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1. Introducció 
La Comissió Europea atorga al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM) al setembre de 2013, un projecte LIFE, batejat amb el nom de FUTUR AGRARI, 
que té per objectiu millorar l’eficiència en la gestió del nitrogen en zones amb una elevada 
concentració ramadera. Es tracta d’un projecte demostratiu que a la seva fi, disposarà de 
coneixements i d’informació sobre tecnologies de gestió i tractament de dejeccions ramaderes que 
es poden implantar a les explotacions d’una forma econòmicament viable i alhora sostenible. 
 
La minimització de l’impacte de les dejeccions ramaderes, i del nitrogen en general, es planteja 
tant en granja com durant la seva aplicació agrícola, per la qual cosa es concreta en tres tipus 
d’accions demostratives: minimització de l’excés de nitrogen i altres nutrients en granges porcines, 
l’optimització de la fertilització, i l’extracció de nutrients en sòls amb elevada fertilitat. 
 
Els principals beneficiaris dels resultats del projecte són els propietaris d’explotacions agrícoles, 
les empreses de serveis de fertilització, els propietaris d’explotacions ramaderes, la pròpia 
administració i el sector en general, ja que tots ells disposaran de les millors tècniques disponibles 
per a la minimització de l’impacte en el medi pels fertilitzants i de la seva adequada gestió. 
 
 

 
 

2. Justificació 
Grans zones agrícoles de Catalunya són a la vegada grans productores de ramaderia, 
especialment de porcí que és un dels principals motors, junt amb la indústria alimentària 
associada, del sector primari. En aquestes zones es disposa, per tant, de gran quantitat de 
dejeccions ramaderes amb un contingut important de nutrients que poden utilitzar-se com a 
fertilitzant orgànic per als cultius. En algunes d’elles, el volum de nutrients en les dejeccions 
supera la quantitat que té el sistema agrícola per reciclar adequadament aquests nutrients en un 
espai geogràfic proper a les granges on aquestes dejeccions es produeixen. 
 
Per evitar la creació o agreujament de problemes ambientals és necessari optimitzar les 
pràctiques de fertilització dels cultius. Però en condicions d’excés de nutrients només es poden 
millorar aquestes pràctiques i l’eficiència en general de les mateixes si s’acompanya d’una 
implementació de mesures en el sistema agrari (agrícola-ramader-ambient) que conflueixen en la 
possibilitat real de millora de la fertilització dels cultius. 
 
L’entrada en vigor de la Directiva sobre nitrats (91/676/CEE) ha servit per poder identificar a nivell 
regional les zones amb més problemes de gestió i amb major necessitat d’actuació. L’Estratègia 
Temàtica per a la protecció del Sòl de la Unió Europea (COM (2006) 231) i la Directiva Marc del 
Sòl (COM (232)) proposen mesures l’objectiu de les quals és la protecció del sòl i la preservació 
de la seva capacitat de desenvolupar les seves funcions ecològiques, econòmiques, socials i 
culturals. Aquestes directrius han donat lloc a que cada esta membre de la Unió Europea designés 
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zones vulnerables a la contaminació per nitrats en el seu territori, així com que es desenvolupin 
programes d’actuació en aquestes zones. 
 
A Catalunya, la necessitat d'assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes (purins, 
fems, gallinasses, etc.) i, en general, dels fertilitzants nitrogenats (dejeccions ramaderes, compost, 
fertilitzants amb nitrogen mineral, etc.) per tal d'evitar la contaminació de les aigües per 
nitrats procedents de fonts agràries, ha portat a desenvolupar nombroses disposicions legals, la 
darrera de les quals ha estat el Decret 136/2009. Aquest decret regula els procediments per 
garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats. A data d’avui 
Catalunya té designada com a zona vulnerable un terç del territori amb un total de 438 municipis 
afectats. 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La problemàtica dels nitrats és més un problema de gestió que no pas de quantitat. Aquest 
desequilibri té el seu origen en la intensificació de la ramaderia durant els últims anys que ha anat 
deslligant-se progressivament de l’agricultura. En conseqüència, en certes zones els costos de 
gestió deguts a uns excedents puntuals han donat lloc a males pràctiques d’adobatge. Per aquest 
motiu es requereix introduir al sector totes aquelles alternatives tecnològiques disponibles que 
implementin millores que ajudin a donar solucions per a la gestió de les dejeccions ramaderes.  
 
