
Disseny d’una planta de tractament de purins amb producció de biogàs PLA D’OBRA 

 
145 

 

14. PLA D’OBRA 
 

Dins d’aquest apartat es presenta una descripció general de les obres que s’hauran de dur 

a terme per a la construcció de la planta de tractament proposada. 

 

14.1. Moviment de terres. 

 

Les parcel.les escollides per a la ubicació de les instal.lacions presenten molt poc 

desnivell, entre el punt més alt i el més baix hi ha uns 3 metres. Es preveu el reperfilat 

d’un tram d’aquesta finca, de manera que s’establiran volums de desmunt i volums de 

terraplenat. 

 

Les activitats de moviment de terres que es preveuen són les següents: 

 

- Desbrossada i neteja general de les zones de la parcel.la que s’ocuparan per les 

obres. 

- Excavació addicional a les zones de desmunt fins a les cotes d’urbanització 

definitives. 

- Rebliment i compactació per etapes a les zones necessàries, amb material 

seleccionat, procedent de la mateixa excavació o de préstec, fins a les cotes 

d’urbanització definitives. 

- Transport dels productes sobrants de l’excavació a un dipòsit controlat de terres i 

runes pel seu posterior aprofitament com a material de cobriment. 

 

 

14.2. Fonaments i murs. 

 

Donades les característiques geotècniques de la zona on s’ubicarà la planta de tractament 

de purins, així com les característiques de la instal.lació projectada, no es preveuen 

problemes de capacitat portant del subsòl si es porta a terme una fonamentació normal a 

base de sabates i riostres a les fondàries habituals. 

 

Es projecten sabates aïllades sota pilars amb riostres de connexió, i sabates corregudes 

sota murs, tot construït amb formigó armat H-250. 
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14.3. Soleres. 

 

La solera de totes les naus del procés s’ha projectat amb l’objectiu d’assolir l’adequada 

capacitat portant enfront al trànsit de vehicles previst, així com per garantir un màxim 

nivell d’impermeabilitat per tal d’evitar qualsevol infiltració de lixiviats al subsòl. 

 

Estarà constituïda per una llosa de formigó H-250 armada amb xarxa electrosoldada de 

15 x 15 cm sobre una làmina d’impermeabilització de polietilè de 1.2 mm i una capa de 

formigó en massa tipus H-250 i grava compactada de 20 cm de gruix, estesa damunt de 

l’explanació del terreny compactat al 95% de PN. 

 

L’acabat de la solera es realitzarà amb una capa de ciment pòrtland, amb àrid 

antiabrassiu, lliscat i remolinat. 

 

 

14.4. Estructures prefabricades de formigó. 

 

Els edificis i naus previstes en la planta de tractament de purins són les següents: 

 

- Nau de serveis (oficines + laboratori). 

- Nau de motors de cogeneració (planta de cogeneració). 

 

En general, el sistema constructiu de les naus està format per una fonamentació basada 

en riostres i sabates, les quals tenen l’espai per l’empotrament del pilar. 

 

Tota l’estructura és de formigó prefabricat, on els elements principals són els pilars que 

en la seva part superior estan units per unes jàsseres de tipus “T”, que a la vegada 

serveixen de recolzament a les bigues de la coberta que són de tipus “Y”. 

 

Totes les naus són tancades. 
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La distribució projectada dels pilars a les naus i la utilització d’elements prefabricats 

permet obtenir un sistema modular i, per tant, facilitaria futures ampliacions en cas que 

fos necessari augmentar la capacitat de tractament de la planta.  

 

 

 

 

14.5. Ram de paleta. 

 

L’edifici de serveis i oficines inclou un laboratori, una sala de control, el despatx 

d’administració i una aula auditori, a més de la zona de personal i serveis. 

 

 

14.6. Cobertes. 

 

La coberta de les naus està formada per una capa de xapa grecada en forma piramidal i 

una capa d’aïllament de fibra de vidre de 80 mm de gruix amb un 20% de superfície de 

xapes translúcides de PRFV. 

