
 

 

 

 

 

 

ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL 

SOL∙LICITUD D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRAL                       

(SEGONS LLEI 5/2013) D’UNA PLANTA DE VALORITZACIÓ DE DEJECCIONS 

RAMADERES I RESIDUS ORGÀNICS PER A LA PRODUCCIÓ DE BIOGÀS 

SITUADA A GALLINERS (TERME MUNICIPAL DE VILADEMULS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTOR: 

 

AUTOR DEL PROJECTE: 
JAUME VICENS I TEIXIDOR 

Enginyer Industrial 

DATA:                 DESEMBRE 2020   

 

 

 REF:                            200/042/20 

 

 



 

  1

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA 



 

  2

ÍNDEX 

MEMÒRIA 

 

1  Objecte .............................................................................................................................................................. 4 

2  Dades administratives ....................................................................................................................................... 4 
2.1  Dades del titular ........................................................................................................................................... 4 
2.2  Autor del projecte ........................................................................................................................................ 5 

3  Situació i emplaçament ..................................................................................................................................... 5 
3.1  Situació ......................................................................................................................................................... 5 
3.2  Classificació i qualificació del sòl .................................................................................................................. 7 
3.3  Característiques del sòl i subsòl .................................................................................................................... 8 
3.4  Relació dels veïns confrontants .................................................................................................................... 9 
3.5  Accessibilitat ............................................................................................................................................... 10 

4  Dades d’energia ............................................................................................................................................... 10 

5  Medi potencialment afectat ............................................................................................................................ 14 

6  Dades generals de l’activitat ............................................................................................................................ 14 
6.1  Descripció de les instal∙lacions ................................................................................................................... 14 

6.1.1  Relació de superfícies ............................................................................................................................. 14 
6.1.2  Accés a la planta ................................................................................................................................ 15 
6.1.3  Recepció del material ............................................................................................................................. 15 
6.1.4  Digestors ............................................................................................................................................ 16 
6.1.5  Caseta de control i aprofitament tèrmic ................................................................................................ 17 
6.1.6  Zona de valorització del biogàs .......................................................................................................... 17 
6.1.7  Tractament i gestió del digestat ............................................................................................................. 18 

6.2  Balanços de matèria ................................................................................................................................... 20 
6.3  Temps de funcionament dels processos..................................................................................................... 20 
6.4  Condicions d’explotació diferents de les normals ...................................................................................... 21 

7  Matèries primeres i auxiliars ........................................................................................................................... 23 
7.1  Procedència ................................................................................................................................................ 23 
7.2  Residus CER  pels que es demana autorització ........................................................................................... 27 

7.2.1  Residus específics ................................................................................................................................... 33 
7.3  Subministrament i emmagatzematge de les matèries primeres i auxiliars ................................................ 33 
7.4  Subministrament d’aigua a l’activitat ......................................................................................................... 34 

8  Control i seguiment de residus i biogàs ........................................................................................................... 35 
8.1  Productes d’entrada a la planta ................................................................................................................. 35 
8.2  Productes de sortida .................................................................................................................................. 35 
8.3  Registre de funcionament .......................................................................................................................... 37 
8.4  Productes intermedis i finals ...................................................................................................................... 38 

9  Control i seguiment de residus ........................................................................................................................ 39 
9.1  Anàlisi de perill i punts crítics (APPCC) ....................................................................................................... 39 
9.2  Analítiques .................................................................................................................................................. 40 

10  Medi potencialment afectat ............................................................................................................................ 40 
10.1  Delimitació de l’espai físic .......................................................................................................................... 40 
10.2  Qualitat de l’aire, capacitat i vulnerabilitat del territori ............................................................................. 40 
10.3  Detall del focus emissor ............................................................................................................................. 41 
10.4  Punts de presa de mostres i freqüència ..................................................................................................... 41 
10.5  Característiques de les emissions ............................................................................................................... 44 
10.6  Dades sobre les emissions de fums i gasos en la torxa de seguretat ......................................................... 46 
10.7  Dades sobre emissions difuses ................................................................................................................... 48 
10.8  Minimització de l’impacte odorífer sobre l’entorn ..................................................................................... 49 

10.8.1  Problemàtica actual d’emissions oloroses ......................................................................................... 49 
10.8.2  Descripció de l’activitat promoguda .................................................................................................. 50 
10.8.3  Descripció dels residus que es tracten a la planta de biogàs ............................................................. 50 
10.8.4  Procés i principals focus d’emissió d’olors ......................................................................................... 51 



