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10. UBICACIÓ DE LA PLANTA 

 
10.1. Objectius. 

 

Després d’analitzar la situació excedentària de purins que pateix la comarca d’Osona es 

proposa el disseny d’una nova planta de tractament de purins amb producció de biogàs. 

 

Si comparem les dades obtingudes en la taula-resum del capítol anterior veiem que hi ha 

força diferències entre els diferents sectors de la comarca; 

 
 

SECTOR 
 

BALANÇ FINAL 
 

POSSIBLE ACTUACIÓ 

Lluçanès Nord 6.595 m3 purí/any Instal.lació d’un sistema de tractament de 

purins a la bassa comarcal de St. Agustí de 

Lluçanès. 

Lluçanès Sud No hi ha excedent - 

El Bisaura No hi ha excedent - 

Vall del Ges 17.250 m3 purí/any Cal cercar alternatives. 

Voltreganès 121.222 m3 purí/any La planta de tractament de purins de les 

Masies de Voltregà és clau per resoldre 

l’excedent d’aquest sector. 

Collsacabra – 

Plana de Vic Nord 

 

71.016 m3 purí/any 

La planta de tractament de purins de Sta. 

Maria de Corcó + la instal.lació d’un 

tractament de purins a la seva bassa 

comarcal és clau per resoldre l’excedent 

d’aquest sector. 

Plana de Vic Centre 290.849 m3 purí/any Instal.lació d’un sistema de tractament a la 

bassa comarcal de Tavèrnoles. 

La millor opció és la instal.lació d’una o 

diverses plantes de tractament de purins 

que permetin tractar min. 150.000 m3 

purí/any. 

Osona Sud 30.801 m3 purí/any Instal.lació d’un sistema de tractament a la 

bassa comarcal de Malla. 

Guilleries No hi ha excedent - 
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Taula 10.1. Resum de les actuacions previstes per cada sector de la comarca d’Osona. 

 

El sector de la Plana de Vic Centre presenta molts més excedents de purí que els altres 

sectors de la comarca. Per això s’ha escollit aquesta zona per implantar la nova planta de 

tractament de purins amb producció de biogàs. 

 

10.2. Descripció del lloc. 

 

10.2.1. Terrenys. 

 

Els terrenys on es vol ubicar l’emplaçament de la planta de tractament de purins es 

troben al terme municipal de Gurb, a l’indret denominat “La Riereta - Dacs”, en una 

finca amb sòl no urbanitzable. Es tracta d’un espai agrícola classificat dins la clau 24, 

corresponent a la referència cadastral polígon 15, parcel.les 20-21, subparcel.les 0000. 

 

S’ha escollit aquesta zona d’ubicació perquè aquest municipi és el que presenta més 

excedents dels municipis englobats en el sector de la Plana de Vic Centre. 

 

Després de consultar els documents de la Revisió de les Normes Subsidiàries de 

Planejament de Gurb (consultar a l’annex), veiem que el sòl escollit és idoni per a la 

ubicació de la planta de tractament. 

 

A l’annex es poden consultar els següents plànols: 

 

 001 – Plànol de situació. 

 002 – Plànol d’emplaçament. 

 

 

10.2.2. Distàncies. 

 

Pel que fa a l’afectació dels nuclis de població i masies més propers a la finca destinada a 

la construcció de la planta de tractament de purins, les distàncies en línia recta són: 

 

- St. Andreu de Gurb   1.0 km 

- Sta. Anna de Mont-ral  0.8 km 

- Mas Fava    0.3 km 
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- la Casa Nova dels Dacs  0.4 km 

- la Torre Prima   0.3 km 

 

Aquestes distàncies es consideren normals pel que fa a zones agrícoles com la que estem 

tractant per a la ubicació de la planta. Si s’agafen com a referència les parcel.les 

d’emplaçament veiem que és una zona que queda molt a l’abast de tot el municipi, per 

tant, es minimitzaran els costos de transport dels purins a la planta de tractament.  

 

10.2.3. Superfície ocupada. 

 

La superfície total de la ubicació és de 3.12 hectàrees. 

 

Indret “La Riereta – Dacs” 

Polígon 015 

Superfície parcela 20 1,9975 Ha 

Superfície parcela 21 1,1238 Ha 

Superfície total ubicació 3,1213 Ha 

 

 

10.2.4. Comunicació. 

 

La zona on es vol ubicar la planta està molt ben comunicada mitjançant quatre vies: 

 

 Eix transversal C-25 

 Autovia C-17 

 Carretera BV-4601 (Ctra. de Vic a St. Bartomeu del Grau) 

 Camí de Mas Fava 

 

 

10.2.5. Serveis i instal.lacions. 

 

A l’hora de buscar una possible ubicació per a la planta de tractament de purins també 

s’ha tingut en compte el fet que és necessari disposar d’una sèrie de serveis i 

instal.lacions. 

 

10.2.5.1. Subministrament de gas natural. 
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El gas natural necessari per alimentar els motors de cogeneració de la planta serà 

subministrat via gasoducte mitjançant una derivació directa des de la població de Gurb. 

 

10.2.5.2. Connexió amb la xarxa elèctrica de transport. 

 

L’energia elèctrica sobrant per exportar fora de la planta es subministrarà a la companyia 

elèctrica amb la corresponent connexió a la xarxa de distribució i transport, aprofitant la 

proximitat de la subestació elèctrica transformadora ubicada al costat de la planta de 

tractament de purins. 

