,0 -13.912.708,5

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.7. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a l'Alt Urgell pel 
bestiar estabulat en l'escenari 5 anys i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alàs i Cerc Oliana

N 14.140,1 82.345,6 -68.205,5 N 63.632,3 17.857,6 45.774,6
P 562,4 17.831,3 -17.268,9 P 22.872,3 10.378,2 12.494,1
K 1.400,2 111.964,6 -110.564,4 K 12.497,7 39.660,9 -27.163,2

Arsèguel Organyà
N 0,0 15.355,4 -15.355,4 N 81.903,6 37.717,5 44.186,1
P 0,0 2.403,4 -2.403,4 P 60.020,7 8.534,0 51.486,6
K 0,0 17.968,8 -17.968,8 K 68.967,8 48.915,8 20.052,1

Bassella Peramola
N 129.701,7 33.942,3 95.759,4 N 82.887,5 19.413,8 63.473,8
P 53.465,5 25.282,9 28.182,6 P 21.185,0 14.718,8 6.466,2
K 9.716,6 93.075,9 -83.359,3 K 10.898,3 53.589,9 -42.691,6

Cabó El Pont de Bar
N 15.769,7 18.607,3 -2.837,6 N 4.500,0 41.779,9 -37.279,9
P 492,0 9.525,1 -9.033,1 P 476,2 16.810,1 -16.333,9
K 426,1 39.201,6 -38.775,5 K 1.664,6 71.517,7 -69.853,2

Cava Ribera d'Urgellet
N 1.573,2 17.612,5 -16.039,4 N 197.583,7 144.614,3 52.969,4
P 532,6 18.995,7 -18.463,1 P 18.520,1 32.000,3 -13.480,3
K 781,6 52.171,8 -51.390,2 K 26.299,7 183.827,4 -157.527,7

Coll de Nargó La Seu d'Urgell
N 82.989,8 19.887,9 63.101,9 N 80.327,2 149.670,2 -69.343,0
P 25.292,3 28.544,9 -3.252,6 P 3.791,6 20.432,5 -16.640,8
K 16.334,0 72.901,1 -56.567,2 K 2.662,5 165.032,7 -162.370,2

Estamariu Les Valls d'Aguilar
N 11.292,2 27.649,6 -16.357,4 N 13.922,5 67.168,4 -53.245,9
P 124,9 5.638,5 -5.513,5 P 1.250,7 40.989,9 -39.739,2
K 97,3 33.984,1 -33.886,8 K 7.586,4 138.315,8 -130.729,4

Fígols i Alinyà Les Valls de Valira
N 67.131,2 46.052,0 21.079,2 N 18.888,0 56.924,7 -38.036,7
P 33.133,5 13.441,0 19.692,5 P 2.201,9 31.208,9 -29.007,0
K 37.428,3 77.070,6 -39.642,3 K 5.672,0 112.511,9 -106.839,9

Josa i Tuixén La Vansa i Fórnols
N 9.329,0 19.181,1 -9.852,1 N 9.262,4 67.401,8 -58.139,4
P 125,1 2.896,2 -2.771,1 P 7.216,1 9.886,2 -2.670,1
K 682,9 25.722,0 -25.039,1 K 7.968,7 90.123,6 -82.154,9

Montferrer i Castellbò ALT URGELL
N 133.862,8 107.554,2 26.308,5 N 1.018.696,7 990.736,0 27.960,7
P 51.309,7 54.109,7 -2.800,1 P 302.572,6 363.627,6 -61.055,1
K 46.011,6 201.334,4 -155.322,8 K 257.096,3 1.628.890,6 -1.371.794,3

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.8. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a l'Alt Urgell pel 
bestiar que pastura en l'escenari 5 anys i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alàs i Cerc Oliana

N 5.308,4 119.671,8 -114.363,4 N 12.119,4 32.998,4 -20.879,0
P 70,1 34.442,5 -34.372,5 P 100,5 8.857,8 -8.757,3
K 1,6 200.867,5 -200.865,8 K 2,3 48.060,7 -48.058,4

Arsèguel Organyà
N 479,8 37.114,8 -36.635,0 N 7.531,7 18.529,7 -10.998,0
P 81,2 11.037,7 -10.956,4 P 120,1 5.010,0 -4.890,0
K 119,2 66.372,5 -66.253,3 K 65,5 27.401,1 -27.335,6

Bassella Peramola
N 0,0 145.754,2 -145.754,2 N 496,8 96.114,6 -95.617,8
P 0,0 40.800,4 -40.800,4 P 1,8 26.191,0 -26.189,1
K 0,0 231.482,6 -231.482,6 K 0,0 144.464,7 -144.464,6

Cabó El Pont de Bar
N 13.141,5 437.597,2 -424.455,7 N 2.234,7 266.304,9 -264.070,2
P 162,4 128.392,6 -128.230,2 P 105,0 78.658,0 -78.553,0
K 123,6 762.555,7 -762.432,1 K 127,6 470.057,2 -469.929,6

Cava Ribera d'Urgellet
N 0,0 117.192,4 -117.192,4 N 30.191,8 148.281,8 -118.090,0
P 0,0 34.695,8 -34.695,8 P 549,2 37.703,5 -37.154,3
K 0,0 207.783,9 -207.783,9 K 294,5 191.904,4 -191.609,9

Coll de Nargó La Seu d'Urgell
N 8.488,6 814.283,7 -805.795,2 N 29.599,8 10.300,4 19.299,4
P 158,3 239.189,9 -239.031,6 P 510,2 2.563,5 -2.053,3
K 645,0 1.422.133,2 -1.421.488,1 K 350,0 12.694,3 -12.344,4

Estamariu Les Valls d'Aguilar
N 2.678,7 29.744,5 -27.065,8 N 16.303,3 1.212.230,9 -1.195.927,7
P 34,5 8.181,3 -8.146,8 P 135,2 362.028,5 -361.893,3
K 104,9 45.578,7 -45.473,8 K 3,1 2.185.255,7 -2.185.252,6

Fígols i Alinyà Les Valls de Valira
N 10.221,7 173.145,1 -162.923,4 N 8.530,7 1.444.460,5 -1.435.929,8
P 134,2 48.522,0 -48.387,8 P 69,8 430.982,3 -430.912,4
K 273,8 275.603,8 -275.330,0 K 1,6 2.599.297,2 -2.599.295,5

Josa i Tuixén La Vansa i Fórnols
N 10.767,7 448.819,5 -438.051,8 N 4.485,1 283.323,1 -278.838,0
P 385,1 133.447,1 -133.062,0 P 444,2 83.183,9 -82.739,7
K 2.551,2 802.299,6 -799.748,4 K 628,2 494.358,0 -493.729,8

Montferrer i Castellbò ALT URGELL
N 24.075,4 1.322.461,7 -1.298.386,3 N 186.655,0 7.158.329,1 -6.971.674,2
P 1.072,1 393.193,7 -392.121,7 P 4.133,8 2.107.081,5 -2.102.947,7
K 5.761,7 2.363.858,6 -2.358.096,9 K 11.053,7 12.552.029,4 -12.540.975,7

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.9. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a l'Alt Urgell per 
tot el bestiar de l'escenari 5 anys 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alàs i Cerc Oliana

N 19.448,5 202.017,4 -182.568,9 N 75.751,6 50.856,0 24.895,6
P 632,5 52.273,9 -51.641,4 P 22.972,8 19.236,0 3.736,8
K 1.401,8 312.832,0 -311.430,2 K 12.499,9 87.721,6 -75.221,7

Arsèguel Organyà
N 479,8 52.470,2 -51.990,4 N 89.435,3 56.247,2 33.188,1
P 81,2 13.441,1 -13.359,9 P 60.140,7 13.544,1 46.596,6
K 119,2 84.341,3 -84.222,1 K 69.033,3 76.316,8 -7.283,6

Bassella Peramola
N 129.701,7 179.696,5 -49.994,8 N 83.384,3 115.528,3 -32.144,0
P 53.465,5 66.083,3 -12.617,8 P 21.186,8 40.909,8 -19.723,0
K 9.716,6 324.558,5 -314.841,9 K 10.898,4 198.054,6 -187.156,3

Cabó El Pont de Bar
N 28.911,1 456.204,4 -427.293,3 N 6.734,7 308.084,8 -301.350,1
P 654,3 137.917,7 -137.263,3 P 581,2 95.468,1 -94.886,9
K 549,7 801.757,3 -801.207,6 K 1.792,2 541.575,0 -539.782,8

Cava Ribera d'Urgellet
N 1.573,2 134.805,0 -133.231,8 N 227.775,5 292.896,1 -65.120,6
P 532,6 53.691,5 -53.158,9 P 19.069,3 69.703,9 -50.634,6
K 781,6 259.955,7 -259.174,1 K 26.594,1 375.731,7 -349.137,6

Coll de Nargó La Seu d'Urgell
N 91.478,4 834.171,6 -742.693,3 N 109.927,0 159.970,6 -50.043,6
P 25.450,6 267.734,8 -242.284,2 P 4.301,8 22.996,0 -18.694,2
K 16.979,0 1.495.034,3 -1.478.055,3 K 3.012,5 177.727,0 -174.714,6

Estamariu Les Valls d'Aguilar
N 13.970,9 57.394,1 -43.423,2 N 30.225,8 1.279.399,3 -1.249.173,5
P 159,5 13.819,8 -13.660,3 P 1.385,9 403.018,4 -401.632,5
K 202,2 79.562,8 -79.360,6 K 7.589,6 2.323.571,5 -2.315.982,0

Fígols i Alinyà Les Valls de Valira
N 77.352,9 219.197,2 -141.844,2 N 27.418,7 1.501.385,2 -1.473.966,4
P 33.267,7 61.963,0 -28.695,3 P 2.271,7 462.191,2 -459.919,4
K 37.702,1 352.674,4 -314.972,4 K 5.673,7 2.711.809,0 -2.706.135,4

Josa i Tuixén La Vansa i Fórnols
N 20.096,7 468.000,6 -447.903,9 N 13.747,5 350.724,9 -336.977,4
P 510,2 136.343,2 -135.833,1 P 7.660,3 93.070,0 -85.409,7
K 3.234,1 828.021,7 -824.787,6 K 8.596,9 584.481,6 -575.884,7

Montferrer i Castellbò ALT URGELL
N 157.938,2 1.430.015,9 -1.272.077,8 N 1.205.351,7 8.149.065,2 -6.943.713,5
P 52.381,7 447.303,5 -394.921,7 P 306.706,4 2.470.709,1 -2.164.002,7
K 51.773,2 2.565.193,0 -2.513.419,7 K 268.150,0 14.180.920,0 -13.912.770,0

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.10. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a la Cerdanya pel 
bestiar estabulat en l'escenari DARP i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alp Llívia

N 19.822,3 12.433,5 7.388,7 N 61.612,0 75.904,2 -14.292,2
P 5.784,3 3.621,6 2.162,7 P 11.376,2 20.299,2 -8.923,0
K 8.419,4 19.242,0 -10.822,6 K 5.786,7 114.805,0 -109.018,2

Bellver de Cerdanya Meranges
N 115.948,3 130.264,9 -14.316,6 N 10.010,5 29.293,0 -19.282,6
P 18.392,6 45.051,8 -26.659,2 P 1.093,5 3.789,8 -2.696,4
K 15.031,2 206.082,7 -191.051,6 K 5.628,8 33.823,3 -28.194,5

Bolvir Montellà i Martinet
N 27.051,2 110.701,0 -83.649,8 N 33.075,8 35.491,3 -2.415,5
P 3.534,1 15.745,2 -12.211,1 P 1.582,3 14.774,8 -13.192,5
K 5.804,9 132.216,4 -126.411,5 K 3.492,3 59.832,6 -56.340,3

Das Prats i Sansor
N 29.002,1 38.757,9 -9.755,8 N 12.977,5 21.554,0 -8.576,5
P 1.092,0 5.506,8 -4.414,8 P 1.244,9 6.128,4 -4.883,4
K 960,3 47.415,6 -46.455,2 K 2.383,4 32.328,6 -29.945,1

Fontanals de Cerdanya Prullans
N 38.931,0 77.551,2 -38.620,2 N 29.363,3 98.068,9 -68.705,6
P 1.999,1 18.059,2 -16.060,1 P 1.985,0 12.908,7 -10.923,7
K 6.069,3 112.376,3 -106.307,0 K 2.693,5 108.861,5 -106.168,0