 

  3

10.8.5  Prevenció i reducció d’impactes per emissions odoríferes ................................................................ 52 
10.9  Emissions d’aigües residuals ....................................................................................................................... 53 

11  Resum de l’estudi i conclusions ....................................................................................................................... 54 

Annex I: ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN .................... 57 
I.1  Descripció general ...................................................................................................................................... 57 
I.2  Ubicació de la instal∙lació ........................................................................................................................... 57 
I.3  Zona de protecció segons el Mapa envers la contaminació lumínica a Catalunya ..................................... 57 
I.4  Flux lluminós total de la instal∙lació d’il∙luminació ..................................................................................... 58 
I.5  Característiques de les instal∙lacions i dels aparells d’il∙luminació exterior ............................................... 58 

Annex II:  ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC ......................................................................................................... 59 
II.1  Objecte ....................................................................................................................................................... 59 
II.2  Normativa aplicable.................................................................................................................................... 59 
II.3  Capacitat acústica del territori ................................................................................................................... 59 
II.4  Anàlisis acústic de l’activitat ....................................................................................................................... 60 
II.5  Conclusions ................................................................................................................................................. 63 

Annex III:  DIAGRAMA DE BALANÇ DE MASSES PEL QUE ES DEMANA AUTORITZACIÓ .................................. 64 

Annex IV:  AVALUACIÓ  DELS  EFECTES  PREVISIBLES,  DIRECTES  I  INDIRECTES,  DE  L’ACTIVITAT  SOBRE  LA 
POBLACIÓ,  LA  FLORA,  LA  FAUNA,  EL  SÒL,  L’AIRE,  L’AIGUA,  ELS  FACTORS  CLIMÀTICS,  EL  PAISATGE  I  ELS  BENS 
MATERIALS, INCLÒS EL PATRIMONI CULTURAL ........................................................................................................ 65 
IV.1  El Paisatge................................................................................................................................................... 65 
IV.2  El Projecte ................................................................................................................................................... 80 
IV.3  Criteris d’integració i avaluació de l’impacte .............................................................................................. 89 
IV.4  Síntesi ......................................................................................................................................................... 96 

Annex V: ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRÍTICS (APPCC) .................................................................. 99 
V.1  Registre de l’establiment ............................................................................................................................ 99 
V.2  Principis bàsics en què es fonamenten l’APPCC ......................................................................................... 99 
V.3  Implementació de l’APPCC ....................................................................................................................... 102 
V.4  Identificació i Traçabilitat ......................................................................................................................... 104 
V.5  Pla de control de residus .......................................................................................................................... 105 
V.6  Control accessos ....................................................................................................................................... 106 
V.7  Pla de Control i Seguiment d'Equips de Mesura (Calibració) .................................................................... 106 
V.8  Seguiment del control diari a la planta de biogàs..................................................................................... 107 

Annex VI:  COMPLIMENT DELS CONTINGUTS MÍNIMS “ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL” .......................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4

1 Objecte 

El present document és l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) que s’annexa al projecte bàsic per la 

implantació  D’UNA  PLANTA  DE  VALORITZACIÓ  DE  DEJECCIONS  RAMADERES  I  RESIDUS 

ORGÀNICS PER A  LA PRODUCCIÓ DE BIOGÀS  SITUADA A GALLINERS  (TERME MUNICIPAL DE 

VILADEMULS). 

Per  la naturalesa de  l’activitat desenvolupada,  la capacitat  i dimensions de  l’establiment  i el 

número de processos que s’hi desenvoluparan, el tràmit administratiu per a  la  legalització de 

l’activitat és el d’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRAL, en compliment de  la Llei 5/2013     de 

11 de juny pel que es modifica la Llei 16/2002 de 1 de juliol de prevenció i control integral de la 

contaminació i la Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sols contaminats. 

El present EIA  inclou com a mínim els apartats descrits a  l’article 35 de  la Llei 21/2013, 9 de 

desembre, consolidada. 

 L’objectiu  últim  d’aquest  document,  una  vegada  s’hagi  presentat  davant  els  organismes 

corresponents conjuntament amb la resta de documentació preceptiva i aquest n’hagi avaluat 

la  idoneïtat  desprès  del  corresponent  procediment  administratiu,  és  l’obtenció  de  la 

corresponent autorització ambiental.  