 

La resta d’edificis de la planta tindran la coberta plana invertida amb aïllament tèrmic de 

fibra de vidre i una barrera de vapor a base d’una doble làmina de polietilè. 

 

 

14.7. Urbanització. 

 

El tancament de la parcel.la que ocupa la planta de tractament i el seu corresponent accés 

està constituït per: 

 

- Tanca perimetral de tota la instal.lació a base de malla metàl.lica de 2 m d’alçada i 

peus drets de diàmetre 48 mm cada 3 m sobre daus de formigó en massa tipus H-

150. 

- Porta metàl.lica de 8 m d’amplada pel pas de vehicles. 

 

També s’han dissenyat un conjunt de vials que permeten l’accés, amb circulació en doble 

sentit, als diferents espais de la planta on es desenvolupen els processos de tractament 

dels purins. 
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El paviment projectat a les naus de procés garanteix un màxim nivell d’impermeabilitat. 

Està constituït per: 

 

- Llosa de formigó H-250 de 15 cm de gruix. 

- Làmina d’impermeabilització de polietilè de 1.2 mm. 

- Base granular de 20 cm. 

 

El paviment dels diversos vials està constituït per una base granular de tot-ú, un reg 

d’imprimació i una capa d’aglomerat asfàltic tipus D-12 de 5 cm de gruix. 

 

14.8. Camí d’accés. 

 

D’acord amb la ubicació de la planta, es preveu millorar les condicions del camí d’accés 

existent a les instal.lacions de tractament. 

 

El nou paviment constarà d’una sub-base de sòl tolerable de 0.10 m, base granular de tot-

ú de 0.15 m i doble tractament superficial. 

 

14.9. Pla d’obra. 

 

En la següent figura es presenta un possible “planning” d’execució de les obres de la 

planta de tractament de purins prevista per la comarca d’Osona. 

 

La durada prevista per a la construcció i posada en funcionament de la planta de 

tractament seria de 12 mesos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.1. “Planning” per a l’execució de les obres de la planta projectada. 

ACTIVITATS /  MESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Instal.lacions, abassegament, replanteig
Moviment de terres
Subministrament de gas
Connexió elèctrica
Obra civil instal.lacions
Equips motors
Equips digestió
Equips evaporació
Posada a punt
Seguretat i higiene
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15. AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL I MESURES CORRECTIVES. 
 

En aquest capítol es resumeixen els efectes que pot tenir la construcció d’una planta de 

tractament de purins sobre els elements físics que defineixen l’entorn de la zona 

d’ubicació. A més, es presenten una sèrie de mesures correctives per solucionar el 

possible impacte ambiental ocasionat per l’activitat. 

 

15.1. Sòl. 

 

El condicionament de la superfície per a la ubicació de les instal.lacions de la planta de 

tractament de purins comporta una alteració de la morfologia del terreny. Això significa 

la pèrdua de sòl agrícola en el moment de l’excavació. 

 

La capa de sòl vegetal que es retirarà de l’emplaçament es conservarà per a poder ser 

reutilitzada en les tasques d’ajardinament posteriors en les àrees perifèriques de les 

instal.lacions. 

 

Les terres de l’excavació serviran per l’anivellat del terreny d’algunes àrees de les 

instal.lacions sempre que els estudis previs de compactació ho permetin. En el cas que els 

materials no siguin aptes per a l’obra constructiva es conduiran a un dipòsit controlat de 

terres i runes. 

 

 

15.2. Elements hidrològics. 

 

En aquest apartat es fa referència a l’afectació que es pot produir sobre els fluxos d’aigua 

de la zona, principalment l’efecte que pot produir la instal.lació sobre les aigües 

d’escolament superficial, per la barrera física que suposa la instal.lació en la variació de la 

xarxa natural de drenatge. 