Actualment existeix més consciència ambiental arran de l’esforç que s’ha fet per totes bandes per 
millorar la qualitat dels sòls i les aigües. No obstant això, invertir la tendència de contaminació dels 
aqüífers no és una tasca fàcil que es pugui resoldre d’avui per demà, per la qual cosa cal 
continuar treballant en aquest sentit. 
 
La concessió de projectes com aquest ha de ser una eina més per afrontar el repte de minimitzar 
la contaminació per nitrats, fent compatibles l’agricultura amb el desenvolupament de l’activitat 
ramadera, que és un dels principals motors del sector primari a Catalunya. 
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3. Projecte FUTUR AGRARI 

3.1. Objectiu 
FUTUR AGRARI és un projecte que posa en pràctica les tecnologies existents de gestió i 
tractament de dejeccions ramaderes en zones de Catalunya que tenen una elevada concentració 
ramadera i designades com a zones vulnerables. 
  
Els resultats obtinguts contribuiran a minimitzar els continguts elevats de nutrients en els sòls 
agrícoles buscant la compatibilitat amb el desenvolupament de l'activitat agrària i forestal. 
  
L’objectiu principal del projecte és implementar l’estratègia temàtica de protecció de sòls que 
pretén protegir i assegurar l’ús sostenible del sòl preservant les seves funcions, prevenint les 
seves amenaces, mitigant els efectes negatius i rehabilitant els sòls degradats.  
 
Per garantir l’èxit del projecte es presenta un gran ventall de solucions tecnològiques i diversos 
coneixements científics que seran transferits al sector agrari, ramader i forestal. En particular, el 
projecte va dirigit a tots aquells actors que tinguin relació amb el sector porcí. Com indica el nom 
del projecte, les demostracions seran aplicades des de la granja fins al sòl. Així, primerament es 
realitzaran demostracions per minimitzar l’excés de nutrients en origen, és a dir, en les pròpies 
granges de producció porcina; després es realitzaran altres demostracions pel que fa a l’aplicació 
de fertilitzants al camp; finalment, es faran demostracions en sòls amb elevada fertilitat per 
extreure’n l’excés de nutrients. 

D’aquesta manera, el caràcter demostratiu d’aquest projecte és múltiple i incideix en totes les 
fases de la producció porcina, des de la granja fins als sòls que reben el fertilitzant, amb la qual 
cosa s’afronta transversalment l’objectiu ambiental del projecte que és preservar i millorar l’estat 
dels sòls.  

3.2. Finançament 
 Pressupost total del projecte................ 2.367.610 € 
 Contribució de la Comissió Europea.....1.177.877 € (el 50%) 

3.3. Duració del projecte 
El projecte té una duració de quatre anys, va començar a mitjans de setembre de 2013 i està 
previst que acabi a finals de 2017. 

3.4. Participació 
El projecte està coordinat pel DAAM i hi participen com a socis beneficiaris l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC), el Centre de la Propietat Forestal (CPF), l’Institut d’Investigacions i 
Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i la Fundació Mas Badia. 

3.5. Zona d’estudi i d’implantació 
La recerca d’explotacions ramaderes de producció porcina participants s’ha dut a terme a la 
comarca d’Osona i del Segrià. Pel que fa a l’estudi de l’aplicació de fertilitzant a camp s’ha escollit 
una zona a la comarca de la Noguera d’unes 1200 ha de regadiu (concretament a la zona del 
Canal Algerri-Balaguer), i per a l’extracció de l’excés de nutrients en els sòls s’han escollit zones 
d’estudi en les comarques del Berguedà, de la Noguera i d’Osona.          
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3.6. Accions a desenvolupar 
El projecte es focalitza en la innovació i transferència del coneixement i la tecnologia al sector 
agrari i forestal per a minimitzar l’impacte de l’excés de nutrients al sòl. Les accions tècniques 
s’estructuren en tres espais principals: les granges de producció porcina, els camps on s’aplica el 
fertilitzant i els sòls afectats per excés de nutrients de l’agricultura.  
 