Ger Puigcerdà
N 59.308,2 135.160,3 -75.852,0 N 116.745,1 199.194,6 -82.449,5
P 3.348,3 17.417,9 -14.069,6 P 25.690,1 68.874,8 -43.184,7
K 7.349,9 156.686,8 -149.336,9 K 16.536,0 282.029,5 -265.493,5

Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya
N 26.281,0 84.026,4 -57.745,5 N 3.336,8 2.546,5 790,3
P 1.532,6 13.502,3 -11.969,7 P 26,1 907,4 -881,4
K 2.401,7 105.338,4 -102.936,7 K 0,6 4.744,4 -4.743,8

Isòvol Urús
N 15.640,5 96.614,1 -80.973,6 N 5.508,6 13.292,2 -7.783,5
P 1.133,5 12.190,1 -11.056,7 P 186,9 2.423,4 -2.236,5
K 1.829,8 108.185,8 -106.356,0 K 379,6 18.084,1 -17.704,6

Lles de Cerdanya CERDANYA
N 30.192,3 97.069,6 -66.877,3 N 518.858,2 1.127.658,9 -608.800,6
P 1.730,6 21.403,3 -19.672,8 P 63.339,3 237.553,1 -174.213,8
K 2.423,2 123.328,3 -120.905,1 K 72.159,3 1.459.298,4 -1.387.139,1

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.11. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a la Cerdanya pel 
bestiar que pastura en l'escenari DARP i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alp Llívia

N 5.376,9 163.806,0 -158.429,2 N 18.844,3 29.851,3 -11.007,0
P 52,5 48.525,8 -48.473,3 P 229,2 8.930,7 -8.701,5
K 1,3 290.770,6 -290.769,3 K 5,0 53.992,5 -53.987,5

Bellver de Cerdanya Meranges
N 101.747,8 292.828,6 -191.080,8 N 8.560,0 232.812,2 -224.252,1
P 843,3 85.272,2 -84.428,9 P 92,6 69.198,7 -69.106,1
K 20,5 502.894,5 -502.874,1 K 2,2 415.904,8 -415.902,6

Bolvir Montellà i Martinet
N 43.390,4 9.120,5 34.270,0 N 31.872,4 299.727,1 -267.854,7
P 474,9 2.656,3 -2.181,4 P 326,1 89.294,0 -88.967,9
K 11,1 15.667,8 -15.656,7 K 7,5 537.806,9 -537.799,4

Das Prats i Sansor
N 29.257,0 39.075,6 -9.818,7 N 9.532,0 22.448,2 -12.916,3
P 274,8 11.603,9 -11.329,1 P 90,7 6.698,4 -6.607,6
K 6,6 69.685,5 -69.678,9 K 2,1 40.401,1 -40.399,1

Fontanals de Cerdanya Prullans
N 38.891,8 47.107,5 -8.215,7 N 48.662,7 38.146,5 10.516,2
P 382,0 13.316,9 -12.935,0 P 391,4 10.560,4 -10.169,1
K 9,1 76.308,0 -76.298,9 K 9,6 59.233,5 -59.223,9

Ger Puigcerdà
N 30.890,8 134.758,6 -103.867,8 N 73.555,6 2.611,7 70.943,9
P 293,8 39.550,7 -39.256,9 P 978,7 738,0 240,8
K 7,0 234.968,2 -234.961,3 K 22,0 4.226,8 -4.204,8

Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya
N 29.423,3 71.959,3 -42.536,0 N 8.248,3 37.850,7 -29.602,4
P 323,9 21.238,9 -20.915,0 P 69,5 11.152,3 -11.082,7
K 7,3 126.837,8 -126.830,5 K 1,7 66.494,0 -66.492,3

Isòvol Urús
N 22.932,0 19.147,1 3.784,9 N 5.114,7 27.175,2 -22.060,6
P 302,0 5.408,4 -5.106,5 P 62,8 7.902,1 -7.839,3
K 7,2 30.966,5 -30.959,2 K 1,6 46.540,1 -46.538,5

Lles de Cerdanya CERDANYA
N 49.425,9 915.436,4 -866.010,5 N 453.978,1 2.091.034,0 -1.637.055,9
P 413,0 273.758,4 -273.345,4 P 4.757,9 620.534,0 -615.776,2
K 10,0 1.654.432,4 -1.654.422,4 K 111,0 3.724.236,5 -3.724.125,5

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.12. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a la Cerdanya per 
tot el bestiar de l'escenari DARP 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alp Llívia

N 25.199,1 176.239,6 -151.040,4 N 80.456,3 105.755,5 -25.299,2
P 5.836,8 52.147,3 -46.310,6 P 11.605,4 29.229,9 -17.624,5
K 8.420,7 310.012,6 -301.591,9 K 5.791,7 168.797,5 -163.005,8

Bellver de Cerdanya Meranges
N 217.696,1 423.093,5 -205.397,4 N 18.570,5 262.105,2 -243.534,7
P 19.235,9 130.324,0 -111.088,1 P 1.186,0 72.988,5 -71.802,5
K 15.051,6 708.977,3 -693.925,6 K 5.631,0 449.728,1 -444.097,1

Bolvir Montellà i Martinet
N 70.441,7 119.821,5 -49.379,8 N 64.948,2 335.218,4 -270.270,2
P 4.009,0 18.401,5 -14.392,6 P 1.908,4 104.068,8 -102.160,4
K 5.816,0 147.884,1 -142.068,1 K 3.499,8 597.639,5 -594.139,7

Das Prats i Sansor
N 58.259,1 77.833,5 -19.574,4 N 22.509,4 44.002,2 -21.492,8
P 1.366,8 17.110,7 -15.744,0 P 1.335,7 12.826,7 -11.491,0
K 966,9 117.101,1 -116.134,2 K 2.385,5 72.729,7 -70.344,2

Fontanals de Cerdanya Prullans
N 77.822,7 124.658,7 -46.836,0 N 78.026,0 136.215,5 -58.189,4
P 2.381,1 31.376,1 -28.995,0 P 2.376,4 23.469,2 -21.092,8
K 6.078,3 188.684,3 -182.606,0 K 2.703,1 168.095,0 -165.391,9

Ger Puigcerdà
N 90.199,1 269.918,9 -179.719,8 N 190.300,7 201.806,3 -11.505,7
P 3.642,0 56.968,6 -53.326,6 P 26.668,8 69.612,8 -42.944,0
K 7.356,8 391.655,0 -384.298,2 K 16.557,9 286.256,2 -269.698,3

Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya
N 55.704,3 155.985,8 -100.281,5 N 11.585,1 40.397,2 -28.812,1
P 1.856,5 34.741,2 -32.884,8 P 95,6 12.059,7 -11.964,1
K 2.409,0 232.176,2 -229.767,2 K 2,3 71.238,4 -71.236,1

Isòvol Urús
N 38.572,6 115.761,2 -77.188,7 N 10.623,3 40.467,4 -29.844,1
P 1.435,4 17.598,6 -16.163,1 P 249,7 10.325,6 -10.075,9
K 1.837,1 139.152,3 -137.315,2 K 381,1 64.624,2 -64.243,1

Lles de Cerdanya CERDANYA
N 79.618,2 1.012.506,0 -932.887,7 N 972.836,3 3.218.692,9 -2.245.856,6
P 2.143,6 295.161,7 -293.018,2 P 68.097,2 858.087,1 -789.989,9
K 2.433,2 1.777.760,7 -1.775.327,5 K 72.270,3 5.183.534,9 -5.111.264,6

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.13. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a la Cerdanya pel 
bestiar estabulat en l'escenari cens i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alp Llívia

N 18.879,6 12.433,5 6.446,1 N 40.910,1 75.904,2 -34.994,2
P 5.763,0 3.621,6 2.141,5 P 11.092,5 20.299,2 -9.206,7
K 8.418,9 19.242,0 -10.823,0 K 5.780,0 114.805,0 -109.025,0

Bellver de Cerdanya Meranges
N 79.516,7 130.264,9 -50.748,2 N 8.680,9 29.293,0 -20.612,1
P 18.085,8 45.051,8 -26.965,9 P 1.079,6 3.789,8 -2.710,2
K 15.023,4 206.082,7 -191.059,3 K 5.628,5 33.823,3 -28.194,8

Bolvir Montellà i Martinet
N 24.953,8 110.701,0 -85.747,2 N 18.490,9 35.491,3 -17.000,4
P 3.468,5 15.745,2 -12.276,7 P 1.405,6 14.774,8 -13.369,2
K 5.803,4 132.216,4 -126.412,9 K 3.488,0 59.832,6 -56.344,6

Das Prats i Sansor
N 17.082,0 38.757,9 -21.676,0 N 10.489,3 21.554,0 -11.064,7
P 930,1 5.506,8 -4.576,7 P 1.216,7 6.128,4 -4.911,7
K 956,5 47.415,6 -46.459,0 K 2.382,8 32.328,6 -29.945,7

Fontanals de Cerdanya Prullans
N 25.472,0 77.551,2 -52.079,2 N 23.824,0 98.068,9 -74.244,9
P 1.837,0 18.059,2 -16.222,2 P 1.941,8 12.908,7 -10.966,9
K 6.065,4 112.376,3 -106.310,9 K 2.692,3 108.861,5 -106.169,2

Ger Puigcerdà
N 23.731,8 135.160,3 -111.428,4 N 77.329,6 199.194,6 -121.865,0
P 3.260,2 17.417,9 -14.157,6 P 25.037,8 68.874,8 -43.837,0
K 7.347,7 156.686,8 -149.339,1 K 16.521,7 282.029,5 -265.507,7

Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya
N 21.507,2 84.026,4 -62.519,2 N 2.452,0 2.546,5 -94,5
P 1.418,6 13.502,3 -12.083,7 P 18,6 907,4 -888,8
K 2.399,4 105.338,4 -102.939,0 K 0,4 4.744,4 -4.744,0

Isòvol Urús
N 12.342,2 96.614,1 -84.271,9 N 3.617,4 13.292,2 -9.674,8
P 1.096,5 12.190,1 -11.093,6 P 166,2 2.423,4 -2.257,2
K 1.828,9 108.185,8 -106.356,9 K 379,0 18.084,1 -17.705,1

Lles de Cerdanya CERDANYA
N 24.956,6 97.069,6 -72.113,0 N 354.719,4 1.127.658,9 -772.939,5
P 1.703,5 21.403,3 -19.699,8 P 61.436,4 237.553,1 -176.116,7
K 2.422,4 123.328,3 -120.905,9 K 72.115,5 1.459.298,4 -1.387.182,9

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.14. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a la Cerdanya pel 
bestiar que pastura en l'escenari cens i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alp Llívia

N 2.971,5 163.806,0 -160.834,6 N 11.148,1 29.851,3 -18.703,1
P 31,3 48.525,8 -48.494,5 P 117,5 8.930,7 -8.813,2
K 0,8 290.770,6 -290.769,8 K 2,7 53.992,5 -53.989,8

Bellver de Cerdanya Meranges
N 53.093,6 292.828,6 -239.735,0 N 6.537,6 232.812,2 -226.274,6
P 559,7 85.272,2 -84.712,5 P 68,9 69.198,7 -69.129,8
K 13,2 502.894,5 -502.881,3 K 1,7 415.904,8 -415.903,2

Bolvir Montellà i Martinet
N 27.537,3 9.120,5 18.416,8 N 17.512,2 299.727,1 -282.214,9
P 290,5 2.656,3 -2.365,8 P 184,4 89.294,0 -89.109,6
K 7,0 15.667,8 -15.660,8 K 4,2 537.806,9 -537.802,7

Das Prats i Sansor
N 14.275,6 39.075,6 -24.800,0 N 5.505,0 22.448,2 -16.943,3
P 150,6 11.603,9 -11.453,3 P 58,0 6.698,4 -6.640,4
K 3,5 69.685,5 -69.682,0 K 1,4 40.401,1 -40.399,7

Fontanals de Cerdanya Prullans
N 20.579,3 47.107,5 -26.528,2 N 30.943,5 38.146,5 -7.203,0
P 217,0 13.316,9 -13.100,0 P 326,1 10.560,4 -10.234,3
K 5,1 76.308,0 -76.302,8 K 7,8 59.233,5 -59.225,7

Ger Puigcerdà
N 21.317,1 134.758,6 -113.441,5 N 30.212,9 2.611,7 27.601,2
P 224,8 39.550,7 -39.325,9 P 318,5 738,0 -419,5
K 5,3 234.968,2 -234.963,0 K 7,6 4.226,8 -4.219,1

Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya
N 18.141,0 71.959,3 -53.818,3 N 4.726,0 37.850,7 -33.124,7
P 191,2 21.238,9 -21.047,8 P 49,8 11.152,3 -11.102,5
K 4,6 126.837,8 -126.833,2 K 1,2 66.494,0 -66.492,8

Isòvol Urús
N 21.642,5 19.147,1 2.495,4 N 3.965,9 27.175,2 -23.209,4
P 228,4 5.408,4 -5.180,1 P 41,8 7.902,1 -7.860,3
K 5,5 30.966,5 -30.961,0 K 1,0 46.540,1 -46.539,1

Lles de Cerdanya CERDANYA
N 35.068,3 915.436,4 -880.368,1 N 272.083,7 2.091.034,0 -1.818.950,3
P 369,6 273.758,4 -273.388,8 P 2.868,4 620.534,0 -617.665,6
K 8,7 1.654.432,4 -1.654.423,7 K 67,9 3.724.236,5 -3.724.168,5

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.15. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a la Cerdanya per 
tot el bestiar de l'escenari cens 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alp Llívia

N 21.851,1 176.239,6 -154.388,5 N 52.058,2 105.755,5 -53.697,3
P 5.794,3 52.147,3 -46.353,0 P 11.210,0 29.229,9 -18.019,9
K 8.419,7 310.012,6 -301.592,9 K 5.782,6 168.797,5 -163.014,8

Bellver de Cerdanya Meranges
N 132.610,3 423.093,5 -290.483,2 N 15.218,5 262.105,2 -246.886,7
P 18.645,5 130.324,0 -111.678,5 P 1.148,5 72.988,5 -71.840,0
K 15.036,6 708.977,3 -693.940,6 K 5.630,1 449.728,1 -444.098,0

Bolvir Montellà i Martinet
N 52.491,1 119.821,5 -67.330,4 N 36.003,1 335.218,4 -299.215,3
P 3.759,0 18.401,5 -14.642,5 P 1.590,0 104.068,8 -102.478,8
K 5.810,4 147.884,1 -142.073,8 K 3.492,2 597.639,5 -594.147,3

Das Prats i Sansor
N 31.357,6 77.833,5 -46.476,0 N 15.994,3 44.002,2 -28.007,9
P 1.080,7 17.110,7 -16.030,1 P 1.274,7 12.826,7 -11.552,1
K 960,1 117.101,1 -116.141,1 K 2.384,2 72.729,7 -70.345,5

Fontanals de Cerdanya Prullans
N 46.051,2 124.658,7 -78.607,5 N 54.767,5 136.215,5 -81.447,9
P 2.054,0 31.376,1 -29.322,1 P 2.267,9 23.469,2 -21.201,2
K 6.070,6 188.684,3 -182.613,7 K 2.700,1 168.095,0 -165.394,8

Ger Puigcerdà
N 45.048,9 269.918,9 -224.870,0 N 107.542,6 201.806,3 -94.263,8
P 3.485,0 56.968,6 -53.483,6 P 25.356,3 69.612,8 -44.256,5
K 7.353,0 391.655,0 -384.302,0 K 16.529,4 286.256,2 -269.726,9

Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya
N 39.648,2 155.985,8 -116.337,6 N 7.178,0 40.397,2 -33.219,2
P 1.609,8 34.741,2 -33.131,5 P 68,4 12.059,7 -11.991,3
K 2.404,0 232.176,2 -229.772,2 K 1,6 71.238,4 -71.236,8

Isòvol Urús
N 33.984,7 115.761,2 -81.776,5 N 7.583,2 40.467,4 -32.884,2
P 1.324,9 17.598,6 -16.273,6 P 208,1 10.325,6 -10.117,5
K 1.834,4 139.152,3 -137.317,9 K 380,1 64.624,2 -64.244,2

Lles de Cerdanya CERDANYA
N 60.024,9 1.012.506,0 -952.481,1 N 626.803,1 3.218.692,9 -2.591.889,7
P 2.073,2 295.161,7 -293.088,6 P 64.304,8 858.087,1 -793.782,3
K 2.431,1 1.777.760,7 -1.775.329,6 K 72.183,5 5.183.534,9 -5.111.351,4

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.16. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a la Cerdanya pel 
bestiar estabulat en l'escenari 5 anys i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alp Llívia

N 18.879,6 12.433,5 6.446,1 N 38.034,4 75.904,2 -37.869,8
P 5.763,0 3.621,6 2.141,5 P 11.056,3 20.299,2 -9.242,9
K 8.418,9 19.242,0 -10.823,0 K 5.779,1 114.805,0 -109.025,9

Bellver de Cerdanya Meranges
N 74.869,2 130.264,9 -55.395,7 N 5.471,3 29.293,0 -23.821,8
P 18.028,6 45.051,8 -27.023,2 P 1.052,5 3.789,8 -2.737,3
K 15.022,1 206.082,7 -191.060,7 K 5.627,8 33.823,3 -28.195,5

Bolvir Montellà i Martinet
N 20.702,7 110.701,0 -89.998,3 N 16.934,2 35.491,3 -18.557,1
P 3.460,5 15.745,2 -12.284,7 P 1.380,4 14.774,8 -13.394,4
K 5.803,2 132.216,4 -126.413,1 K 3.487,5 59.832,6 -56.345,1

Das Prats i Sansor
N 13.020,8 38.757,9 -25.737,1 N 9.354,6 21.554,0 -12.199,4
P 864,1 5.506,8 -4.642,7 P 1.204,4 6.128,4 -4.924,0
K 955,0 47.415,6 -46.460,5 K 2.382,5 32.328,6 -29.946,1

Fontanals de Cerdanya Prullans
N 22.070,3 77.551,2 -55.480,9 N 18.290,5 98.068,9 -79.778,4
P 1.793,9 18.059,2 -16.265,3 P 1.876,5 12.908,7 -11.032,2
K 6.064,4 112.376,3 -106.311,9 K 2.690,7 108.861,5 -106.170,8

Ger Puigcerdà
N 38.601,7 135.160,3 -96.558,6 N 75.168,2 199.194,6 -124.026,5
P 3.107,5 17.417,9 -14.310,4 P 24.992,4 68.874,8 -43.882,4
K 7.344,2 156.686,8 -149.342,6 K 16.520,7 282.029,5 -265.508,8

Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya
N 16.373,9 84.026,4 -67.652,6 N 2.123,0 2.546,5 -423,5
P 1.350,9 13.502,3 -12.151,4 P 13,9 907,4 -893,6
K 2.397,9 105.338,4 -102.940,5 K 0,3 4.744,4 -4.744,1

Isòvol Urús
N 12.128,5 96.614,1 -84.485,7 N 2.702,2 13.292,2 -10.590,0
P 1.093,8 12.190,1 -11.096,3 P 155,9 2.423,4 -2.267,6
K 1.828,8 108.185,8 -106.356,9 K 378,8 18.084,1 -17.705,4

Lles de Cerdanya CERDANYA
N 16.970,6 97.069,6 -80.098,9 N 326.826,3 1.127.658,9 -800.832,6
P 1.623,2 21.403,3 -19.780,1 P 60.789,4 237.553,1 -176.763,7
K 2.420,5 123.328,3 -120.907,8 K 72.100,4 1.459.298,4 -1.387.198,0

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.17. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a la Cerdanya pel 
bestiar que pastura en l'escenari 5 anys i usant la proporció de bestiar estabulat de l'enquesta 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alp Llívia

N 1.742,4 163.806,0 -162.063,6 N 10.635,6 29.851,3 -19.215,7
P 23,0 48.525,8 -48.502,8 P 97,5 8.930,7 -8.833,3
K 0,6 290.770,6 -290.770,0 K 2,2 53.992,5 -53.990,3

Bellver de Cerdanya Meranges
N 42.690,7 292.828,6 -250.137,9 N 1.368,1 232.812,2 -231.444,0
P 445,3 85.272,2 -84.826,9 P 20,7 69.198,7 -69.178,0
K 10,5 502.894,5 -502.884,0 K 0,5 415.904,8 -415.904,3

Bolvir Montellà i Martinet
N 21.867,6 9.120,5 12.747,1 N 14.171,4 299.727,1 -285.555,7
P 263,9 2.656,3 -2.392,4 P 135,0 89.294,0 -89.159,0
K 6,4 15.667,8 -15.661,4 K 3,1 537.806,9 -537.803,8

Das Prats i Sansor
N 8.672,6 39.075,6 -30.403,0 N 6.220,3 22.448,2 -16.227,9
P 106,4 11.603,9 -11.497,5 P 46,2 6.698,4 -6.652,2
K 2,5 69.685,5 -69.683,1 K 1,1 40.401,1 -40.400,0

Fontanals de Cerdanya Prullans
N 17.763,3 47.107,5 -29.344,2 N 27.052,7 38.146,5 -11.093,8
P 181,9 13.316,9 -13.135,0 P 241,8 10.560,4 -10.318,6
K 4,3 76.308,0 -76.303,7 K 5,8 59.233,5 -59.227,7

Ger Puigcerdà
N 14.529,0 134.758,6 -120.229,6 N 28.051,3 2.611,7 25.439,6
P 153,0 39.550,7 -39.397,7 P 257,1 738,0 -480,9
K 3,7 234.968,2 -234.964,6 K 6,2 4.226,8 -4.220,5

Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya
N 15.702,4 71.959,3 -56.257,0 N 5.082,1 37.850,7 -32.768,6
P 121,3 21.238,9 -21.117,6 P 36,3 11.152,3 -11.116,0
K 3,0 126.837,8 -126.834,8 K 0,8 66.494,0 -66.493,1

Isòvol Urús
N 16.579,5 19.147,1 -2.567,6 N 2.256,3 27.175,2 -24.918,9
P 223,4 5.408,4 -5.185,0 P 31,4 7.902,1 -7.870,8
K 5,3 30.966,5 -30.961,1 K 0,7 46.540,1 -46.539,3

Lles de Cerdanya CERDANYA
N 22.914,7 915.436,4 -892.521,7 N 214.609,4 2.091.034,0 -1.876.424,6
P 224,2 273.758,4 -273.534,2 P 2.163,1 620.534,0 -618.370,9
K 5,3 1.654.432,4 -1.654.427,1 K 51,5 3.724.236,5 -3.724.185,0

kg d'element/any kg d'element/any
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Taula A4.18. Resultat del balanç de nutrients (en kg d'element) per municipi a la Cerdanya per 
tot el bestiar de l'escenari 5 anys 

Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+) Producció Extracció Dèficit (-)/Excedent (+)
Alp Llívia

N 20.622,0 176.239,6 -155.617,5 N 48.670,0 105.755,5 -57.085,5
P 5.786,1 52.147,3 -46.361,3 P 11.153,8 29.229,9 -18.076,1
K 8.419,5 310.012,6 -301.593,1 K 5.781,3 168.797,5 -163.016,2

Bellver de Cerdanya Meranges
N 117.559,9 423.093,5 -305.533,6 N 6.839,4 262.105,2 -255.265,8
P 18.473,9 130.324,0 -111.850,1 P 1.073,3 72.988,5 -71.915,3
K 15.032,6 708.977,3 -693.944,7 K 5.628,3 449.728,1 -444.099,8

Bolvir Montellà i Martinet
N 42.570,3 119.821,5 -77.251,2 N 31.105,6 335.218,4 -304.112,8
P 3.724,4 18.401,5 -14.677,1 P 1.515,4 104.068,8 -102.553,5
K 5.809,6 147.884,1 -142.074,5 K 3.490,6 597.639,5 -594.148,9

Das Prats i Sansor
N 21.693,4 77.833,5 -56.140,1 N 15.574,9 44.002,2 -28.427,4
P 970,5 17.110,7 -16.140,2 P 1.250,5 12.826,7 -11.576,2
K 957,5 117.101,1 -116.143,6 K 2.383,6 72.729,7 -70.346,1

Fontanals de Cerdanya Prullans
N 39.833,5 124.658,7 -84.825,2 N 45.343,2 136.215,5 -90.872,2
P 1.975,8 31.376,1 -29.400,3 P 2.118,3 23.469,2 -21.350,8
K 6.068,7 188.684,3 -182.615,6 K 2.696,5 168.095,0 -165.398,5

Ger Puigcerdà
N 53.130,7 269.918,9 -216.788,2 N 103.219,5 201.806,3 -98.586,9
P 3.260,5 56.968,6 -53.708,1 P 25.249,5 69.612,8 -44.363,3
K 7.347,8 391.655,0 -384.307,2 K 16.526,9 286.256,2 -269.729,3

Guils de Cerdanya Riu de Cerdanya
N 32.076,3 155.985,8 -123.909,5 N 7.205,1 40.397,2 -33.192,1
P 1.472,3 34.741,2 -33.269,0 P 50,2 12.059,7 -12.009,5
K 2.400,9 232.176,2 -229.775,3 K 1,2 71.238,4 -71.237,2

Isòvol Urús
N 28.708,0 115.761,2 -87.053,2 N 4.958,5 40.467,4 -35.508,9
P 1.317,3 17.598,6 -16.281,3 P 187,2 10.325,6 -10.138,4
K 1.834,2 139.152,3 -137.318,1 K 379,5 64.624,2 -64.244,7

Lles de Cerdanya CERDANYA
N 39.885,3 1.012.506,0 -972.620,6 N 541.435,7 3.218.692,9 -2.677.257,2
P 1.847,5 295.161,7 -293.314,3 P 62.952,5 858.087,1 -795.134,6
K 2.425,8 1.777.760,7 -1.775.334,9 K 72.151,9 5.183.534,9 -5.111.383,0

kg d'element/any kg d'element/any
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Annex 5. Resultats dels balanços excedentaris de nutrients expressats en m.f. 
per tipus d’animal i per municipi 

Taula A5.1. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bassella 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Bassella (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % e N % de la m.f.

