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Taula per la gestió sostenible de la ramaderia a Osona.
Josep Casassas i Jordà



Què és la taula per la Gestió Sostenible de 
la Ramaderia a Osona?





Producció anual de Nitrogen  (*) 10.068.302,84 
N reduït per alimentació 1.597.830,19 
Nreduït per tractaments 215.208,37 
N entregat a gestors 164.422,00 
N a aplicar agrícolament (**) 8.090.842,28 
superfície fertilitzable ZNV 3.591,00 
superfície fertilitzable ZV 24.274,00 
Dosi N /Ha ZNV 210,00 
Dosi N /Ha ZV 170,00 
N admissible ZNV 754.110,00 
N admissible ZV 4.126.580,00 
Màxim Nitrogen admissible 4.880.690,00 
N admissible - N generat -3.210.152,28 
% de N que pot absorbir la superfície agrícola respecte al N generat  60,32% 
% de N generat respecte el nitrogen màxim admissible 165,77% 
m3 que cal gestionar (excedent de purins) (***)   1.028.234,38 

Font: DARP 

(*) Càlcul d’acord els barems estàndard i dades el SIR en data de gener de 2017 
(**) Es desconeix la quantitat lliurada a gestors que s’hauria de restar a aquest valor. 
(***) S’ha considerat que tot el nitrogen excedentari està contingut en purins per simplificar el 
càlcul, tot i que podria estar present en fems i/o gallinassa també. 







Quin és el model actual de gestió 
de dejeccions ramaderes a Osona?



Quin tipus de tractament hi ha?
• Col.lectius
• Individuals



Tipus de tractament Producte tractat Número de 
tractaments Reducció N (Kg) 

Compostatge Fems / fracció sòlida 32 28.077,38 
Evaporació / assecatge Purí 1 1.061,00 
Separació Física (*) Purí 37 0,00 
Tractament biològic Purí / Fracció líquida 19 185.197,49 
Altres Fems / fracció líquida / purí 10 872,50 
Planta Biogàs (**) Puri 1 - 

Total 100 215.208,37 
Font: DARP  
(*) en la majoria de casos és un tractament previ a altres sistemes de tractaments. 
(**) la Generació de Biogàs com a tal no redueix Nitrogen. Tot i així, posteriorment es disposa al digestor
es disposa d’un sistema de separació de fases i un tractament fisico-químic. No es coneixen les dades de
reducció 
(***) es té constància de més tractaments, tot i així estan en fase d’aprovació, per la qual cosa no s’han 

comptabilitzat. 
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