Els objectius parcials per a cada un d’aquests espais són els següents: 

� En les granges de producció porcina:  
 
 Reduir el volum de dejeccions ramaderes generat a partir d’una adequada gestió de l’aigua 

a l’explotació.  
La reducció del volum de dejeccions és un punt molt important a considerar per a millorar la 
gestió de les dejeccions i minimitzar el cost associat. Existeixen avui en dia diferents 
tècniques disponibles al mercat (instal·lació de cabalímetres i abeuradors optimitzats, 
adoptar sistemes de supervisió per a detectar desviacions sobre el consum habitual, etc.).  
 
En aquesta acció s’avaluen les reduccions reals del consum de l’aigua quan s’implementen 
totes les millores en una mateixa granja i quin efecte tenen en la gestió de les dejeccions 
ramaderes i en la gestió tècnica-econòmica global de l’explotació, considerant la seva 
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implementació en diferents tipologies de granges. Aquesta reducció de volum ha de portar 
associada una reducció del cost de gestió. 
 

 Reduir l’excreció de nitrogen i altres nutrients a partir d’una adequada gestió de 
l’alimentació.  
La composició del pinso, el seu contingut en nutrients, la seva digestibilitat i un pla 
d’alimentació adequat al pes, edat, sexe, genètica i tipus de granja, no només tenen una 
gran influència en el rendiment productiu dels animals, sinó que a més són un pilar 
fonamental dins de l’estratègia mediambiental d’una granja a l’hora de prevenir impactes. 
Reduint l’excreció de nutrients es poden reduir les emissions que es puguin produir al llarg 
de tot el procés (allotjaments, gestió i aplicació agrícola), però també implica un increment 
de la relació coure/nitrogen, zenc/nitrogen i fòsfor/nitrogen sinó es busquen també 
estratègies de minimització d’aquests elements. 
 
En aquesta acció s’adapten les necessitats nutricionals dels animals a la seva genètica, 
edat, sexe i règim alimentari amb la finalitat d’evitar aportacions excessives de proteïna i així 
reduir l’excreció de nitrogen de les dejeccions: implementació de l’alimentació per fases. 
 

 Millorar la gestió dels purins generats utilitzant sistemes de tractament de separació sòlid-
líquid. 
L’objectiu d’aquesta acció es avaluar la utilització de sistemes de tractament de separació 
sòlid-líquid instal·lats a la pròpia granja. Aquests sistemes de tractament tenen la finalitat de 
minimitzar possibles efectes adversos sobre l’entorn, estalviar en el transport a una possible 
planta centralitzada i disposar de fraccions fàcilment exportables i aprofitables de les zones 
amb excedents a zones deficitàries. 

L’avaluació del sistema de separació es farà a diferents nivells: per conèixer els costos 
energètics i els costos d’operació, el balanç de nutrients i de metalls pesats, i el seu 
rendiment abans i després d’implantar les millores per la gestió de l’aigua i l’alimentació. Pel 
que fa a les possibilitats d’utilitzar la fracció sòlida per a la producció d’adobs orgànics, 
s’avaluen les seves característiques fertilitzants, i en el cas de la fracció líquida, s’avaluen 
les seves característiques en quant a nutrients i possibles contaminants amb la finalitat de 
conèixer si és idònia com a fertilitzant. 
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� En l’aplicació del fertilitzant a camp: aplicació d e la dosi correcta, en el moment adequat 
i de la forma més homogènia possible. 
 
 Racionalitzar les pràctiques de fertilització: elaboració de plans de fertilització i 

assessorament directe a l’agricultor. 
Racionalitzar les pràctiques de fertilització en els cultius és un punt clau per a reduir la sobre 
fertilització dels sòls agrícoles. L’ús d’eines desenvolupades en altres llocs no és apropiat 
sense una adaptació prèvia. Durant els últims anys a Catalunya s’ha desenvolupat una eina 
informàtica, el FertiNext, que permet la realització de recomanacions d’adobatge orgànic i 
mineral en cultius extensius. Aquesta eina es basa en l’ús del balanç del nitrogen i inclou 
informació sobre els diferents aspectes d’aquest balanç obtingut a diferents assajos 
desenvolupats en diferents sistemes agrícoles de Catalunya. L’eina permet incloure dades 
d’anàlisi de sòl que representen un complement a la informació del balanç. 
 