Plaça de vaquí 658,3 32.215,8 4.295.437,3 kg 31,31 29,51
Plaça de truges i mascles reproductors 1.025,5 16.185,3 3.130.626,5 dm3 15,73 21,51
Plaça de porcí d'engreix 7.126,6 54.003,8 7.077.819,8 dm3 52,49 48,62
Plaça de xai 43,5 435,5 48.391,5 kg 0,42 0,33
Plaça de cabrum 5,5 44,1 4.894,8 kg 0,04 0,03
Excedent total 102.884,5 14.557,2 tones de l'exc. del municipi 

 
Taula A5.2. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Cabó (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 
DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Cabó (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.
Plaça de vaquí 376,6 6.608,5 881.132,4 kg 95,62 95,06
Plaça de truges i mascles reproductors 22,5 128,0 24.752,0 dm3 1,85 2,67
Plaça de porcí d'engreix 25,0 68,2 8.944,9 dm3 0,99 0,96
Plaça d'equí 0,3 8,5 1.217,3 kg 0,12 0,13
Plaça de xai 27,2 98,0 10.885,2 kg 1,42 1,17
Excedent total 6.911,2 926,9 tones de l'exc. del municipi 

 
Taula A5.3. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Coll de Nargó 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Coll de Nargó (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.

Plaça de vaquí 785,4 43.119,3 5.749.240,9 kg 52,63 53,45
Plaça de truges i mascles reproductors 321,0 5.421,5 1.048.654,6 dm3 6,62 9,75
Plaça de porcí d'engreix 2.895,7 23.481,9 3.077.576,0 dm3 28,66 28,61
Plaça de pollastre d'engreix 20.001,4 4.248,7 249.924,7 kg 5,19 2,32
Plaça d'equí 0,5 38,0 5.425,2 kg 0,05 0,05
Plaça de xai 497,3 5.328,6 592.069,5 kg 6,50 5,50
Plaça de cabrum 34,7 297,1 33.016,2 kg 0,36 0,31
Excedent total 81.935,2 10.755,9 tones de l'exc. del municipi 
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Taula A5.4. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Fígols i Alinyà 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Fígols i Alinyà (en kg de N, i 
en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus 

d’animal a l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.

Plaça de vaquí 608,4 15.532,6 2.071.013,2 kg 49,52 59,78
Plaça de truges i mascles reproductors 8,3 70,9 13.714,4 dm3 0,23 0,40
Plaça de porcí d'engreix 403,4 1.647,2 215.887,7 dm3 5,25 6,23
Plaça de pollastre d'engreix 20.834,8 2.228,4 131.081,6 kg 7,10 3,78
Gàbia de conilla mare 5.014,6 10.470,6 872.548,4 kg 33,38 25,19
Plaça d'equí 2,0 76,5 10.926,5 kg 0,24 0,32
Plaça de xai 228,3 1.231,8 136.866,8 kg 3,93 3,95
Plaça de cabrum 25,3 109,3 12.148,2 kg 0,35 0,35
Excedent total 31.367,3 3.464,2 tones de l'exc. del municipi 

 
Taula A5.5. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Montferrer i 

Castellbó (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Montferrer i Castellbó 

(en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de 
cada tipus d’animal a l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.590,4 47.301,6 6.306.879,8 kg 57,41 61,65
Plaça de truges i mascles reproductors 221,8 2.019,2 390.560,9 dm3 2,45 3,82
Plaça de porcí d'engreix 3.396,6 14.848,0 1.945.996,4 dm3 18,02 19,02
Plaça de pollastre d'engreix 55.837,3 6.393,8 376.104,2 kg 7,76 3,68
Gàbia de conilla mare 2.962,0 6.621,5 551.791,8 kg 8,04 5,39
Plaça d'equí 61,7 2.524,8 360.689,6 kg 3,06 3,53
Plaça de xai 451,0 2.604,8 289.425,7 kg 3,16 2,83
Plaça de cabrum 17,3 80,1 8.898,8 kg 0,10 0,09
Excedent total 82.393,8 10.230,3 tones de l'exc. del municipi 

 
Taula A5.6. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Oliana (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 
DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Oliana (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent 
del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.348,9 42.558,5 5.674.472,8 kg 57,82 57,51
Plaça de truges i mascles reproductors 404,4 6.830,3 1.321.137,5 dm3 9,28 13,39
Plaça de porcí d'engreix 2.045,5 16.588,7 2.174.142,8 dm3 22,54 22,04
Gàbia de conilla mare 1.303,3 5.405,2 450.429,7 kg 7,34 4,57
Plaça de xai 203,0 2.175,2 241.688,3 kg 2,96 2,45
Plaça de cabrum 5,0 42,9 4.762,3 kg 0,06 0,05
Excedent total 73.600,7 9.866,6 tones de l'exc. del municipi  
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Taula A5.7. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Organyà 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Organyà (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.

Plaça de vaquí 449,8 17.771,5 2.369.531,4 kg 29,48 38,93
Plaça de truges i mascles reproductors 119,2 1.539,4 297.753,4 dm3 2,55 4,89
Plaça de porcí d'engreix 220,9 1.369,3 179.462,6 dm3 2,27 2,95
Plaça de pollastre d'engreix 33.335,7 5.413,2 318.424,9 kg 8,98 5,23
Gàbia de conilla mare 10.014,1 31.746,5 2.645.538,4 kg 52,66 43,47
Plaça d'equí 2,0 116,1 16.589,3 kg 0,19 0,27
Plaça de xai 279,3 2.287,9 254.212,5 kg 3,80 4,18
Plaça de cabrum 6,3 41,5 4.611,0 kg 0,07 0,08
Excedent total 60.285,4 6.086,1 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.8. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Peramola 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Peramola (en kg de N, i en kg i 

tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 
l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.172,3 50.575,6 6.743.412,0 kg 57,24 57,17
Plaça de truges i mascles reproductors 606,9 10.444,9 2.020.292,0 dm3 11,82 17,13
Plaça de porcí d'engreix 2.176,3 17.981,3 2.356.659,7 dm3 20,35 19,98
Plaça de gallina ponedora 16.668,1 8.198,5 546.567,7 kg 9,28 4,63
Plaça de xai 102,0 1.113,5 123.719,0 kg 1,26 1,05
Plaça de cabrum 4,3 37,8 4.204,8 kg 0,04 0,04
Excedent total 88.351,6 11.794,9 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.9. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Ribera d’Urgellet 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Ribera d’Urgellet (en kg de N, i 

en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus 
d’animal a l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.
Plaça de vaquí 4.290,8 142.082,7 18.944.360,9 kg 81,29 79,95
Plaça de truges i mascles reproductors 711,2 8.168,7 1.580.016,1 dm3 4,67 6,67
Plaça de porcí d'engreix 1.021,1 5.630,9 737.999,1 dm3 3,22 3,11
Plaça d'equí 253,0 10.508,8 1.501.253,7 kg 6,01 6,34
Plaça de xai 1.394,0 8.219,8 913.316,5 kg 4,70 3,85
Plaça de cabrum 35,9 169,4 18.824,5 kg 0,10 0,08
Excedent total 174.780,4 23.695,8 tones de l'exc. del municipi  
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Taula A5.10. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a l’Alt Urgell (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 

DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de l’Alt Urgell (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent 

de la comarca (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.

Plaça de vaquí 13.668,5 384.395,8 51.252.772,5 kg 55,85 57,28
Plaça de truges i mascles reproductors 3.510,8 50.654,3 9.797.740,2 dm3 7,36 10,95
Plaça de porcí d'engreix 19.515,2 135.403,9 17.746.251,1 dm3 19,67 19,83
Plaça de gallina ponedora 16.668,1 8.198,5 546.567,7 kg 1,19 0,61
Plaça de pollastre d'engreix 130.009,3 18.284,1 1.075.535,4 kg 2,66 1,20
Gàbia de conilla mare 19.294,0 54.243,7 4.520.308,3 kg 7,88 5,05
Plaça d'equí 360,0 12.872,5 1.838.928,9 kg 1,87 2,06
Plaça de xai 3.255,3 23.453,8 2.605.980,0 kg 3,41 2,91
Plaça de cabrum 137,1 819,3 91.030,2 kg 0,12 0,10
Excedent total 688.325,9 89.475,1 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.11. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Alp (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 
DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Alp (en kg de N, i en kg i tones de matèria 

fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent del 
municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.
Plaça de vaquí 63,1 1.073,3 143.106,8 kg 14,53 13,69
Plaça d'equí 179,5 6.315,4 902.202,7 kg 85,47 86,31
Excedent total 7.388,7 1.045,3 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.12. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Riu de Cerdanya 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Alp (en kg de N, i en kg i tones 

de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 
l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.
Plaça de vaquí 68,4 790,3 105.370,2 kg 100,00 100,00
Excedent total 790,3 105,4 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.13. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a la Cerdanya (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 

DARP. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de la Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones 
de matèria fresca, m.f.) en l’escenari DARP. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent de la comarca (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N Matèria fresca Unitats m.f. % e N % de la m.f.