2 Dades administratives 

2.1 Dades del titular 

Dades del titular 

APROFITAMENTS ENERGÈTICS AGRÍCOLES, S.L. 

NIF:     B‐55015606  

Adreça:   Paratge Bosc de Sant Mer 

17468 de Sant Esteve de Guialbes – Vilademuls ‐ (Girona) 

Telèfon:   972.56.10.61 

Email:    apergas@apergas.cat 

Tel.:     972.56.10.61 
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Dades representant 

Nom:   Joaquim Mercader i Ayats 

DNI:   40.279.170‐Y 

2.2 Autor del projecte 

L’autor del projecte és Jaume Vicens  i Teixidor, enginyer  industrial col∙legiat núm. 13.801 del 

Col∙legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

Dades professionals 

Nom:     Jaume Vicens i Teixidor  

Empresa:   Enginyeria Energètica Gironina, S.L. (EnErGi) 

Adreça:   AV. la Farga, 81 –CP:17820‐ Banyoles (Girona) 

Tel/fax:   972.57.69.66  

e‐mail:    energi@energi.cat 

web:     www.energi.cat 

3 Situació i emplaçament 

3.1 Situació 

APERGAS desenvoluparà la nova activitat en uns terrenys annexes a l’explotació porcina situats 

en  un  sòl  rústic  al  nord‐est  de  l’actual  explotació  de  Can Guilana  de Galliners, municipi  de 

Vilademuls (Girona).  

Les característiques cadastrals són les següents: 

Referència cadastral:   17232A007000830000ZG 

Localització:   Polígon 7 Parcel∙la 83 

Pla de Galliners. Vilademuls (Girona) 

Classe:  Rústic 20b 

 

 

Jaume
Highlight

Jaume
Highlight



 

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenades UTM 31N‐ETRS89        
de la parcel∙la: 

X: 489635 m 

                         Y: 4667176 m 



 

  7

3.2 Classificació i qualificació del sòl 

El planejament urbanístic  vigent al municipi de Vilademuls, està  format pel Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Vilademuls, segon text refós febrer 2017 .  

La parcel∙la on s’ubicarà la planta està classificada com a Sòl no urbanitzable 

Clau 20b – sòl rústec comú – agrícola comú 

Clau T2 – sistema de serveis tècnics i ambiental ‐ Energia 

Ja  es  disposa  d’un  pla  especial  anomenat  Pla  especial  urbanístic  per  a  la  implantació 

d'una planta de tractament de purins per a la producció de biogàs a Can Guilana de 

Galliners.   

Aquest pla especial classifica i admet els usos següents: 

- Classifica la zona com a:    Sòl No Urbanitzable ‐ clau AG (Agrari General) 

- Usos admesos:     Tractament de purins  i  fems  i d'altres  subproductes orgànics per  la  

producció de biogàs i la seva transformació en energia renovable. 

El Pla Especial Urbanístic es va aprovar havent passat pel tràmit de l’Avaluació Ambiental, amb 

el  seu  Informe de Sostenibilitat Ambiental  (ISA)  i  la  seva memòria ambiental. També  s’hi va 

incorporat l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgístic (EIIP). 

L’articulat del Pla Especial expressa  l’ordenació de les construccions i usos del sector, així com 

fixa els paràmetres urbanístics pel desenvolupament de la planta de biogàs. 

El  Pla  Especial  de  Can  Guilana  va  ser  aprovat  definitivament  per  la  Comissió  Territorial 

d’Urbanisme de Girona en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2016. 
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Règim del sòl segons el planejament vigent, detall de l’entorn de l’àmbit d’estudi 

 

3.3 Característiques del sòl i subsòl 

Les    característiques  del  sòl  i  del  subsòl  que  ocupen  les  instal∙lacions  es  descriuen  a 

continuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Epígraf:F_Qt3 

 Era: PLISTOCÉ 

 Període: PLISTOCÉ SUPERIOR 

 Litologia: Terrassa del Fluvià i afluents. 

  Es troba entre 35 i 40m sobre el nivell del riu. 

Figura 1: Mapa geològic de la zona. 

Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya 
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3.5 Accessibilitat 

L’accés  a  la planta  estarà  format per un  camí  independent de  4 metres d’amplada  situat  a 

l’extrem nord de la planta. 