 

La línia aèria es projecta sustentada amb torres metàl.liques disposades cada 80 m. 

Aquesta línia passarà per la vora del camí d’accés a la planta de tractament i es dirigirà 

fins a la subestació elèctrica. 

 

10.2.5.3. Subministrament d’aigua. 

 

El subministrament d’aigua per al funcionament de la planta quedarà garantit amb una 

connexió a la xarxa de distribució municipal del municipi de Gurb. 
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11. DADES DE L’ACTIVITAT 
 

11.1. Classificació de l’activitat que es projecta a la instal.lació. 

 

Segons el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 

l’Administració Ambiental, l’activitat realitzada al centre, es classifica segons l’Annex 

II.1, apartat 10, subapartat 7, com a instal.lació per a la valorització de residus no 

especials. Per tant, es tracta d’una activitat sotmesa al règim de llicència ambiental i que 

requereix d’informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental competent de l’administració 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Annex II.1 

Sector d’activitat Gestió de residus 

Grup d’activitat 10 – Gestió de residus 

Activitat 7 – Instal.lacions per a la valorització de 

residus no especials, tal com es defineixen en 

l’Annex II de la Llei 6/1993, reguladora dels 

residus. 

 

 

11.2. Breu descripció de l’activitat projectada. 

 

La instal.lació està dissenyada per a realitzar el tractament de l’excedent de les dejeccions 

ramaderes constituïdes bàsicament per purins, que es produeixen a la comarca d’Osona, 

concretament al sector de la Plana de Vic Centre. 

 

La planta projectada garanteix que la capacitat de tractament i gestió de la instal.lació 

sigui de 150.000 m3 de purí/any. 

 

L’excedent de purí que arribarà a la planta mitjançant cisternes tindrà tres orígens: 

d’explotacions de mares, d’explotacions d’engreix i d’explotacions de cicle tancat. 

 

El purí es dipositarà en una bassa de recepció que tindrà una funció d’emmagatzematge i 

homogeneïtzació. Prèviament a aquest emmagatzematge es realitzarà un pretractament 
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que servirà per eliminar objectes que puguin implicar danys als equips de la planta, els 

residus sòlids que s’obtinguin seran premsats i recollits per un gestor autoritzat. 

 

 

 

El tractament de purins que es proposa consta d’una digestió anaeròbia en la qual un cert 

percentatge de matèria orgànica es descompon generant biogàs. El biogàs obtingut 

juntament amb el gas natural seran útils per alimentar els motors de cogeneració que 

generaran energia tèrmica i elèctrica. 

 

El purí homogeneïtzat s’envia a la zona de digestió anaeròbia (sense la presència 

d’oxigen) en la qual s’aconsegueix una reducció del 60% de la DQO. La digestió té lloc a 

35ºC (digestió anaeròbia mesòfila) i a un pH entre 6.5 i 8. La calor disponible de la 

generació tèrmica (aigua de camises de motors) ens permetrà escalfar l’interior del 

digestor per mantenir aquesta temperatura. 

 

Com a resultat d’aquest tractament s’obté un efluent amb menor càrrega orgànica i una 

generació de biogàs que permet la cogeneració. 

 

Després del tractament de digestió anaeròbia, l’objectiu principal és fixar el nitrogen 

amoniacal a la fracció orgànica, ambdós presents en l’efluent de sortida dels digestors, 

per obtenir finalment un producte sòlid ric en nitrogen. Per això es realitza una correcció 

del pH amb àcid sulfúric, i l’efluent s’envia al procés d’evaporació. 

 

En el procés d’evaporació al buit s’aconsegueix un producte al 40% de matèria seca. 

S’aporta calor al sistema mitjançant intercanviadors de calor, l’aigua dels quals s’escalfa 

mitjançant els gasos de combustió dels equips de generació tèrmica. 

 

El procés de tractament dóna com a resultat la transformació del purí en un adob 

organomineral que un cop assecat té un contingut de matèria seca d’aproximadament un 

90% i que pot ser incorporat novament al sòl. 

 

Els gasos produïts en aquest procés de tractament passen per un sistema de ciclons i uns 

equips rentadors de gasos (Scrubber) evitant així l’emissió incontrolada de partícules a 

l’atmosfera. 
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La planta disposa d’una instal.lació de cogeneració que consta de 7 motors de combustió 

interna utilitzant com a combustible gas natural i el biogàs produït en la digestió 

anaeròbia. La potència elèctrica generada per aquests motors és de 19.1 MW/h. 

 

Per tal de simplificar la informació i veure més clarament les etapes del procés s’ha 

construït un diagrama de blocs. 
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Esmena orgànica (adob) 

Electricitat 

   Gas Natural Biogàs   

Purí   

H2SO4 

Concentrat 

11.3. Diagrama de blocs del procés. 

 

 
RECEPCIÓ 

 
DIGESTIÓ 

ANAERÒBIA 

 
ASSECAT 

 
SEPARACIÓ  

 
SÒLID      LÍQUID 

 
COGENERACIÓ 

 
ACIDIFICACIÓ / 

DESGASIFICACIÓ 

 
EVAPORACIÓ / 

CONCENTRACIÓ 

A la xarxa 

Autoconsums 

Llegenda: 
                     
                     Entrades al procés                           Sortides del procés   Vapor d’aigua saturat         Aigua 
calenta 