Plaça de vaquí 131,5 1.863,6 248.477,1 kg 22,78 21,59
Plaça d'equí 179,5 6.315,4 902.202,7 kg 77,22 78,41
Excedent total 8.179,0 1.150.679,8 tones de l'exc. del municipi  
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Taula A5.14. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bassella 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Bassella (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.
Plaça de vaquí 620,8 26.104,6 3.480.609,9 kg 27,54 25,87
Plaça de truges i mascles reproductors 1.025,5 15.731,2 3.042.784,2 dm3 16,60 22,62
Plaça de porcí d'engreix 7.126,6 52.488,5 6.879.223,2 dm3 55,37 51,13
Plaça de xai 43,5 423,3 47.033,7 kg 0,45 0,35
Plaça de cabrum 5,5 42,8 4.757,4 kg 0,05 0,04
Excedent total 94.790,4 13.454,4 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.15. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Cabó (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 

Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Cabó (en kg de N, i en kg i tones de matèria 
fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent del 

municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 420,6 2.938,9 391.857,2 kg 94,74 94,08
Plaça de truges i mascles reproductors 22,5 68,9 13.334,4 dm3 2,22 3,20
Plaça de porcí d'engreix 25,0 36,8 4.818,8 dm3 1,19 1,16
Plaça d'equí 0,3 4,6 655,8 kg 0,15 0,16
Plaça de xai 27,2 52,8 5.864,1 kg 1,70 1,41
Excedent total 3.102,0 416,5 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.16. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Coll de Nargó 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari cens. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Coll de Nargó (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 574,9 28.198,9 3.759.846,7 kg 43,09 43,91
Plaça de truges i mascles reproductors 321,0 5.201,4 1.006.066,0 dm3 7,95 11,75
Plaça de porcí d'engreix 2.895,7 22.528,2 2.952.587,6 dm3 34,43 34,48
Plaça de pollastre d'engreix 20.001,4 4.076,2 239.774,6 kg 6,23 2,80
Plaça d'equí 0,5 36,4 5.204,9 kg 0,06 0,06
Plaça de xai 497,3 5.112,2 568.024,0 kg 7,81 6,63
Plaça de cabrum 34,7 285,1 31.675,3 kg 0,44 0,37
Excedent total 65.438,4 8.563,2 tones de l'exc. del municipi  
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Taula A5.17. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Fígols i Alinyà 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari cens. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Fígols i Alinyà (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 524,4 8.790,9 1.172.125,4 kg 41,79 52,11
Plaça de truges i mascles reproductors 8,3 54,8 10.603,4 dm3 0,26 0,47
Plaça de porcí d'engreix 403,4 1.273,6 166.915,5 dm3 6,05 7,42
Plaça de gallina ponedora 0,0 0,0 0,0 kg 0,00 0,00
Plaça de pollastre d'engreix 20.834,8 1.722,9 101.346,9 kg 8,19 4,51
Gàbia de conilla mare 5.014,6 8.095,4 674.618,6 kg 38,49 29,99
Plaça d'equí 2,0 59,1 8.447,9 kg 0,28 0,38
Plaça de xai 228,3 952,4 105.819,8 kg 4,53 4,70
Plaça de cabrum 25,3 84,5 9.392,5 kg 0,40 0,42
Excedent total 21.033,7 2.249,3 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.18. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Montferrer i 

Castellbó (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 
1998) en l’escenari cens. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Montferrer i Castellbó 

(en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada 
tipus d’animal a l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.
Plaça de vaquí 1.446,6 27.963,8 3.728.505,3 kg 50,66 55,04
Plaça de truges i mascles reproductors 221,8 1.567,4 303.165,3 dm3 2,84 4,48
Plaça de porcí d'engreix 3.396,6 11.525,4 1.510.541,4 dm3 20,88 22,30
Plaça de pollastre d'engreix 55.837,3 4.963,0 291.943,5 kg 8,99 4,31
Gàbia de conilla mare 2.962,0 5.139,8 428.317,5 kg 9,31 6,32
Plaça d'equí 61,7 1.959,8 279.978,2 kg 3,55 4,13
Plaça de xai 451,0 2.021,9 224.661,0 kg 3,66 3,32
Plaça de cabrum 17,3 62,2 6.907,5 kg 0,11 0,10
Excedent total 55.203,4 6.774,0 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.19. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Oliana 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Oliana (en kg de N, i en kg i tones 
de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent 

del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 964,9 27.328,5 3.643.805,5 kg 48,32 48,00
Plaça de truges i mascles reproductors 404,4 6.430,3 1.243.780,3 dm3 11,37 16,39
Plaça de porcí d'engreix 2.045,5 15.617,4 2.046.839,3 dm3 27,62 26,97
Gàbia de conilla mare 1.303,3 5.088,7 424.055,5 kg 9,00 5,59
Plaça de xai 203,0 2.047,8 227.536,7 kg 3,62 3,00
Plaça de cabrum 5,0 40,4 4.483,5 kg 0,07 0,06
Excedent total 56.553,1 7.590,5 tones de l'exc. del municipi  
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Taula A5.20. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Organyà 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Organyà (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 411,2 14.503,6 1.933.817,0 kg 26,02 34,91
Plaça de truges i mascles reproductors 119,2 1.493,1 288.805,0 dm3 2,68 5,21
Plaça de porcí d'engreix 220,9 1.328,1 174.069,1 dm3 2,38 3,14
Plaça de pollastre d'engreix 33.335,7 5.250,5 308.855,2 kg 9,42 5,58
Gàbia de conilla mare 10.014,1 30.792,4 2.566.031,2 kg 55,24 46,33
Plaça d'equí 2,0 112,6 16.090,7 kg 0,20 0,29
Plaça de xai 279,3 2.219,2 246.572,6 kg 3,98 4,45
Plaça de cabrum 6,3 40,3 4.472,4 kg 0,07 0,08
Excedent total 55.739,8 5.538,7 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.21. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Peramola 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Peramola (en kg de N, i en kg i 

tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 
l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.
Plaça de vaquí 884,2 33.466,5 4.462.199,1 kg 48,27 48,20
Plaça de truges i mascles reproductors 606,9 9.916,2 1.918.028,1 dm3 14,30 20,72
Plaça de porcí d'engreix 2.176,3 17.071,1 2.237.369,5 dm3 24,62 24,17
Plaça de gallina ponedora 16.668,1 7.783,5 518.901,4 kg 11,23 5,60
Plaça de xai 102,0 1.057,1 117.456,5 kg 1,52 1,27
Plaça de cabrum 4,3 35,9 3.992,0 kg 0,05 0,04
Excedent total 69.330,4 9.257,9 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.22. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Ribera d’Urgellet 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari cens. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Ribera d’Urgellet (en kg de N, i 

en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal 
a l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.
Plaça de vaquí 2.618,0 37.586,0 5.011.470,9 kg 73,09 71,36
Plaça de truges i mascles reproductors 711,2 3.457,6 668.776,0 dm3 6,72 9,52
Plaça de porcí d'engreix 1.021,1 2.383,4 312.374,1 dm3 4,63 4,45
Plaça d'equí 253,0 4.448,1 635.438,1 kg 8,65 9,05
Plaça de xai 1.394,0 3.479,2 386.581,0 kg 6,77 5,50
Plaça de cabrum 35,9 71,7 7.967,9 kg 0,14 0,11
Excedent total 51.426,0 7.022,6 tones de l'exc. del municipi  
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Taula A5.23. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a l’Alt Urgell (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 

Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de l’Alt Urgell (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent de 

la comarca (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 8.465,7 206.881,8 27.584.237,0 kg 43,77 45,32
Plaça de truges i mascles reproductors 3.440,8 43.920,9 8.495.342,6 dm3 9,29 13,96
Plaça de porcí d'engreix 19.311,0 124.252,6 16.284.738,5 dm3 26,29 26,75
Plaça de gallina ponedora 16.668,1 7.783,5 518.901,4 kg 1,65 0,85
Plaça de pollastre d'engreix 130.009,3 16.012,6 941.920,2 kg 3,39 1,55
Gàbia de conilla mare 19.294,0 49.116,3 4.093.022,8 kg 10,39 6,72
Plaça d'equí 319,5 6.620,7 945.815,6 kg 1,40 1,55
Plaça de xai 3.225,7 17.365,9 1.929.549,2 kg 3,67 3,17
Plaça de cabrum 134,4 662,8 73.648,5 kg 0,14 0,12
Excedent total 472.617,2 60.867,2 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.24. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Alp (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 
Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Alp (en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, 

m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent del municipi 
(expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.
Plaça de vaquí 33,3 661,3 88.169,0 kg 10,26 9,64
Plaça d'equí 179,5 5.784,8 826.398,5 kg 89,74 90,36
Excedent total 6.446,1 914,6 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.25. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a la Cerdanya (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari cens. 
Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de la Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones de 

matèria fresca, m.f.) en l’escenari cens. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent de 
la comarca (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.
Plaça de vaquí 33,3 661,3 88.169,0 kg 10,26 9,64
Plaça d'equí 179,5 5.784,8 826.398,5 kg 89,74 90,36
Excedent total 6.446,1 914,6 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.26. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Bassella 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Bassella (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 621 26.371 3.516.191 kg 27,5 25,9
Plaça de truges i mascles reproductors 1.025 15.892 3.073.889 dm3 16,6 22,6
Plaça de porcí d'engreix 7.127 53.025 6.949.546 dm3 55,4 51,1
Plaça de xai 44 428 47.514 kg 0,4 0,3
Plaça de cabrum 6 43 4.806 kg 0,0 0,0
Excedent total 95.759 13.592 tones de l'exc. del municipi  
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Taula A5.27. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Cabó (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 

anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Cabó (en kg de N, i en kg i tones de matèria 
fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent del 

municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 279 -2.636 -351.530 kg 92,9 92,0
Plaça de truges i mascles reproductors 23 -85 -16.445 dm3 3,0 4,3
Plaça de porcí d'engreix 25 -45 -5.943 dm3 1,6 1,6
Plaça d'equí 0 -6 -809 kg 0,2 0,2
Plaça de xai 27 -65 -7.232 kg 2,3 1,9
Excedent total -2.838 -382 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.28. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Coll de Nargó 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Coll de Nargó (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 550 26.424 3.523.217 kg 41,9 42,7
Plaça de truges i mascles reproductors 321 5.123 990.891 dm3 8,1 12,0
Plaça de porcí d'engreix 2.896 22.188 2.908.053 dm3 35,2 35,2
Plaça de pollastre d'engreix 20.001 4.015 236.158 kg 6,4 2,9
Plaça d'equí 1 36 5.126 kg 0,1 0,1
Plaça de xai 497 5.035 559.456 kg 8,0 6,8
Plaça de cabrum 35 281 31.198 kg 0,4 0,4

TOTAL 63.102 8.254 tones de l'exc. del municipi  
 

Taula A5.29. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Fígols i Alinyà 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Fígols i Alinyà (en kg de N, i en 
kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal 

a l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 523 8.807 1.174.302 kg 41,8 52,1
Plaça de truges i mascles reproductors 8 55 10.629 dm3 0,3 0,5
Plaça de porcí d'engreix 403 1.277 167.313 dm3 6,1 7,4
Plaça de pollastre d'engreix 20.835 1.727 101.588 kg 8,2 4,5
Gàbia de conilla mare 5.015 8.115 676.224 kg 38,5 30,0
Plaça d'equí 2 59 8.468 kg 0,3 0,4
Plaça de xai 228 955 106.072 kg 4,5 4,7
Plaça de cabrum 25 85 9.415 kg 0,4 0,4
Excedent total 21.079 2.254 tones de l'exc. del municipi  
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Taula A5.30. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Montferrer i 
Castellbó (classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 

1998) en l’escenari 5 anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Montferrer i Castellbó 
(en kg de N, i en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de 

cada tipus d’animal a l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 895 10.409 1.387.852 kg 39,6 43,8
Plaça de truges i mascles reproductors 222 915 176.956 dm3 3,5 5,6
Plaça de porcí d'engreix 3.397 6.727 881.697 dm3 25,6 27,9
Plaça de pollastre d'engreix 55.837 2.897 170.406 kg 11,0 5,4
Gàbia de conilla mare 2.962 3.000 250.007 kg 11,4 7,9
Plaça d'equí 62 1.144 163.422 kg 4,3 5,2
Plaça de xai 451 1.180 131.134 kg 4,5 4,1
Plaça de cabrum 17 36 4.032 kg 0,1 0,1
Excedent total 26.309 3.166 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.31. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Oliana 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Oliana (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 646 18.026 2.403.471 kg 39,4 39,1
Plaça de truges i mascles reproductors 404 6.106 1.180.964 dm3 13,3 19,2
Plaça de porcí d'engreix 2.045 14.829 1.943.466 dm3 32,4 31,6
Gàbia de conilla mare 1.303 4.832 402.639 kg 10,6 6,5
Plaça de xai 203 1.944 216.045 kg 4,2 3,5
Plaça de cabrum 5 38 4.257 kg 0,1 0,1
Excedent total 45.775 6.151 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.32. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Organyà 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Organyà (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 207 6.901 920.076 kg 15,6 22,0
Plaça de truges i mascles reproductors 119 1.350 261.136 dm3 3,1 6,2
Plaça de porcí d'engreix 221 1.201 157.392 dm3 2,7 3,8
Plaça de pollastre d'engreix 33.336 4.748 279.265 kg 10,7 6,7
Gàbia de conilla mare 10.014 27.842 2.320.191 kg 63,0 55,5
Plaça d'equí 2 102 14.549 kg 0,2 0,3
Plaça de xai 279 2.007 222.950 kg 4,5 5,3
Plaça de cabrum 6 36 4.044 kg 0,1 0,1
Excedent total 44.186 4.180 tones de l'exc. del municipi  



Annex 5 

 LXIII

Taula A5.33. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Peramola 
(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 

l’escenari 5 anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Peramola (en kg de N, i en kg i 
tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a 

l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 805 28.189 3.758.541 kg 44,4 44,3
Plaça de truges i mascles reproductors 607 9.756 1.887.052 dm3 15,4 22,3
Plaça de porcí d'engreix 2.176 16.795 2.201.236 dm3 26,5 26,0
Plaça de gallina ponedora 16.668 7.658 510.521 kg 12,1 6,0
Plaça de xai 102 1.040 115.560 kg 1,6 1,4
Plaça de cabrum 4 35 3.928 kg 0,1 0,0
Excedent total 63.474 8.477 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.34. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi de Ribera d’Urgellet 