La finalitat d’aquesta acció és la d’ajustar les dosis de fertilitzant a aplicar mitjançant l’ús del 
FertiNext i es realitzar recomanacions de fertilització NPK de fons (abans de la sembra) o en 
cobertora (amb el cultiu ja establert), i s’avaluaran comparant-les amb altres recomanacions 
obtingudes amb altres eines. Es realitza assessorament directe a les parcel·les comercials 
dels col·laboradors del projecte sobre la fertilització dels cultius en diferents moments, 
indicant les recomanacions més adients per a cada època i tenint en compte el seu historial i 
la informació obtinguda de les anàlisis de sòl. 
 

 Optimitzar la fertilització nitrogenada de cobertores tardanes amb l’ús de sistemes de 
teledetecció. 
Utilitzant mètodes que mesurin variables del creixement real del cultiu es poden reduir les 
dosis a aplicar i que han estat determinades amb paràmetres que no avaluen el 
desenvolupament de la planta (anàlisis de sòl, balanç de nitrogen).  

 
S’avaluen agronòmicament els sistemes de teledetecció en el seu ús per a l’ajustament de 
les aportacions de nitrogen en cultius en avançat estat de desenvolupament (cobertores 
tardanes) i que ja no permeten l’entrada de maquinària a la parcel·la. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix que el N aplicat sigui aprofitat eficientment per la planta (fraccionament de la 
cobertora) i, per tant, disminuir el contingut de N mineral del sòl que és susceptible de ser 
arrossegat a aigües subterrànies. 

La utilització de teledetecció, amb sensors òptics en satèl·lits o aerotransportats, permet una 
major eficiència dels recursos utilitzats ja que la superfície que cobreixen és més gran que 
utilitzant els sensors òptics manuals. 

A més d’avaluar els sistemes des d’un punt de vista agronòmic, s’estudia la idoneïtat de 
cada un d’ells per la seva aplicació en diferents àrees amb condicions diverses (parcel·les 
de diferent mida, dispersió de parcel·les...), així com diferents sistemes d’adquisició de les 
imatges que difereixen en característiques de treball i adaptació a diferents circumstàncies 
d’ús. 

 Adoptar les millors tècniques disponibles en l’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes. 
L’objectiu d’aquesta acció és la d’implementar en un equip d’aplicació de purins, tecnologia 
actualment disponible que permeti millorar l’aplicació agronòmica d’aquests materials i 
demostrar, a la zona escollida, la viabilitat de l’ús d’aquests equips. L’ús de l’eina informàtica 
per a establir el pla de fertilització de les parcel·les ha d’anar complementat amb una 
correcta aplicació. Disposar d’una dosi ajustada que cal aplicar al cultiu no serveix de res si 
l’aplicació és poc precisa, heterogènia i inapropiada. És necessari adoptar les tecnologies 
més avançades en maquinària per a l’aplicació dels purins en aquells casos que els 
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agricultors utilitzin aquests adobs orgànics. En aquest cas s’adapta al tractor un cabalímetre 
i un conductímetre, i s’utilitzarà una cisterna d’aplicació que tingui mànegues o tubs 
penjants. A més al tractor se li adaptarà un equip GPS associat a una base de dades de 
terres. 

Amb aquesta nova tecnologia incorporada a la maquinària s’aconsegueix regular els equips 
d’aplicació en funció de les necessitats d’adobatge del cultiu i de la zona. 

Un cop implantat tot l’equipament es fa una avaluació tècnica i econòmica de l’ús d’aquesta 
tecnologia que consisteix en la mesura de les dosis aplicades mitjançant la quantificació de 
la quantitat de purins aportats sobre una superfície determinada. També es quantifica la 
uniformitat de l’aplicació i s’avalua l’emissió d’olors mitjançant un olfactòmetre portàtil. 
L’experiència de l’aplicació a camp mitjançant l’ús d’aquestes eines a la zona d’estudi serà 
avaluada, de manera global, des dels punts de vista ambiental i econòmic. 

