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5. POSSIBLES SOLUCIONS 
 

Al llarg de la història, mentre la ramaderia va ser una activitat complementària a 

l’agricultura, l’oferta de fems i la demanda d’adobs orgànics es complementaven, creant-

se un equilibri. A les masies es mantenia la pila de fems suficient temps, voleiant-les de 

tant en quant per aconseguir un adob no agressiu als conreus. Sovint es feien mescles de 

residus orgànics diferents per a controlar la seva composició, es tenia en compte la lluna 

per a qualsevol manipulació, i s’utilitzaven mil i un mètodes per mantenir la pila a recer 

de les gelades. La bassa de purins de la cort era suficientment gran com per 

emmagatzemar durant el temps d’espera necessari fins a l’aplicació. No hi ha dubte que 

en aquestes circumstàncies els fems eren considerats un recurs, i el coneixement empíric 

de la pagesia, transmès i enriquit de generació en generació, ajudava a mantenir 

l’equilibri. 

 

Amb el temps, l’hort familiar s’ha substituït pels conreus intensius o extensius, i la cort 

per les granges industrials, però paral.lelament aquesta cultura popular no ha estat 

substituïda, ni per una cultura tecnològica que valori adequadament els residus produïts, 

ni per un coneixement públic de la veritable problemàtica de la gestió dels mateixos. 

 

5.1. Introducció. 

 

Actualment un objectiu primari és el desenvolupament sostenible, el qual implica la 

creació d’una cultura tecnològica que prioritzi, per als residus orgànics en particular, els 

conceptes de valoració, recuperació, reciclatge, aplicació al sòl, aprofitament, gestió 

integral, tancament del cicle dels nutrients,... 

 

Mentre que el nitrogen contingut en els fems es presenta com excedentari en moltes 

zones del país, a Espanya es consumeixen de l’ordre de 4 milions de tones de fertilitzants 

minerals a l’any. El consum energètic per a la seva producció es troba entre 37 MJ (10.3 

kWh) i 130 MJ (36.1 kWh), segons el mètode emprat, per cada kg de nitrogen fixat a 

l’atmosfera i convertit en adob nitrogenat, i una mitjana de 14 MJ (3.9 kWh) per cada kg 

de fòsfor. Així mateix, es continuen important productes proteics base per a la producció 

de pinsos, amb alt contingut nitrogenat (fava de soja i blat de moro). 
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Mentre que l’ús de purins i fems com a adobs es planteja com la solució idònia per al 

reciclat de nutrients, paral.lelament no es plantegen mesures de substitució de 

fertilitzants minerals clàssics. 

 

 

Malgrat que la tendència a minimitzar les emissions de CO2 forma part dels acords 

internacionals dels quals Espanya és signant, l’estructura de primes a la cogeneració i 

aplicació de l’energia tèrmica per a reducció del volum de purins afavoreix l’ús de gas 

natural en front de la producció de biogàs. 

 

En l’actualitat trobem paradoxes que reflecteixen conceptes que no ajuden a un 

desenvolupament sostenible però la possible aplicació, relativament propera, de taxes 

que gravin el consum de combustibles fòssils pot fer modificar de nou la percepció actual 

sobre la gestió i el tractament de purins. 

 

 5.2. Necessitat d’una visió global. 

 

La gestió i el tractament de purins no es poden acostar de forma particularitzada, sense 

una visió global sobre la generació d’altres residus orgànics. Efectivament, la majoria de 

residus orgànics de diferents orígens (ramader, d’indústria agroalimentària, fangs 

d’estació depuradora i residus municipals orgànics) tenen com a possible destí final 

l’aplicació al sòl, després del tractament adequat per a cada un d’ells. Mentre que 

antigament a l’agricultor li era familiar la utilització dels fems de les granges properes, en 

l’actualitat a aquest se li ofereixen, a més, altres residus orgànics, no sempre adequats, 

per a sòls i conreus. Aquesta situació de competència entre els residus per a captar sòl 

agrícola, pot considerar-se com positiva per tal d’obtenir un mercat que evolucioni cap a 

cotes de qualitat en els productes que s’apliquen als conreus, però requereix un marc 

conceptual (legal i de coneixement) que ordeni aquesta evolució i de les eines de gestió, 

de control i tecnològiques que ho facin possible. 
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Figura 5.1. Diagrama de flux genèric de matèria, energia i residus orgànics. 