(classificats segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en 
l’escenari 5 anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de Ribera d’Urgellet (en kg de N, i 

en kg i tones de matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus 
d’animal a l’excedent del municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 

Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.
Plaça de vaquí 2.216 36.951 4.926.766 kg 69,8 67,9
Plaça de truges i mascles reproductors 711 4.002 774.052 dm3 7,6 10,7
Plaça de porcí d'engreix 1.021 2.759 361.547 dm3 5,2 5,0
Plaça d'equí 253 5.148 735.467 kg 9,7 10,1
Plaça de xai 1.394 4.027 447.435 kg 7,6 6,2
Plaça de cabrum 36 83 9.222 kg 0,2 0,1
Excedent total 52.969 7.254 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.35. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a l’Alt Urgell (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 
anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de l’Alt Urgell (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent 

de la comarca (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 6.741 159.442 21.258.886 kg 38,9 40,2
Plaça de truges i mascles reproductors 3.441 43.113 8.339.125 dm3 10,5 15,8
Plaça de porcí d'engreix 19.311 118.756 15.564.307 dm3 29,0 29,4
Plaça de gallina ponedora 16.668 7.658 510.521 kg 1,9 1,0
Plaça de pollastre d'engreix 130.009 13.386 787.417 kg 3,3 1,5
Gàbia de conilla mare 19.294 43.789 3.649.061 kg 10,7 6,9
Plaça d'equí 320 6.484 926.223 kg 1,6 1,7
Plaça de xai 3.226 16.550 1.838.933 kg 4,0 3,5
Plaça de cabrum 134 638 70.901 kg 0,2 0,1
Excedent total 409.815 52.945 tones de l'exc. del municipi  
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Taula A5.36. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents al municipi d’Alp (classificats 
segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 

anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) d’Alp (en kg de N, i en kg i tones de matèria 
fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent del 

municipi (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 33 661 88.169 kg 10,3 9,6
Plaça d'equí 180 5.785 826.398 kg 89,7 90,4
Excedent total 6.446 915 tones de l'exc. del municipi  

 
Taula A5.37. Nombre de caps de cada tipus d’animal presents a la Cerdanya (classificats 

segons el Codi de bones pràctiques agràries, Ordre de 22 d’octubre de 1998) en l’escenari 5 
anys. Excedent del balanç anual de nitrogen (N) de la Cerdanya (en kg de N, i en kg i tones de 
matèria fresca, m.f.) en l’escenari 5 anys. Contribució (%) de cada tipus d’animal a l’excedent 

de la comarca (expressat en nitrogen i en m.f.) 
Tipus de bestiar Núm. caps kg N  m.f. Unitats m.f. % de N % de la m.f.

Plaça de vaquí 33 661 88.169 kg 10,3 9,6
Plaça d'equí 180 5.785 826.398 kg 89,7 90,4
Excedent total 6.446 915 tones de l'exc. del municipi  
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Annex 6. Taules de càlcul de la capacitat d’emmagatzematge de residus de 
vaquí de llet (B.T.P.L., 1995) 
 

Font: Ministeri d’agricultura i de desenvolupament rural francès i Ministeri de medi ambient 

francès (1993). 

 

Cal tenir present que per als residus líquids, el volum a emmagatzemar és proporcional al 

temps d’emmagatzematge. Per al fem, aquesta proporcionalitat no existeix. Hi ha una 

reducció del volum degut a l’amuntegament, la durada de l’emmagatzematge i la fermentació. 

Els 4 mesos de capacitat d’emmagatzematge mínims que indica la normativa, s’han 

d’interpretar com a temps mínim que els residus han de romandre a l’explotació per a la seva 

maduració (compostatge, higienització, fermentació). 

 

Les dades en m2 que s’indiquen en les taules que segueixen (Taula A6.1 a A6.3) fan 

referència a femers sense parets verticals. Si les plataformes estan rodejades per tres costats 

d’un mur de 1 m o més, els valors indicats en aquestes taules s’han de reduir en un 40%. Si el 

femer té pendent, els valors de les taules s’han de reduir en un 40% si la plataforma té una 

paret vertical al seu voltant o en un 25% si no hi ha paret. 

 

Es considera que els vedells d’engreix generen un terç dels residus líquids i la meitat dels 

residus sòlids que les vaques de llet. 

 

El volum útil d’una fossa o femer no es correspon amb el volum real. Si la fossa és 

descoberta, cal afegir-li 0,5 m de profunditat a allò que es calcula com a necessari. Si la fossa 

és coberta, se li afegiran 0,25 m (capacitat complementaria, Taula A6.4). 

 

Si es cobreixen els femers receptors de fems de vaquí, per a evitar la recollida de les aigües 

pluvials, es minimitzarà el purí que es pugui recollir en la fossa de lixiviats. 

 

A les Taula A6.1 a A6.4 es presenten les capacitats necessàries i complementaries per cap, per 

a dos períodes, 8 mesos i 1 any, de producció de residus. S’estima que aquests dos períodes 

corresponen a les capacitats d’emmagatzematge necessàries en funció de que es puguin 

aplicar residus ramaders a un (1 any) o a dos cultius en rotació (8 mesos) l’any. 
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Taula A6.1. Capacitat d’emmagatzematge necessària, segons el tipus d’explotació, per als residus produïts per vaca lletera (font: Ministeri 
d’agricultura i de desenvolupament rural francès i Ministeri de medi ambient francès,1993) 

Tipus de quadra Necessitat de palla 
(kg/cap i dia) 

Tipus de dejeccions Capacitat/cap 
8 mesos 1 any 

Bestiar 
travat 

Amb llit 2 a 3 Fem 
Purí 

9,6 
3,6 

m2 

m3 
13,0 
5,4 

m2 

m3 
Sense llit 0 Fem-líquid 14,1 m3 21,6 m3 

Es
ta

bu
la

ci
ó 

lli
ur

e 
am

b 
àr

ea
 

d’
ex

er
ci

ci
 c

ob
er

ta
 

Llit sobre pendent amb palla 5 a 7 Fem 
Purí diluït 

11,2 
1,6 

m2 
m3 

15,2 
2,4 

m2 
m3 

Llit acumulat  4 a 6 Fem de l’àrea amb palla Acumulació sobre l’àrea 

Àrea d’exercici cimentada  Fem escurat 
Purí 
Fem-líquid 

8,4 
2,8 

10,8 

m2 
m3 

m3 

10,0 
4,8 

16,2 

m2 
m3 

m3 
Ídem amb slats 4 a 6 Fem-líquid 9,6 m3 14,4 m3 

Cubículs Àrea d’exercici cimentada 2 a 3 
 
0 a 0,5 (triturada) 

Fem escurat 
Purí 
Fem-líquid 

11,6 
4,4 

15,0 

m2 
m3 

m3 

16,6 
6,6 

22,5 

m2 
m3 

m3 
Ídem amb slats 0 a 0,5 (triturada) Fem-líquid 14,4 m3 20,8 m3 

Es
ta

bu
la

ci
ó 

lli
ur

e 
am

b 
àr

ea
 

d’
ex

er
ci

ci
 d

es
co

be
rta

 

Llit acumulat  4 a 6 Fem de l’àrea amb palla Acumulació sobre l’àrea 
Alimentació racionada  Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

11,2 
12,0 
12,8 

m3 

m3 

m3 

16,8 
18,0 
19,2 

m3 

m3 

m3 
Alimentació a lliure disposició  Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

12,4 
14,4 
17,6 

m3 

m3 

m3 

18,6 
21,6 
26,4 

m3 

m3 

m3 
Cubículs Alimentació racionada 0 a 0,5 Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

15,6 
16,8 
18,0 

m3 

m3 

m3 

23,4 
25,2 
27,0 

m3 

m3 

m3 
Alimentació a lliure disposició 0 a 0,5 Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

16,8 
19,2 
21,6 

m3 

m3 

m3 

25,2 
28,8 
32,4 

m3 

m3 

m3 
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Taula A6.2. Capacitat d’emmagatzematge necessària, segons el tipus d’explotació, per als residus produïts per vaques alletants (font: Ministeri 
d’agricultura i de desenvolupament rural francès i Ministeri de medi ambient francès,1993) 

Tipus de quadra Necessitat de palla 
(kg/cap i dia) 

Tipus de dejeccions Capacitat/cap 
8 mesos 1 any 

Bestiar 
travat 

Amb llit 2 a 3 Fem 
Purí 

8,0 
3,2 

m2 

m3 
10,8 
4,8 

m2 

m3 
Sense llit 0 Fem-líquid 10,4 m3 15,6 m3 

Es
ta

bu
la

ci
ó 

lli
ur

e 
am

b 
àr

ea
 

d’
ex

er
ci

ci
 c

ob
er

ta
 

Llit sobre pendent amb palla 5 a 7 Fem escurat 
Purí diluït 

9,0 
1,6 

m2 
m3 

11,8 
2,4 

m2 
m3 

Llit acumulat  4 a 6 Fem de l’àrea amb palla Acumulació sobre l’àrea 

Àrea d’exercici cimentada  Fem escurat 
Purí diluït 
Fem-líquid 

8,0 
3,2 
6,8 

m2 
m3 

m3 

10,8 
4,8 

10,2 

m2 
m3 

m3 
Àrea de palla integral 7 a 9 Fem de l’àrea amb palla Acumulació sobre l’àrea 
Cubículs Àrea d’exercici cimentada 2 a 3 

 
0 a 0,5 (triturada) 

Fem escurat 
Purí diluït 
Fem-líquid 

10,0 
3,2 

11,6 

m2 
m3 

m3 

15,0 
4,8 

17,4 

m2 
m3 

m3 
Ídem amb slats 0 a 0,5 (triturada) Fem-líquid 10,4 m3 15,6 m3 

Es
ta

bu
la

ci
ó 

lli
ur

e 
am

b 
àr

ea
 

d’
ex

er
ci

ci
 d

es
co

be
rta

 

Llit acumulat  4 a 6 Fem de l’àrea amb palla Acumulació sobre l’àrea 
Alimentació racionada  Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

8,0 
8,8 
9,6 

m3 

m3 

m3 

13,2 
14,0 
15,2 

m3 

m3 

m3 
Alimentació a lliure disposició  Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

8,8 
11,2 
13,6 

m3 

m3 

m3 

14,0 
17,6 
21,2 

m3 

m3 

m3 
Cubículs Alimentació racionada 0 a 0,5 Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

12,8 
14,0 
15,2 

m3 

m3 

m3 

19,2 
21,0 
22,8 

m3 

m3 

m3 
Alimentació a lliure disposició 0 a 0,5 Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

14,0 
15,2 
17,6 

m3 

m3 

m3 

21,0 
22,8 
26,4 

m3 

m3 

m3 
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Taula A6.3. Capacitat d’emmagatzematge necessària, segons el tipus d’explotació, per als residus produïts per vaques braves de 6 mesos a 2 
anys (font: Ministeri d’agricultura i de desenvolupament rural francès i Ministeri de medi ambient francès,1993) 

Tipus de quadra Necessitat de palla 
(kg/cap i dia) 

Tipus de dejeccions Capacitat/cap 
8 mesos 1 any 

Bestiar 
travat 

Amb llit 1,5 a 2,5 Fem 
Purí 

4,8 
2,0 

m2 

m3 
6,8 
3,0 

m2 

m3 
Sense llit 0 a 0,5 Fem-líquid 7,0 m3 10,5 m3 

Es
ta

bu
la

ci
ó 

lli
ur

e 
am

b 
àr

ea
 

d’
ex

er
ci

ci
 c

ob
er

ta
 

Llit sobre pendent amb palla 2 a 3 Fem 
Purí diluït 

7,0 
1,6 

m2 
m3 

9,4 
2,4 

m2 
m3 

Llit acumulat  3 a 5 Fem de l’àrea amb palla Acumulació sobre l’àrea 
Àrea d’exercici cimentada  Fem escurat 

Purí 
Fem-líquid 

4,0 
1,6 
4,0 

m2 
m3 

m3 

5,6 
3,2 
6,0 

m2 
m3 

m3 
Ídem amb slats  Fem-líquid 3,6 m3 5,4 m3 

Àrea de palla integral  Fem de l’àrea amb palla Acumulació sobre l’àrea 
Cubículs Àrea d’exercici cimentada 1,5 a 2 