A l’interior de la planta de biogàs hi haurà l’espai lliure circular de 12,5m de radi suficient per la 

maniobra dels camions. 

A més a més, existeix un camí que passa pel perímetre de l’extrem oposat (Sud) de la parcel∙la. 

Aquest camí tant sols s’utilitzarà per tenir un accés directe a la caseta del centre transformador 

de  la  companyia  elèctrica  sense  necessitat  d’entrar  dins  les  instal∙lacions  de  la  planta  de 

biogàs.  

4 Dades d’energia 

En el diagrama de procés de la planta (veure plànol nº05 es reflecteixen els fluxes de masses i 

també d’energia en les dues fases de construcció. 

En el següent esquema, es grafien els fluxes energètics de  la planta  i  les estimacions, tant de 

les produccions energètiques com dels consums. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Producció de biogàs 

La producció anual de biogàs estimada és de  2.732.725 m³/any amb un PCI del biogàs de 6,5 

kWh/m³.  

Valorització de biogàs. Producció d’energia elèctrica i tèrmica renovable 

Es disposarà d’un motor de cogeneració amb biogàs amb una potència elèctrica de 500kWe i 

una potència tèrmica de 575 kWt. 

L’eficiència  elèctrica  del  motor  de  500kWe  és  del  40,6%,  per  tant,  es  preveu  produir 

4.000MWh/any d’energia elèctrica.  

A més  a més,  el  sistema  de  refrigeració del motor  i  aprofitament dels  gasos d’escapament  

proporcionarà  energia  tèrmica  que  serà  aprofitada  per millorar  l’eficiència del procés de  la 

planta de codi gestió. L’energia tèrmica excedent s’utilitzarà per satisfer part de les necessitats 

tèrmiques de l’explotació ramadera i de la fàbrica de pinso de Can Guilana. 

L’eficiència  tèrmica  del motor  serà  del  46,7%,  per  tant,  es  preveu  produir  4.596MWh/any 

d’energia tèrmica. 

Valorització de biogàs. Producció de biometà 

Es disposarà d’un sistema de filtratge i purificació de part del biogàs generat (65% CH4 “metà”) 

per a l’obtenció de biometà (>95% CH4 “metà”).  

El cabal de biogàs proporcionat a aquest sistema serà de 150m³/h, els quals es convertiran en 

un cabal de biometà de 101,7m³/h. 

RENDIMENT SISTEMA FILTRATGE I PURIFICACIÓ BIOGÀS 

Cabal de biogàs generador (Nm3/h)  150,0 

PCI Biogàs * (kWh/Nm3)  6,5 

Producció Biometà (Nm3/h)  101,7 

PCS Biometà (kWh/Nm3)  10,56 

Biometà generat (MWh/año)  8.713,3 

GNC Biometà generat (Kg/dia)  1.565,9 

 

S’estima una producció de 825.126 m³/any de biometà amb una concentració superior al 95% 

de CH4. 
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Autoconsum elèctric 

L’autoconsum elèctric de  la planta (equip de cogeneració, transformador, sistema Upgrading, 

tractament NDN i la resta d’instal∙lacions de la planta), s’estima en 1.400.000 kWh/any. 

Finalment, l’energia elèctrica neta generada serà de 2.600.000 kWh/any. 

En cas de no generar‐se energia elèctrica a la planta degut a la interrupció del procés, i davant 

la necessitat de consumir energia elèctrica pel manteniment i operativitat de les instal∙lacions 

interiors, es consumirà energia elèctrica a través del mateix sistema de transformació AT/BT i 

es comptabilitzarà a partir dels equips de mesura bidireccionals situats a  la caseta del centre 

transformador. 