 

La ubicació de la planta de tractament no interceptaria cap línia de circulació superficial 

d’aigua, per tant, no es preveu la necessitat de prendre cap mesura correctora en relació a 

l’afectació d’elements hidrològics. 
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15.3. Elements atmosfèrics. 

 

En aquest apartat es tracta l’afectació de l’atmosfera durant la fase de projecte i 

posteriorment durant la fase d’explotació. 

 

Es destaca el perill d’afectació per la pols que es pugui aixecar degut al trànsit de vehicles 

i el transport de terres durant la fase de construcció. Aquest aspecte queda limitat per la 

bona pràctica que suposa el regatge de superfícies susceptibles a produir polseguera. 

 

També cal considerar l’increment d’emissions de gasos de combustió de motors 

alternatius com a conseqüència de les operacions amb maquinària durant la fase de 

construcció. 

 

Durant l’etapa de funcionament de la planta de tractament no hi haurà emissió dels gasos 

d’escapament dels motors de combustió interna, ja que mitjançant una caldera de 

recuperació s’utilitzen per escalfar l’aigua i generar vapor d’aigua saturat que s’utilitzarà 

com a font de calor pel procés d’assecat. 

 

L’eficiència del procés de tractament permetrà aconseguir uns nivells d’emissions de 

contaminants inferiors als establerts per la normativa. 

 

L’Administració ja estableix que és necessari l’execució periòdica de controls d’emissió 

de gasos a l’atmosfera per aquest tipus d’instal.lacions, i sempre han de ser efectuats per 

una entitat acreditada. 

 

 

15.4. Elements paisatgístics. 

 

En aquest apartat es tracta l’impacte visual que produirà la implantació de les 

instal.lacions, en quan a canvis visuals de la zona apreciable des dels nuclis habitats i vies 

de comunicació propers. 
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Cal tenir en compte que les parcel.les escollides per a la ubicació de la planta de 

tractament queden força allunyades dels nuclis habitats. Tot i la proximitat d’algunes 

vies de comunicació com l’Eix Transversal i el camí de Mas Fava, la zona d’emplaçament 

queda força amagada degut al graó topogràfic que existeix entre les dues zones. 

 

 

 

Es preveu realitzar els treballs de jardineria de manera que incloguin i comptabilitzin les 

mesures correctores i de minimització de l’impacte visual, i així poder establir barreres 

vegetals en les zones que puguin quedar visibles des de la carretera. 

 

 

15.5. Elements bioambientals. 

 

L’excavació necessària pel condicionament de la zona d’ubicació suposarà la pèrdua de 

material edàfic que suporta la vegetació existent. En el moment de l’ajardinament de la 

zona s’utilitzarà aquest material per procedir a la vegetació. 

 

La vegetació que es destruirà en el condicionament de la zona d’implantació està 

totalment antropitzada, ja que no es tracta de vegetació autòctona de la zona sinó 

d’espècies cultivades de cereal de secà. 

 

La fauna es veurà afectada com a conseqüència de les transformacions que patiran les 

parcel.les com a espai físic per al seu desenvolupament. De tota manera, la parcel.la 

representa una porció molt reduïda respecte la dimensió de l’hàbitat disponible a la zona, 

de manera que no es preveu cap inconvenient perquè la fauna afectada es pugui 

desplaçar cap a un hàbitat veí. 

 

Per tant, la mínima afectació sobre la vegetació, la flora i la fauna, fa que no sigui 

necessari prendre mesures correctores o de control. 

 

 

15.6. Sorolls. 

 

Fa referència a l’increment d’emissions acústiques com a conseqüència de les operacions 

amb maquinària durant la fase de construcció i la fase de funcionament. 
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Amb la finalitat de reduir els sorolls produïts per la maquinària, durant l’execució de les 

obres, es limitaran els treballs a la franja horària diürna. Pel que fa als sorolls produïts pel 

funcionament normal de la planta, s’efectuaran mesures de control per comprovar que 

els valors s’ajustin als contemplats en les ordenances de soroll. 