 

                   

 

� En els sòls amb elevada fertilitat:  
 

 Extraure l’excés de nutrients de l’agricultura dels sòls amb elevada fertilitat 
En els terrenys amb més excés de nutrients, es desenvolupen tres demostracions diferents: 

o Una alternativa per a l’extracció de nitrogen i altres elements dels sòls són els 
catchcrops. Els catchcrops són cultius de creixement ràpid que poden absorbir els 
nutrients residuals de les parcel·les. Aquests cultius, amb baixa utilitat comercial, 
s’utilitzaran com a co-substrat en una planta de digestió anaeròbia. 
 

o A nivell forestal, s’implementen demostracions dels sistemes agroforestals 
(combinació d’arbres i cultiu en un mateix terreny) per reduir el contingut de nitrats 
dels sols. Amb aquests sistemes, les arrels dels arbres es disposen per sota de les 
arrels dels cultius agrícoles, de manera que funcionen com un filtre pels lixiviats 
agrícoles, a l’hora que els arbres ofereixen fusta de qualitat. 
 

o També a nivell forestal, s’implementen buffers riparis. Aquesta experiència 
consisteix en fer plantacions lineals d’espècies llenyoses (productores de fusta de 
qualitat i diferents tipus d’arbres i arbustos) per crear una frontera entre els usos 
agrícoles i els cursos fluvials. L’objectiu és reduir, mitjançant filtrat per les arrels dels 
arbres i arbustos, la càrrega de nutrients presents en els lixiviats agrícoles que 
arriben als rius, millorant la qualitat de l’aigua i diversificant i incrementant la 
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productivitat de la parcel·la, ja que es genera fusta amb destinació a diferents 
indústries (biomassa, fusta per serra, etc.), així com altres possibles productes 
d’interès local (vímet, farratge, etc.).  

 
 

                 
 
                                 

3.7. Resultats 
Els resultats que s’obtindran d’aquest projecte són: 
 

1) Transferir coneixement i tecnologia efectuant millores en la gestió de l’aigua i l’alimentació 
a les granges porcines per a minimitzar els impactes ambientals i costos econòmics. 
 

2) Demostrar l’estalvi en l’aprovisionament d’aigua i alimentació. 
 

3) Transferir tecnologies econòmicament eficients i sostenibles de tractament de dejeccions 
ramaderes. 
 

4) Demostrar que es produeix un estalvi pel que fa als costos de gestió. 
 

5) Reduir la superfície necessària per a aplicar fertilitzant. 
 

6) Demostrar una sèrie d’eines informàtiques i Millors Tècniques Disponibles (MDT) en la 
gestió sostenible de les dejeccions ramaderes amb la finalitat d’evitar l’excés de nutrients. 
 

7) Demostrar un increment mínim de costos de gestió deguts a la implementació dels cultius 
catchcrops. 
 

8) Demostrar un increment mínim de producció de biogàs. 
 

9) Millorar la comprensió per part del públic en general de la gestió sostenible de les 
dejeccions ramaderes. 
 

10) Millorar la sostenibilitat en la gestió de les dejeccions ramaderes i transferir les bones 
pràctiques als actors rellevants del projecte i al públic en general. 
 

11) Difondre al públic en general de la necessitat d’una gestió sostenible de les dejeccions 
ramaderes. 
 

12) Transferir tot el coneixement científic i millores tecnològiques en l’àmbit de la gestió 
sostenible de dejeccions ramaderes al sector porcí, especialment als joves emprenedors i a 
les zones contaminades per excés de nutrients. 
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4. Transferència 

 Al llarg de tot el projecte es duu a terme una informació exhaustiva de les accions que es 
vagin desenvolupant als mitjans de comunicació així com alguna roda de premsa coincidint 
amb alguna de les fites del projecte. També es redacten diversos articles tècnics per a 
publicar en revistes especialitzades a fi de sensibilitzar al públic en general sobre aquests 
aspectes. 

 
El projecte es focalitza en la innovació i transferència del coneixement i la tecnologia al 
sector per minimitzar l’impacte de l’excés de nutrients en els sòls, tot actuant en tres espais: 
granges porcines, sòls agrícoles que reben el fertilitzant i sòls amb una elevada concentració 
de nutrients. En tots tres espais s’obtindran resultats dels que caldrà elaborar material tècnic 
(fitxes tècniques, informes i guies) que s’haurà de posar a disposició del sector i del públic 
en general. 

 
Es realitzen visites guiades a les granges i parcel·les demostratives amb la finalitat de donar 
a conèixer el projecte al públic en general, a agricultors, ramaders i tècnics ubicats a 
Catalunya, i nombroses jornades tècniques amb el mateix objectiu. 

 

                              
 
 

                              