 
 

Fem escurat 
Purí 
Fem-líquid 

7,4 
2 
8 

m2 
m3 

m3 

11,0 
3,0 

12,0 

m2 
m3 

m3 
Ídem amb slats 0 a 0,5 (triturada) Fem-líquid 7,2 m3 10,8 m3 

Es
ta

bu
la

ci
ó 

lli
ur

e 
am

b 
àr

ea
 

d’
ex

er
ci

ci
 d

es
co

be
rta

 

Llit acumulat Alimentació racionada  Fem-líquid + pluja de 60 mm 
                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

5,2 
5,6 
6,2 

m3 

m3 

m3 

8,2 
9,0 
9,0 

m3 

m3 

m3 
Alimentació a lliure disposició  Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

5,6 
7,2 
8,8 

m3 

m3 

m3 

9,0 
11,2 
13,6 

m3 

m3 

m3 
Cubículs Alimentació racionada 0 a 0,5 Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

7,4 
8,2 
9,0 

m3 

m3 

m3 

11,2 
12,2 
13,4 

m3 

m3 

m3 
Alimentació a lliure disposició 0 a 0,5 Fem-líquid + pluja de 60 mm 

                   + 90 mm 
                   + 120 mm 

8,2 
9,8 

11,2 

m3 

m3 

m3 

12,4 
14,4 
17,0 

m3 

m3 

m3 
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Taula A6.4. Capacitat d’emmagatzematge complementària per a cada espècie, en concepte de llits acumulats i de capacitat a construir per a 

obtenir una capacitat útil (font: Ministeri d’agricultura i de desenvolupament rural francès i Ministeri de medi ambient francès,1993) 
Tipus de 

producció 
Tipus de quadra Necessitats de palla 

(kg/cap i dia) 
Tipus de dejeccions Capacitat/cap 

8 mesos 1 any 
Vaques de llet Amb àrea d’exercici 4 a 6 Fem de l’àrea amb palla 1,8 m2 3,6 m2 

Purí diluït Volum inclòs a l’emmagatzematge dels purins 

Vaques alletants Llit integral 7 a 9 Fem de l’àrea amb palla 
Purí diluït 

1,5 
0,8 

m2 
m3 

2,2 
1,4 

m2 
m3 

 Amb àrea d’exercici 4 a 6 Fem de l’àrea amb palla 1,0 m2 1,5 m2 
Purí diluït Volum inclòs a l’emmagatzematge dels purins 

Braves Llit integral 4 a 6 Fem de l’àrea amb palla 
Purí diluït 

1,1 
0,8 

m2 
m3 

1,6 
1,2 

m2 
m3 

 Amb àrea d’exercici 3 a 5 Fem de l’àrea amb palla 0,8 m2 1,1 m2 
Purí diluït Volum inclòs a l’emmagatzematge dels purins 
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Annex 7. Càlcul del cost de transport 
 

A7.1. Mètode de càlcul del cost horari (unitari) de transport 
 
L’objectiu d’aquest càlcul és obtenir el preu per hora d’utilització (pts/h) per a cada vehicle de 

transport diferent considerat (camió amb cuba, camió amb caixa, tractor amb cuba i tractor 

amb remolc), en funció del nombre d’hores anuals de treball. Aquest càlcul passa per la 

determinació, desglossada, dels costos que acompanyen el sistema de transport, com són les 

despeses de magatzem, les d’adquisició i ús de l’equip de servei per a realitzar la neteja, 

manteniment... del medi de transport en primer lloc, i en segon lloc el càlcul dels costos fixes i 

variables, tant del camió o el tractor com de la cuba, remolc o caixa. 

 

Per al càlcul del cost anual de magatzem (CAM, pts/m2) del vehicle de transport es parteix de 

les dades següents: 

- Valor inicial de construcció (Vo) (pts/m2) 

- Valor residual de construcció (Vr = 10% Vo) (pts/m2) 

- Anys de vida útil (n) (anys) 

- Interès del capital fix de la instal·lació (r) (%) 

- Taxa general d’assegurança (s) (%) 

- Taxa de reparacions i manteniment (RCM) (%) 

 

Amb aquestes dades es calculen les variables que intervenen en el cost anual total de 

magatzem per a cada tipus de vehicle. Les variables a determinar i la seva forma de càlcul es 

mostren a la Taula A7.1. 

 

Taula A7.1. Variables que intervenen en el cost anual total de magatzem per a cada tipus de 
vehicle i forma de càlcul 

Variable Càlcul 
Amortització tècnica (pts/m2) At=(Vo-Vr)/n 
Interès del capital fix (pts/m2) I=[(Vo+Vr)/2]*(r/100) 
Cost RCM (pts/m2) RCM=Vo*(s/100) 
Impostos, taxes i altres despeses (pts/m2) Valor estimable 
Energia elèctrica (pts/m2) Valor estimable 
Despeses generals (pts/m2) Valor estimable 
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Per al càlcul del cost anual de l’equip de servei (CAS,pts/h) també cal recopilar les dades base 

per determinar els sumands que defineixen el cost total (Taula A7.2). Les dades a obtenir i les 

variables a calcular són: 

- Valor total de compra dels equips (Vo) (pts) 

- Valor residual (Vr = 10% Vo) (pts)  

- Anys de vida útil (n) (anys) 

- Interès del capital fix (r) (%) 

- Necessitats de magatzem (S) (m2) 

- Taxa de reparacions i manteniment (RCM) (%) 

- Nombre d’hores de treball anual (js) (h) 

 

Taula A7.2. Forma de càlcul d’algunes variables que intervenen en el cost anual total de 
l’equip de servei per a cada tipus de vehicle 

Amortització tècnica (pts/h) At=(Vo-Vr)/(n*js) 
Interès del capital fix (pts/h) I=[(Vo+Vr)/2]*[(r/100)/js] 
Cost RCM (pts/h) RCM=[Vo*(s/100)]/(n*js) 
Cost allotjament (pts/h) CA=(S*CAM1)/js 

1CAM: Cost anual de magatzem del vehicle (pts/m2) 

 

Els dos costos unitaris anteriors s’utilitzen per a la determinació de dues de les variables que 

integren el cost fix horari dels vehicles de transport en estudi, què juntament amb el seu cost 

variable, forma el cost total horari (unitari). El càlcul d’aquests costos, fixes i variables, es 

desglossa entre els corresponents a la tracció motora (camió o tractor) i els corresponents a la 

càrrega (cuba, caixa o remolc). Les dades de partida per a la part tractora dels vehicles són les 

següents: 

- Valor inicial de compra (Vo) (pts) 

- Valor residual (Vr = 10% Vo) (pts)  

- Quilòmetres de vida útil (km) (només per a camions) 

- Hores de vida útil (H) (h) 

- Interès del capital fix (r) (%) 

- Necessitats de magatzem (S) (m2) 

- Taxa general d’assegurança (s) (%) 

- Taxa de reparacions i manteniment (RCM) (%) 

- Nombre d’hores de treball anual (j) (h) 

- Consum mitjà de combustible per vehicle (Cg) (l/h, només per a camions) (l/CV i h, 

només per a tractors) 
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- Preu del combustible (Pg) (pts/L) 

- Hores entre cada canvi d’oli motor (Ho) (h) (només per a camions) 

- Consum d’oli del motor (Com) (l/60 CV i 100 h) (només per a tractors) 

- Preu de l’oli del motor (Pho) (pts/L) 

- Volum d’oli que es canvia (V) (L) (només per a camions) 

- Consum d’oli de la transmissió (Ct) (L/60 CV i 300 h, per camions i L/60 CV i 100 h per 

tractors) 

- Preu de l’oli de transmissió (PCt) (pts/L) 

- Consum de greix (Cm) (kg/60 CV i 100 h per tractors) 

- Preu del greix mecànic (Pgm) (pts/kg per tractors) 

- Vida útil mitjana dels pneumàtics del vehicle (Vp) (km per camions) 

- Velocitat mitjana de treball (Vm) (km/h) 
- Cost restitució pneumàtic (Pp) (pts/unitat, per camions) 

- Cost reposició pneumàtic davanter (Ppd) (pts/unitat, per tractors) 

- Cost reposició pneumàtic posterior (Ppp) (pts/unitat, per tractors) 

- Núm. hores canvi pneumàtics (Tp) (h) 

- Núm. de pneumàtics (Np) 

- Cost salarial anual conductor/ors (Cc) (pts) 

- Nombre d’hores jornada laboral (Nj) (h) 

- Nombre de dies laborables anuals (Nd) (dies) 

- Potència motor vehicle (PM) (CV) 

 

Les dades inicials per a la part de càrrega dels vehicles en estudi son: 

- Valor inicial compra (Vo) (pts) 

- Valor residual (Vr = 10% Vo) (pts)  

- Hores de vida útil (H) (h) 

- Interès del capital fix (r) (%) 

- Necessitats d’allotjament (S) (m2) 

- Taxa general assegurança (s) (%) 

- Taxa reparacions i manteniment (RCM) (%) 

- Nombre d’hores de treball anual (j) (h) 

- Consum oli lubricant (Cl) (l/h) 

- Preu oli lubricant (Pl) (pts/l) 

- Vida útil mitjana pneumàtics (Vh) (h) 
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- Cost reposició pneumàtic (Pp) (pts/unitat) 

- Núm. de pneumàtics (Np) 

 

El càlcul del cost fix horari de la part tractora del vehicle es determina per la suma de les 

variables de la Taula A7.3. 

 

Taula A7.3. Variables, i el seu càlcul, del cost fix horari de la part tractora del vehicle 
Amortització tècnica (pts/h) At=(Vo-Vr)/H 
Interès del capital fix (pts/h) I=[(Vo+Vr)/2]*[(r/100)/j] 
Cost assegurances (pts/h) CS=[Vo*(s/100)]/j 
Cost equip de servei (pts/h) CE=(1/Nj)*CES2 
Cost mà d’obra (conductor/s) (pts/h) MO=Cc/(Nj*Nd) 
Cost allotjament (pts/h) CA=(S*CAM1)/j 
1 CAM: Cost anual de magatzem del vehicle (pts/m2) 
2 CES: Cost anual de l’equip de servei (pts/h) 

 

El cost variable de la part tractora es determina a partir dels sumatori dels següents paràmetres 

de la Taula A7.4. 

 

Taula A7.4. Variables, i el seu càlcul, del cost fix horari de la part tractora del vehicle 
Cost combustible (pts/h) CC=Cg*Pg 1 

CC=Cg*PM*Pg 2 
Cost oli motor (pts/h) COM=(Pho*V)/Ho1 

COM=[(PM/60)*Com*(Pho/100) 2 

Cost oli transmissió (pts/h) COT=[PM/(60*300)]*Ct*PCt 1 
COT=[(PM/60)*Ct*(PCt/100) 2 

Cost engreixat vehicle (pts/h) CEV=[(PM/60)*Cm*(Pgm/100) 2 
Cost desgast pneumàtics (pts/h) CDPN=(Np*Pp)/Tp 1 

CDPN={[(2*Ppd)+(2*Ppp)]/Tp} 2 

Cost reparació i manteniment (pts/h) RCM=[Vo*(RCM/100)]/H 
1 Fórmules usades únicament amb camions 
2 Fórmules usades únicament amb tractors 

 

El cost fix i variable horari de la part de càrrega del vehicle té un càlcul anàleg al de la part 

tractora. En les taules següents es mostren les variables que integren cada cost unitari, tant 

pels fixes (Taula A7.5) i com pels variables (Taula A7.6). 

 
Taula A7.5. Variables que integren el cost unitari fixe 

Amortització tècnica (pts/h) At=(Vo-Vr)/H 
Interès del capital fix (pts/h) I=[(Vo+Vr)/2]*[(r/100)/j] 
Cost assegurances (pts/h) CS=[Vo*(s/100)]/j 

El cost horari de l’equip de servei i de l’allotjament de la part 
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de càrrega ja es considera, per a simplificar els càlculs, 
íntegrament en la part tractora 

 
Taula A7.6. Variables que integren el cost unitari variable 

Cost oli lubricant (pts/h) COL=Cl*Pl 
Cost desgast pneumàtics (pts/h) CDNP=(Np*Pp)/Vh 
Cost reparació i manteniment (pts/h) RCM=[Vo*(RCM/100)]/H 

 

La suma del cost fix anual de la part tractora i de la part de càrrega, més la suma del cost 

variable horari de cada una de les parts senyalades del vehicle dóna un cost total horari de 

transport que sempre dependrà del nombre d’hores de treball anual del vehicle, és a dir, 

dependrà de la logística del transport que s’estableixi. 