 

 

 

 

15.7. Elements sòcio-econòmics. 

 

La instal.lació d’una planta de tractament de purins d’àmbit comarcal a Gurb tindria 

repercussió social en totes les poblacions de la comarca d’Osona. 

 

En aquest sentit, la posada en funcionament d’aquesta planta de tractament de purins 

suposa una gestió mediambientalment correcta per l’elevat nombre d’excedents de 

purins que es produeixen a la comarca d’Osona. 

 

Referent al mercat laboral, pel funcionament de la planta de tractament es crearien 

diversos llocs de treball, uns 15 com a mínim. El personal necessari podria quedar 

repartit de la següent manera: 

 

- 1 cap de planta. 

- 1 analista de planta. 

- 6 operaris de procés. 

- 6 operaris de motors. 

- 1 administratiu. 

 

Paral.lelament a la funció de tractament de purins, seria interessant potenciar l’educació i 

la divulgació ambiental de la població. 

 

En relació als possibles efectes de la planta de tractament de residus sobre la població es 

contempla l’obligatorietat de controlar que les emissions atmosfèriques compleixin el que 

estableix la normativa vigent, on es fixen els valors límit d’emissió i les mesures de 

vigilància ambiental que han de seguir les plantes de cogeneració com la plantejada. 
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FACTOR 

AMBIENTAL 
TIPUS D’EFECTE 

ASPECTE RELACIONAT AMB EL 

PROJECTE 

Ocupació del territori 
Ocupació del sòl durant la construcció de 

la planta i la fase d’activitat. 

Afectació del sòl agrícola 

En l’excavació es retirarà sòl agrícola que 

s’utilitzarà per l’ajardinament posterior de 

la instal.lació. 
Geologia i sòl 

Modificació del paisatge 

El terreny original objecte de la ubicació és 

bastant pla, no es preveu gaire moviment 

de terres. 

Hidrologia 
Afectació de l’escolament 

superficial 

Caldran rases de recollida per direccionar 

l’escolament superficial cap a la seva 

evacuació natural corresponent al torrent 

veí. 

Risc de producció de pols 

durant la fase de 

construcció 

Es preveuen bones pràctiques com el 

regatge de superfícies per evitar-ho. 

Increment d’emissions de 

fums de combustió durant 

la fase de construcció 

Caldrà ajustar les emissions a la normativa. Aire 

Emissions a l’atmosfera en 

la fase de funcionament de 

la planta 

Es preveu un tractament eficient per 

aconseguir unes emissions per sota dels 

nivells que fixa la normativa. 
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Increment d’emissions 

acústiques durant la fase de 

preparació del terreny 

Caldrà ajustar les emissions a la normativa. 

Soroll 

Soroll provocat pel 

funcionament de la planta 

Es preveu l’aïllament necessari perquè el 

soroll dels motors de cogeneració no 

suposi la vulneració de l’ordenança 

corresponent. 

Vegetació 
S’eliminarà la vegetació de 

la zona corresponent 

No s’afecta a la vegetació autòctona ja que 

la ubicació ocupa un espai dedicat al cultiu 

de cereal de secà. 

Fauna 

Es forçarà la fauna a 

abandonar l’hàbitat 

potencial de la zona de la 

ubicació 

Els hàbitats veïns tenen la suficient 

capacitat per allotjar la fauna que es vegi 

desplaçada per la ubicació de la planta. 

Medi socio-

econòmic 

Es millora la gestió de les 

dejeccions ramaderes a la 

comarca d’Osona 

El projecte preveu el tractament de 150.000 

m3 purins/any, part de l’excedent que es 

genera a la comarca. 

