
RESUM 

El sector ramader s'ha transformat en les últimes dècades per diversos motius. 

D'una banda, es va produir un augment de la demanda d'aliment a causa del 

creixement de la població, el que va propiciar, al seu torn, canvis en les polítiques 

agràries europees per adaptar els sistemes de producció a la situació existent. 

Aquests canvis van provocar que, a la llarga, es produirà un excedent de productes 

agropecuaris i que les activitats ramaderes passaren a dependre en gran mesura de 

les subvencions i, per tant, de les pròpies polítiques agràries. 

D'altra banda, hi ha una creixent preocupació sobre la conservació del medi 

ambient per part de les administracions públiques. Aquest fet ha propiciat la 

creació de noves normes, amb exigències creixents, orientades al control i la 

prevenció de la contaminació de la ramaderia, considerada com una de les 

activitats més contaminants. 

Tot això, porta com a conseqüència una necessitat d'adaptació de les zones 

ramaderes a les noves exigències tant mediambientals, com sectorials i, per 

extensió, socials. En aquest context, el objectiu d'aquest estudi és conèixer la 

situació de la distribució de la ramaderia a la Comunitat Valenciana i la 

problemàtica associada a les explotacions ramaderes. 

Per a això, s'ha estudiat, mitjançant la utilització de Sistemes d'Informació 

Geogràfica i tècniques d'Avaluació Multicriteri, les zones ramaderes més 

problemàtiques a partir de l'anàlisi de criteris sectorials, mediambientals i socials 

associats a les mateixes. En el criteri mediambiental s'ha tingut en compte la 

distància de les explotacions pel que fa als nuclis de població pròxims, la distància 

tant entre explotacions de la mateixa espècie com de diferent espècie i la 

qualificació del sòl en la ubicació de l'explotació. En el criteri mediambiental s'ha 

analitzat el risc de contaminació de les aigües subterrànies en cas d'abocament 

accidental de residus ramaders. En el criteri social s'ha avaluat la possibilitat que les 

explotacions ramaderes ocasions molèsties per males olors a la població propera. 

D'aquesta manera, s'han localitzat les zones ramaderes més conflictives i s'ha 

analitzat de forma detallada la problemàtica en cadascuna d'elles, proporcionant 

una eina útil per a que la presa de decisions en l'elaboració de les mesures 

correctores per part de l'administració corresponent puga ser més eficient. 


