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1. INTRODUCCIÓ 
 

En els darrers anys, moltes àrees d’activitat agrària intensiva del nostre país s’han 

vist afectades pel problema de la contaminació de les aigües per nitrats. Moltes 

explotacions agràries s’han anat deslligant de l’agricultura, i això ha provocat que 

el ramader produeixi una quantitat determinada de dejeccions ramaderes sense 

tenir una base territorial suficient que les pugui absorbir. És en aquest punt on 

s’inicia la problemàtica dels excedents de purins i la sobredosi de nitrogen als 

conreus. 

 

Després de valorar tota la sèrie de conseqüències que implica una mala gestió de 

les dejeccions ramaderes, vaig decidir orientar aquest projecte cap a un possible 

tractament dels purins excedentaris per aconseguir que aquest residu fos 

valoritzat. 

 

El procés de tractament que s’aplica en aquest projecte és el de digestió anaeròbia, 

on mitjançant una sèrie de reaccions, en absència d’oxigen, els microorganismes 

específics transformen els purins en biogàs, un gas combustible equivalent al gas 

natural. El fet de produir biogàs permet dues coses molt importants: estalviar 

energia primària (procedent de combustibles fòssils) i reduir les emissions de 

contaminants orgànics a l’atmosfera. 

 

Em vaig decantar per aquesta opció de tractament perquè tenia ganes de conèixer 

i aprofundir en el tema de la cogeneració i poder trobar quina seria la dimensió 

més idònia d’una planta de tractament de purins amb producció de biogàs perquè 

sigui “rendible” en funció de la quantitat d’excedent de purins que s’hagi de 

tractar. 

 

Aquest projecte està dividit en tres grans parts: la memòria descriptiva, la part de 

disseny d’una instal.lació de tractament de purins a la comarca d’Osona i la part 

de plànols i annexes. 
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La memòria descriptiva consta de dos capítols. El capítol A presenta una visió 

general de la situació dels residus ramaders a Catalunya on s’exposa la 

problemàtica que generen i les possibles solucions que es poden dur a terme.  

 

En el següent capítol, el capítol B, s’estudien les diferents etapes i tecnologies pel 

tractament dels purins i s’entra en detall dins el procés de la digestió anaeròbia. 

 

 

La part de disseny de la instal.lació de tractament de purins a la comarca d’Osona 

està formada per dos capítols. El capítol C recull les conclusions de l’avaluació de 

l’excedent de purins de la comarca d’Osona, on s’ubicarà finalment la planta de 

tractament de purins proposada. 

 

En el capítol D es presenten les dades específiques i tècniques de la instal.lació 

projectada. Aquesta part és la més important del treball ja que és on es defineixen 

totes les etapes del procés de tractament que es vol implantar, i on es justificarà la 

“viabilitat” de la planta gràcies a la venda dels excedents elèctrics a la xarxa 

elèctrica general. 

 

Finalment, el capítol E, englobat dins la part de plànols i annexes, recull 

l’avaluació d’impacte ambiental de les instal.lacions i una valoració econòmica 

general del projecte. 

 

Dins d’aquest capítol també s’adjunten els plànols i els annexes per tal de facilitar 

la comprensió d’algunes parts del treball de manera gràfica. 