(Font: X. Flotats – 2000) 

 

Un dels principis bàsics, per la creació del marc global de coneixement, és el de 

considerar que el sòl no és un abocador, sinó que és un valor patrimonial que s’ha de 

conservar i, en el seu cas, millorar. Aquest principi implica que als sòls i conreus no s’hi 

poden aplicar residus, sinó productes de qualitat comprovada i contrastada. També 

implica que els residus orgànics han de modificar les seves característiques mitjançant els 

processos tecnològics de transformació que permetin obtenir productes aplicables com a 

font de nutrients, com  esmena orgànica o adob (valoració agronòmica, per tant, valoració 

del producte per ser utilitzat pels conreus), i/o aquells processos que permetin la 

valoració energètica. 
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Figura 5.2. Diagrama de flux genèric de matèria, energia i residus segons un model de flux 

unidireccional amb reciclatge. (Font: X. Flotats – any 2000) 

 

 

Aquesta nova situació s’esquematitza a la Figura 5.2, en la qual s’indica la presència d’un 

sector d’activitat nou, el del tractament de residus orgànics, amb objectius de creació de 

productes i amb disseny de processos en base a la qualitat d’aquests. Per aproximar-se a 

un cicle tancat dels nutrients, i tendir a sistemes de producció sostenibles, serà necessària 

la complicitat de la indústria i el sector de fertilitzants minerals. Una metodologia per a 

fer-ho possible és l’establiment de primes a la substitució de fertilitzants clàssics. Aquesta 

ha de venir acompanyada pel desenvolupament de tècniques que facilitin l’aplicabilitat 

dels nous productes als conreus, de la obtenció de productes que ho permetin (granulats, 

mineralitzats,...) i del control i coneixement de la qualitat d’aquests. 

 

 

5.3. Minimització de la producció de purins en origen. 

 

Les mesures de reducció en origen són les següents: 
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- Mesures de reducció de cabals: la seva aplicació s’ha de traduir en un estalvi per part 

de l’empresa generadora i en la reducció dels costos de transport i tractament. 

 

Per exemple: sistema d’abeuradors, tipus d’alimentació (seca o humida), les 

menjadores, els sistemes d’eliminació d’excrements, existència o no de jaç, sistema de 

neteja (sistemes d’alta pressió), sistema de recollida d’aigües pluvials, sistema de 

ventilació de les instal.lacions,... 

 

- Mesures de reducció de components: tals com nitrogen, fòsfor, potassi i metalls 

pesants presents en el purí per disminuir el seu efecte contaminant. La seva aplicació 

implica la modificació de les dietes del bestiar, per a la qual cosa cal un esforç en 

recerca, que s’ha de veure compensat amb la possibilitat d’aplicar dosis superiors de 

residus a conreus propers, reduint costos de transport. 

 

Per exemple:     Nitrogen: - Augmentar la digestabilitat de les proteïnes de les racions. 

- Millorar la formulació de les racions. 

 

         Fòsfor: - Reduir el contingut de fòsfor a les racions en funció de les 

  necessitats nutricionals. 

- Addició de substàncies enzimàtiques per augmentar-ne la 

  disponibilitat. 

 

         Metalls pesants:   - El Cu i el Zn són elements minerals que actuen 

com a 

                                                                factors de creixement. És important ajustar les 

quanti- 

                                                                tats als requeriments de l’animal. 

                - L’excés no és absorbit i passa als purins. 

 

 

5.4. Gestió integrada de les dejeccions ramaderes. 

 

Una gestió integrada dels residus orgànics, a més de permetre optimitzar-ne 

econòmicament el tractament, també permet la seva redistribució geogràfica de zones 

excendentàries a zones que no ho són. 