 

Taula 15.1. Resum dels efectes de la planta projectada sobre el medi. 
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16. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

En aquest apartat es pretén donar una aproximació del temps d’amortització que tindria 

la instal.lació de tractament proposada, tenint en compte els costos d’inversió i els guanys 

que s’obtindran de la venda d’electricitat excedent. 

 

 Costos d’inversió. 

 

En el cas de plantes de tractament com la que s’ha proposat en aquest projecte, 

normalment l’inversor compra la instal.lació ja tota construïda, incloent-hi l’obra civil, 

l’equipament, la instal.lació elèctrica, els circuits d’aigua, els circuits de gas,... aquest 

procediment s’anomena claus en mà. 

 

Tot i això, podem fer una valoració econòmica general dels costos d’inversió de la planta: 

 

Costos d’inversió de la planta 

Cost total terrenys 56.255 Euros 

Cost total execució material obres 8.235.423 Euros 

Cost total equipament planta 12.800.000 Euros 

TOTAL 21.091.678 Euros 

 

 

A més, també cal tenir en compte els costos de funcionament de la planta: 

 

Costos anuals de funcionament de la planta 

Cost anual de manteniment 511.137 Euros/any 

Cost anual de combustible (GN) 2.008.645 Euros/any 

Cost anual personal 350.000 Euros/any 

TOTAL 2.869.782 Euros/any 
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 Ingressos. 

 

Seguidament tenim comptabilitzats els guanys anuals obtinguts pel funcionament de la 

planta: 

 

Guanys anuals a la planta 

Guany anual producte sec venut 3.736 Euros/any 

Guany electricitat excedent venuda 3.287.879 Euros/any 

TOTAL 3.291.615 Euros/any 

 

 

Després de fer la valoració entre els costos i els guanys que s’obtenen pel funcionament 

de la planta, cal destacar les possibles subvencions que podríem aconseguir pel fet 

d’implantar aquesta instal.lació de tractament. 

 

 

L’any 2003 la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya obria una convocatòria de 

subvencions per persones físiques i jurídiques que portessin a terme una activitat 

ramadera, en una zona designada com a vulnerable, amb una línia d’ajuts per al 

finançament de les infraestructures necessàries per a la implantació, el control i el 

seguiment dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 

L’abast d’aquesta línia d’ajut comprenia el projecte constructiu, la construcció, l’obra civil 

i els equipaments necessaris. Les infraestructures podien estar compostes per: sistemes 

d’emmagatzematge, infraestructures de tractament individuals i col.lectives, i equips de 

control. En aquest cas, l’import màxim de la subvenció era d’un 25% de la despesa 

suportada. 

 

 

Aquest any, el 2004, “el Instituto de Crédito Oficial” (ICO) i “el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) han formalitzat un conveni que té per 
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objectiu dur a terme una línia de finançament per projectes que inverteixin en energies 

renovables i eficiència energètica. 

 

 

 

 

 

Línia de finançament ICO-IDAE (any 2004) 

Recursos disponibles exercici 2004 189.600.000 Euros 

Beneficiaris 
Persones físiques i jurídiques, 

de naturalesa pública o privada. 

Inversions finançades 

Projectes d’inversió destinats a 

l’aprofitament de les fonts 

d’energia renovables o a la 

millora de l’eficiència energètica. 

Tipologia projectes 

Aprofitament energètic de 

biogàs. Valorització energètica 

de residus. 

Inversions màximes finançades 
L’import màxim serà el 70% del 

cost del projecte. 

Import màxim 

Cada inversor podrà sol.licitar 

préstecs anuals de 6.310.500 

Euros 

 

 

Aquesta línia de finançament s’emmarca entre les actuacions previstes pel Pla de Foment 

de les Energies Renovables 2000-2010, l’objectiu del qual és aconseguir que per l’any 

2010, un 12% del consum de l’energia primària d’Espanya provingui de fonts d’energia 

renovables. 

