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Oficina de fertilització i tractament 
de dejeccions ramaderes 
_________________________________________________
_____________________
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Oficina de fertilització i tractament de dejeccions  ramaderes
Què és i com hi podem arribar?

Es visualitza en l’apartat d’Oficines Virtuals de RuralCat

www.ruralcat.net

O es pot accedir directament a 
www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilitzacio

Eina virtual del DARP per posar a disposició dels tècnics i del sector

les eines i coneixements necessaris per dur a terme una correcta

gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes.
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Gestió Integral

Concepte

Designació zones vulnerables a la contaminació per 
nitrats procedents de fonts agràries

Gran volum dejeccions ramaderes generat que 
requereix una millor organització de la seva gestió  i 
més coneixement de les possibilitats de tractament

Riscos de contaminació si no es fa un ús adequat de ls 
fertilitzants orgànics i minerals
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Valorització / 
tractaments

Necessitat d’una

GESTIÓ INTEGRAL

granja + camp

Eficiència econòmica

Regulació 
aplicacions

Gestió Integral

Concepte
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Gestió Integral

Què cal fer?

1.- Identificar la necessitat de 
l’explotació (agrícola o ramadera)

2.- Escollir una estratègia de 
gestió adequada a les 
necessitats
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Gestió Integral

Què cal fer?

3.- Aplicar les mesures escollides:

* de gestió de l’aigua i l’alimentació a les grange s

* de tractaments i valorització de les dejeccions

* de caracterització dels adobs orgànics

* d’ús d’eines de recomanació d’adobatge

* d’incorporació d’innovació tecnològica en l’aplic ació

* d’incorporació dels coneixements desenvolupats pe ls 
centres d’investigació
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Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

Què hi podem trobar?

9

Eines de gestió 
tècnica, econòmica 
i administrativa

Informació de 
jornades, cursos... Documentació 

tècnica

Punt d’assessorament 
a l’usuari

Informació dels 
Plans per a
la millora de la 
fertilització agrària 
a Catalunya

10

Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

Pàgina principal
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Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

Àmbits temàtics
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Els tres àmbits són desplegables 
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Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

Àrees tècniques
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Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

Àrees tècniques
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Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

Àrees tècniques
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Per què em pot interessar aquesta oficina

Accés a la informació

1515

Botons d’accés a informació i documentació tècnica 
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Per què em pot interessar aquesta oficina

Bústia d’assessorament

16

Finalitat ���� reforçar les actuacions d’informació i assessoramen t

Atendre als usuaris del sector

Donar resposta a dubtes, preguntes i consultes

Orientació tràmits en ajuts i fonts de finançament

973 22 08 68
fertilitzacio.daam@gencat.cat
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Plans per a la millora de la fertilització 
agrària
_________________________________________________
_____________________
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Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya

Xarxa de plans 

Què és?
Actuacions de fertilització orgànica i mineral en diferents  zones de Catalunya 

Com? 
Generació de coneixement: assajos experimentals, recollida informació en parcel·les 
comercials, col·laboració amb universitats i centres de recerca
Transferència al sector:     jornades tècniques, cursos formatius, visites guiades, 
elaboració de documents, fulls informatius, articles, etc.

Amb quina finalitat?
Implementar pautes de maneig que permetin garantir les produccions i la seva
optimització econòmica, alhora que es respecta el medi ambient

Per què?
Perquè l’agricultor, el ramader i el tècnic disposin d’assessorament per prendre
decisions
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Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya

Xarxa de plans 

Com es genera el coneixement?

Obtenció i adaptació del coneixement agronòmic a l’àrea d’estudi, que 
inclou:

* seguiment climàtic, del sòl i de la tecnologia i maquinària 
disponible de la zona de treball

* assajos a camps experimentals de factors controlats
* seguiment i recollida d’informació en parcel·les comercials
* recerca d’informació a partir d’estudis fets per altres entitats
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Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya

Xarxa de plans 

Com es fa la transferència al sector?

Seguiment d’un pla de divulgació al sector que inclou:

* jornades de divulgació del Pla i dels resultats obtinguts
* cursos tècnics
* elaboració de díptics informatius
* elaboració de fulls informatius
* assessorament directe a les parcel·les agràries col·laboradores i a 

altres agricultors que el sol·licitin
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Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya

Històric del seu naixement

2001 s’inicia el Pla pilot per la
millora de la fertilització nitrogenada
a l’agricultura del Baix Empordà 

Conveni entre DAAM, Diputació de Girona, 
Consell Comarcal del Baix Empordà, IRTA Mas Badia
i s’afegeix posteriorment l’Associació de Productors 
de Conreus Extensius del Baix Empordà
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Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya

Històric del seu naixement

2001 s’inicia el Pla pilot per la
millora de la fertilització nitrogenada
a l’agricultura del Baix Empordà 

2006 es posa en marxa el Pla pilot 
per la fertilització a la Garrotxa
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Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya

Històric del seu naixement

2001 s’inicia el Pla pilot per la
millora de la fertilització nitrogenada
a l’agricultura del Baix Empordà 

2006 es posa en marxa el Pla pilot 
per la fertilització a la Garrotxa

2007 es va repetir la iniciativa a la
comarca de l’Alt Empordà
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Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya

Històric del seu naixement

2006 neix el Pla per a la millora a 
Catalunya central

2008 continua l’expansió pel nord-est 
català prenent el nom de Pla per a la millora 
de la fertilització a les Comarques gironines

Neix la Xarxa de plans per a la millora
de la fertilització agrària a Catalunya
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Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya

Històric del seu naixement

I al Baix Ebre i Montsià 

2009 s’amplia la Xarxa de plans 
a la comarca d’Osona

2010 continua l’expansió de la Xarxa 
amb el naixement del Pla per a la millora 
de la fertilització al Vallès Occidental i 
Oriental

2012 s’amplia la Xarxa de plans a les 
Terres de ponent
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Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya

Experiències de camp i assessorament agricultors
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_________________________________________________
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Transferència al sector
_________________________________________________
_____________________
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Transferència al sector

Mètodes de transferència

Organització i participació en jornades

Cursos tècnics

Assessorament a través dels ens tècnics territorials

Pàgina web de l’Oficina

Elaboració de material tècnic de divulgació

� Fulletons divulgatius

� Fulls informatius

� Fitxes tècniques

� Dossiers tècnics
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http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/

http://www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertil itzacio

apinol@gencat.cat
973 22 08 68