 



Disseny d’una planta de tractament de purins amb producció de biogàs POSSIBLES SOLUCIONS 
 

 
20 

Els avantatges que suposa una bona gestió integrada del residus són els següents: 

 

- Control dels residus produïts, disminuint la possibilitat del seu abocament 

incontrolat. 

- Opció a tractaments pels quals es requereixen altes inversions. 

- Millor gestió per a l’aplicació al sòl. 

 

Per exemple: Model Danès, Administració de Dinamarca (1987): Plantes de biogàs 

centralitzades (codigestió de residus orgànics). 

 

 

5.5. Planificació i estudis per una correcta aplicació dels residus orgànics al sòl. 

 

Els possibles objectius de l’aplicació de residus orgànics al sòl, a tall de resum, serien: 

 

*Societat: - reciclar materials i nutrients. 

- conservar els recursos naturals (N, P, K). 

- disminuir l’impacte sobre el medi. 

 

*Administració: - aplicació de la llei. 

   - gestió més econòmica que altres opcions. 

 

*Agricultor: - aportar nutrients a les plantes. 

- aportar matèria orgànica al sòl. 

 

*Gestor de residus: - desfer-se d’un residu al mínim cost. 

 

 

Cal confeccionar un pla d’aplicació a partir del coneixement de la composició dels 

residus, o dels productes derivats d’ells, el mapa de sòls de la zona d’aplicació, i 

característiques dels conreus, del sistema agrícola, climatològiques i hidrològiques. 

Aquest ha de contemplar: 

 

- Dosis per aplicació: número d’aplicacions a l’any i dosis anual total. 

- Moment d’aplicació: dies entre precipitacions i aplicació, en funció de la 

pluviometria, el període de gelades, i mesos sense possible aplicació. 
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- Forma d’aplicació: superficial, injecció,... 

- Mesures complementàries: tals com la determinació de les distàncies mínimes entre 

àrea d’aplicació i rierols o canals de reg. 

 

L’execució del pla comporta dificultats si cal gestionar una gran quantitat de parcel.les, 

amb conreus i tipologies de sòls diferents. Si s’han de gestionar moltes granges a l’hora, 

es fa necessari l’ús d’aplicacions informàtiques. A nivell mundial ja hi ha exemples 

d’aquest tipus d’aplicacions, i a Catalunya també s’hi ha començat a treballar, però cal un 

esforç de popularització, d’introducció d’eines avançades de sistemes d’informació 

geogràfica (SIG), de sistemes d’actualització remota de la base de dades,... 

 

5.6. Estratègies de tractament. 

 

Un tractament és una combinació de processos unitaris amb l’objectiu de modificar les 

característiques del residu per a la seva adequació a la demanda com a producte de 

qualitat. 

 

Com ja es remarca en la definició, el tractament de residus orgànics per tal d’eliminar la 

seva càrrega orgànica contaminant no només és necessari per tal de reduir-ne el volum i 

millorar-ne el maneig, sinó que també ha d’anar dirigit a millorar-ne les qualitats per al 

seu ús com a fertilitzant orgànic. 

 

L’adequació dels residus consistirà en: 

1. Equilibrar l’oferta i la demanda en el temps. 

2. Millorar el transport i aplicació. 

3. Millorar la composició. 

 

La idoneïtat d’un procés de tractament dependrà de cada zona geogràfica, de les 

necessitats que hagin posat de manifest els estudis preliminars del pla de gestió, de la 

qualitat del producte final obtingut i dels costos econòmics associats. En tot cas, l’objectiu 

bàsic que s’ha de perseguir és el d’augmentar la capacitat de gestió sobre el residu. Els 

objectius del procés de tractament poden ser: 

 

a) Adequar la producció de residus a les necessitats estacionals dels conreus. 

b) Transportar fora de la zona d’aplicació del pla de gestió. 

c) Valorar econòmicament el residu. 
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d) Adequar la composició als requeriments de l’entorn (de sòls, de conreus, de mínim 

impacte ambiental – males olors, nitrogen,...). 

e) Extreure i recuperar nutrients valorables (nitrogen, fòsfor,...). 

f) Higienitzar – reduir o eliminar patògens. 

g) Produir energia. 

h) Aïllar, en cas de no complir els requeriments. 