 

Doncs, agafant com a referència aquesta última línia de finançament, tenim el següent: 
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Valoració econòmica final 

Subvenció IDAE 
70% cost projecte 

0.7 x 21.091.678 Euros 

 

14.764.175 Euros 

Part inversió restant 
21.091.678 Euros 

- 14.764.175 Euros 

 

6.327.503 Euros 

Benefici anual funcionament planta 421.833 Euros/any 

Temps d’amortització 

6.327.503 Euros : 421.833 Euros/any = 15 anys 

 

 

Per tant, seguint la línia de finançament que ens ofereix ICO-IDAE, aconseguim un temps 

d’amortització de la planta de 15 anys, un període molt usual per inversions en plantes 

d’aquest tipus. 
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17. CONCLUSIONS 
 

Després d’haver estudiat tot el què envolta la gestió de les dejeccions ramaderes i el 

tractament de purins, he pogut realitzar el disseny d’una planta de tractament de purins 

amb producció de biogàs, utilitzant motors de cogeneració per a la producció d’energia 

tèrmica i elèctrica. 

 

Un cop elaborat aquest treball podem concloure que: 

 

- La situació que pateixen algunes comarques de Catalunya en relació amb 

l’excedent de purins és realment preocupant, sobretot per la problemàtica de 

contaminació de les aigües per nitrats, que es desencadena degut a la sobredosi 

de fertilitzants als cultius. 

 

- Osona és una comarca inclosa dins les zones vulnerables de contaminació per 

nitrats. El balanç de purins a la comarca d’Osona és excedentari, per això, el 

Consell Comarcal d’Osona preveu diferents actuacions pels municipis de la 

comarca. S’ha escollit Gurb per implantar la instal.lació de tractament de purins 

perquè és un dels municipis amb més excedents. 

 

- El procés de digestió anaeròbia presenta molts avantatges, el més important és 

que ens permet obtenir biogàs, un gas combustible equivalent al gas natural, que 

servirà com a energia primària. Per tant, utilitzant el biogàs substituirem els 

combustibles fòssils per una energia renovable i reduirem l’emissió de 

contaminants orgànics a l’atmosfera. 

 

- Partint dels excedents de purins que té el municipi de Gurb, s’ha establert la 

capacitat de tractament de la planta. A partir d’aquí, s’ha elaborat un estudi 

comparatiu dels guanys i els costos de la instal.lació de tractament i s’ha pogut 

trobar la dimensió idònia de la planta de cogeneració associada. S’ha agafat com a 

punt clau el número de motors instal.lats que donaven un major benefici per la 

planta. 

 

- La cogeneració permet estalviar energia primària i reduir les emissions de 

contaminants a l’atmosfera. L’energia tèrmica i part de l’energia elèctrica 
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generada en la planta de cogeneració s’utilitzen per a l’autoconsum de la 

instal.lació de tractament. Però, realment, el que permet l’amortització de la 

inversió són els excedents elèctrics que es venen a la xarxa elèctrica general. 

 

 

 

- Després de fer la valoració econòmica d’aquest projecte veiem clarament que cal 

una inversió força elevada per construir i fer funcionar una planta de tractament 

d’aquest tipus. Com ja és habitual, les inversions en plantes col.lectives d’aquestes 

dimensions solen tenir un temps d’amortització d’uns 15 anys. 

 

 

Per acabar, vull remarcar que la inversió que cal fer en plantes de tractament de purins és 

elevada, però, cal que siguem previsors i mirem de buscar solucions davant els 

problemes, cada cop més freqüents, de contaminació de les aigües per nitrats. L’aigua és 

un bé molt necessari i que potser cada cop serà més escàs per falta de qualitat. 

 

La construcció de plantes col.lectives de tractament de purins a les zones que ho 

necessitin, permetran gestionar, minimitzar i valoritzar energèticament un residu que 

moltes vegades es troba en algunes comarques en excés i sense utilitat. 
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