 

A7.2. Mètode per a la determinació de la logística del transport 
 
La logística del transport és un concepte que permet determinar les necessitats anuals horàries 

d’utilització de cada vehicle de transport considerat, en funció de la seva capacitat de càrrega. 

 

Per a cada municipi o zona delimitada en l’estudi es coneixen, com a dada de partida, les 

tones de les diferents dejeccions ramaderes excedentàries anuals. En primer lloc, cal 

determinar el nombre anual de viatges a efectuar per vehicle per transportar l’excedent cap a 

les zones deficitàries, en funció de la seva capacitat de càrrega. 

 

Per a cada municipi o zona d’estudi s’especifica la distància de transport (distància 

quilomètrica a una planta de tractament o a zones deficitàries). Es determina la durada total 

del transport per any, en base a l’establiment d’una velocitat mitjana de transport i un temps 

de càrrega i descàrrega del producte. Aquesta durada es calcula a partir dels quilòmetres del 

viatge (anada i tornada), de la velocitat mitjana de transport, i del temps utilitzat per la càrrega 

i descàrrega en cada viatge, el resultat obtingut es multiplica pel nombre de viatges a realitzar 

anualment. 

 
La durada horària del transport en cada zona d’estudi determina les hores anuals de transport a 

realitzar pel vehicle, què dividides pel nombre de dies laborables anuals, donen la jornada 

laboral diària de transport. En la Taula A7.7 s’especifiquen els camps a determinar i la forma 

de càlcul. 
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Taula A7.7. Camps a determinar i forma de càlcul per a calcular la jornada laboral diària de 
transport 

Àrea 
excedentària 

Tm purí exced. 
Anual (TMP) 

Núm viatges 
anuals (NVA) 

Distància Transport 
(DT) (km) 

Duració Total Transport 
Anual (DTA)(min) 

Zona estudi TMP NVA=TMP/VVa DT DTA={[(DT*2*60)/VMb]+ 
+(TCDc)}*NVA 

a VV: Capacitat de càrrega del vehicle en estudi (Tm). 
b VM: Velocitat mitjana de transport del vehicle (km/h). 
c TCD: Temps (min) de càrrega i descàrrega de les dejeccions per a cada vehicle i viatge. 
 

La logística del transport és bàsica per a determinar les hores d’ús dels vehicles de càrrega, 

íntimament relacionades amb el cost horari unitari del mateix, i per a poder optimitzar 

adequadament la seva utilització en base a la complementació entre diferents zones d’estudi si 

la jornada laboral és baixa, fet que fa disminuir els costos anuals i millora la gestió, 

reequilibrant les necessitats. 
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A7.3. Costs unitaris adoptats per als diferents tipus de vehicle considerats en 
la logística de transport dels residus excedents a les plantes centralitzades de 
tractament avaluades 
 

Taula A7.8. Cost unitari de transport d’un dumper de 20 m3 de capacitat 
COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75

COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 10.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 360,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.000.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 126,04
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 166,67
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.369,99
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum combustible mitjà camió (l/h) 15,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.383,75
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 35,56
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 77,14
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 160,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 1.706,45
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.076,44
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 2,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,01
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00 CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CUBA
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00 Amortització tècnica (pta/h) 234,00
Potència motor camió (CV) 320,00 Interès de capital fixe (pta/h) 81,93

Cost assegurances (pta/h) 13,54
COST HORARI DE LA CUBA Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Valor inicial compra (Vo) (pts) 6.500.000,00 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Valor residual (Vn) (pts) 650.000,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 329,47
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 1 Ja considerat en el camió
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00
Taxa d'assegurances (%) 0,50
Taxa RCM (%) 25,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CUBA
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00 Cost oli lubricant (pta/h) 10,00
Consum oli lubricant (litres/h) 0,05 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 240,00
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost RCM (pta/h) 65,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 COST VARIABLE (pts/h) 315,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00
Nombre de pneumàtics cuba 8,00 COST HORARI TOTAL CUBA (pta/h) 644,47

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CUBA (pta/h) 4.720,91  
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Taula A7.9. Cost unitari de transport d’un dumper de 25 m3 de capacitat 
COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 12.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 432,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.200.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 151,25
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 200,00
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.500,54
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum combustible mitjà camió (l/h) 16,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.476,00
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 41,67
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 77,14
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 192,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 1.836,81
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.337,35
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 2,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00
Potència motor camió (CV) 375,00

COST HORARI DE LA CUBA CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CUBA
Valor inicial compra (Vo) (pts) 7.250.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 261,00
Valor residual (Vn) (pts) 725.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 91,38
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost assegurances (pta/h) 15,10
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Taxa d'assegurances (%) 0,50 COST ANUAL FIXE (pta/h) 367,48
Taxa RCM (%) 25,00 1 Ja considerat en el camió
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum oli lubricant (litres/h) 0,05 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CUBA
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost oli lubricant (pta/h) 10,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 240,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 Cost RCM (pta/h) 72,50
Nombre de pneumàtics cuba 8,00 COST VARIABLE (pts/h) 322,50

COST HORARI TOTAL CUBA (pta/h) 689,98

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CUBA (pta/h) 5.027,33  
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Taula A7.10. Cost unitari de transport d’un trailer de 30 m3 de capacitat 
COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 14.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 504,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.400.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 176,46
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 233,33
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.631,08
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum combustible mitjà camió (l/h) 17,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.568,25
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 44,44
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 231,43
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 224,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 2.118,12
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.749,20
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 6,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00
Potència motor camió (CV) 400,00

CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CUBA
COST HORARI DE LA CUBA Amortització tècnica (pta/h) 306,00
Valor inicial compra (Vo) (pts) 8.500.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 107,14
Valor residual (Vn) (pts) 850.000,00 Cost assegurances (pta/h) 17,71
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 430,84
Taxa d'assegurances (%) 0,50 1 Ja considerat en el camió
Taxa RCM (%) 25,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CUBA
Consum oli lubricant (litres/h) 0,05 Cost oli lubricant (pta/h) 10,00
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 180,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 Cost RCM (pta/h) 85,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 COST VARIABLE (pts/h) 275,00
Nombre de pneumàtics cuba 6,00

COST HORARI TOTAL CUBA (pta/h) 705,84

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CUBA (pta/h) 5.455,04  
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Taula A7.11. Cost unitari de transport d’un camió amb remolc de 16 Tm de capacitat 
COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 10.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 360,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.000.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 126,04
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 166,67
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.369,99
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Consum combustible mitjà camió (l/h) 15,00
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.383,75
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 35,56
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 77,14
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 160,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 1.706,45
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.076,44
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 2,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00
Potència motor camió (CV) 320,00

CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CAIXA
COST HORARI DE LA CAIXA Amortització tècnica (pta/h) 90,00
Valor inicial compra (Vo) (pts) 2.500.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 31,51
Valor residual (Vn) (pts) 250.000,00 Cost assegurances (pta/h) 5,21
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 126,72
Taxa d'assegurances (%) 0,50 1 Ja considerat en el camió
Taxa RCM (%) 25,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CAIXA
Consum oli lubricant (litres/h) 0,01 Cost oli lubricant (pta/h) 2,00
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 240,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 Cost RCM (pta/h) 25,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 COST VARIABLE (pts/h) 267,00
Nombre de pneumàtics caixa 8,00

COST HORARI TOTAL CAIXA (pta/h) 393,72

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CAIXA (pta/h) 4.470,16  
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Taula A7.12. Cost unitari de transport d’un camió amb remolc de 22 Tm de capacitat 
COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 12.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 432,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.200.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 151,25
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 200,00
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.500,54
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum combustible mitjà camió (l/h) 16,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.476,00
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 41,67
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 77,14
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 192,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 1.836,81
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.337,35
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 2,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00
Potència motor camió (CV) 375,00

COST HORARI DE LA CAIXA CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CAIXA
Valor inicial compra (Vo) (pts) 3.500.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 126,00
Valor residual (Vn) (pts) 350.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 44,11
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost assegurances (pta/h) 7,29
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Taxa d'assegurances (%) 0,50 COST ANUAL FIXE (pta/h) 177,41
Taxa RCM (%) 25,00 1 Ja considerat en el camió
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum oli lubricant (litres/h) 0,01 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CAIXA
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost oli lubricant (pta/h) 2,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 240,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 Cost RCM (pta/h) 35,00
Nombre de pneumàtics caixa 8,00 COST VARIABLE (pts/h) 277,00

COST HORARI TOTAL CAIXA (pta/h) 454,41

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CAIXA (pta/h) 4.791,75  
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Taula A7.12. Cost unitari de transport d’un camió amb remolc de 27 Tm de capacitat 
COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 14.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 504,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.400.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 176,46
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 233,33
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.631,08
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum combustible mitjà camió (l/h) 17,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.568,25
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 44,44
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 231,43
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 224,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 2.118,12
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.749,20
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 6,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00
Potència motor camió (CV) 400,00

COST HORARI DE LA CAIXA CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CAIXA
Valor inicial compra (Vo) (pts) 4.250.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 153,00
Valor residual (Vn) (pts) 425.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 53,57
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost assegurances (pta/h) 8,85
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Taxa d'assegurances (%) 0,50 COST ANUAL FIXE (pta/h) 215,42
Taxa RCM (%) 25,00 1 Ja considerat en el camió
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum oli lubricant (litres/h) 0,01 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CAIXA
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost oli lubricant (pta/h) 2,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 180,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 Cost RCM (pta/h) 42,50
Nombre de pneumàtics caixa 6,00 COST VARIABLE (pts/h) 224,50

COST HORARI TOTAL CAIXA (pta/h) 439,92

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CAIXA (pta/h) 5.189,12  
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Taula A7.13. Cost unitari de transport d’un tractor amb remolc de 16 Tm de capacitat 
COST EMMAGATZEMAMENT TRACTOR+REMOLC CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT TRACTOR+REMOLC
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL TRACTOR CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL TRACTOR
Valor inicial compra (Vo) (pts) 9.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 540,00
Valor residual (Vn) (pts) 900.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 113,44
Hores de vida útil (n) (h) 15.000,00 Cost assegurances (pta/h) 112,50
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Taxa d'assegurances (%) 3,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa RCM (%) 40,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.483,22
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Potència motor (CV) 140,00
Consum combustible (litres/CV i h) 0,12 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL TRACTOR
Preu combustible (pts/l) 56,00 Cost combustible (pta/h) 940,80
Consum oli motor (litres/60 CV i 100 h) 3,00 Cost oli motor (pta/h) 35,00
Preu oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 46,67
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 100 h) 5,00 Cost engreixat tractor (pta/h) 9,80
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 60,00
Consum greix (kg/60 CV i 100 h) 1,00 Cost RCM (pta/h) 240,00
Preu greix mecànic (pts/kg) 420,00 COST VARIABLE (pta/h) 1.332,27
Vida útil mitjana neumàtics (h) 5.000,00
Cost reposició pneumàtic davanter (pts) 55.000,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 3.815,49
Cost reposició pneumàtic posterior (pts) 95.000,00
Cost salarial anual (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores de treball diàries (h) 8,00
Nombre de dies de treball anuals (dies) 300,00

COST HORARI DEL REMOLC CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL REMOLC
Valor inicial compra (Vo) (pts) 1.300.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 78,00
Valor residual (Vn) (pts) 130.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 16,39
Hores de vida útil (n) (h) 15.000,00 Cost assegurances (pta/h) 2,71
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Taxa d'assegurances (%) 0,50 COST ANUAL FIXE (pta/h) 97,09
Taxa RCM (%) 15,00 1 Ja considerat en el tractor
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum oli lubricant (litres/h) 0,01 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL REMOLC
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost oli lubricant (pta/h) 2,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 5.000,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 48,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 Cost RCM (pta/h) 13,00
Nombre de pneumàtics remolc 4,00 COST VARIABLE (pts/h) 63,00

COST HORARI TOTAL REMOLC (pta/h) 160,09

COST TOTAL DEL TRANSPORT TRACTOR+REMOLC (pta/h) 3.975,58  
 

 