Les potències dels equips de l’interior de la planta són les relacionades a continuació: 

Ref.  Denominació  Nº equips 

Potència 

instal∙lada 

(kW) 

Hores/dia 

funcionament  

Energia diària 

consumida 

(kWh) 

1  Agitador i bomba basses entrada  2  11  6  132 

2  Bomba alimentació purins a recepció  1  5  4  20 

3  Bomba alimentació digestors  1  4  8  32 

4  Agitadors de digestió  6  18  4  432 

5  Compressor  1  3  0,9  2,7 

6  Autoconsum equip de cogeneració  1  15  22  330 

7  Bombes maneig aigua calenta  1  2  14  28 

8  Bomba alimentació equip separador  1  4  7  28 

9  Equip separador de fases  1  4,8  7  33,6 

10  Bomba recirculació lixiviat  1  1,5  4  6 

11  Altres (il∙luminació, control, ....)  1  2  24  48 

12  Autoconsum transformador  1  8  24  192 

13  Compressor sistema Upgrading   2  14  19  532 

14  Soplant i refrigeració Upgrading  1  6  19  114 

15  Soplants tractament NDN  2  22  18  792 

16  Bombes i agitadors tractament NDN  2  32  18  1152 

TOTAL  25  321,3  ‐  3.874,3 
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5 Medi potencialment afectat    

El medi potencialment afectat pels focus emissors de contaminació es mínim. Essent cada un 

dels espais propers a l’activitat qualificats com a rústics. 

Aquest projecte compleix amb allò determinat a les normatives municipals sobre protecció de 

l’arbrat  i el paisatge. De  fet no es malmet  cap espai de  vegetació donat que es  tracta d’un 

terreny amb pendents poc pronunciades que actualment serveix pel cultiu de cereals. 

En  referència al medi potencialment afectat, es va  incorporar  l’Estudi d’Impacte  i  Integració 

Paisatgístic (EIIP) al Pla Especial Urbanístic “Can Guilana” per a la implantació d’una planta de 

tractament de purins i subproductes orgànics per a la producció de biogàs i energia renovable” 

elaborat per APERGAS i aprovat havent passat pel tràmit de l’Avaluació Ambiental, amb el seu 

Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) i la seva memòria ambiental.  

En els capítols posteriors es tracten aquells vectors que poden afectar potencialment al medi 

(emissions a l’atmosfera, aigües residuals, etc.). 

6 Dades generals de l’activitat 

6.1 Descripció de les instal∙lacions 

6.1.1 Relació de superfícies 

A continuació es relacionen les superfícies ocupades i capacitats dels principals elements de la 

planta de biogàs.  

Espais  Superfície  Volum 

Digestor primari 1   376 m2  2.000 m³ 

Digestor primari 2   376 m2  2.000 m³ 

Digestor secundari  376 m2  2.000 m³ 

Bassa recepció 1  50 m2  200 m³ 

Bassa recepció 2  50 m2  200 m³ 

Mòdul cogeneració  31 m²  ‐ 

Caseta de control    26 m²  ‐ 

Badem sanitari  35 m²  ‐ 

Caseta transformació BT/MT  25 m²  ‐ 

Bàscula  75 m²  ‐ 

Plataforma treball entre digestors  71 m²  ‐ 
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Zona tractament NDN   810 m²  3.450 m³ 

Dipòsits biometà  18 m²  60 m³ 

Bassa digestat final  2.139,8m²  9.000 m³ 

 

6.1.2 Accés a la planta  

L’accés  a  la planta  estarà  format per un  camí  independent de  4 metres d’amplada  situat  a 

l’extrem nord de la planta. 

A l’interior de la planta de biogàs hi haurà l’espai lliure circular de 12,5m de radi suficient per la 

maniobra dels camions. 

A més a més, existeix un camí que passa pel perímetre de l’extrem oposat (Sud) de la parcel∙la. 

Aquest camí tant sols s’utilitzarà per tenir un accés directe a la caseta del centre transformador 

de  la  companyia  elèctrica  sense  necessitat  d’entrar  dins  les  instal∙lacions  de  la  planta  de 

biogàs.  

Es construirà una tanca perimetral de malla de simple torsió, d’acabat galvanitzat  i plastificat 

de 1,5 m d’alçada que envoltarà la planta de biogàs.  

La  planta  de  biogàs  només  tractarà  les  dejeccions  ramaderes  d’una  unitat  ramadera  que 

actualment  formen  les dues explotacions del complex de Can Guilana sense  introduir purins 

d’explotacions alienes.  

No obstant, el camí d’accés a la planta serà independent al camí d’accés a l’explotació porcina i 

vacuna.  Un  badem  amb  aigua  i  producte  desinfectant  a  l’entrada  del  recinte  garantirà  la 

higiene dels vehicles que entrin a la planta. 

6.1.3 Recepció del material  

Per  l’alimentació de dejeccions ramaderes  i residus orgànics al digestor, s’habilitarà una zona 

de recepció,  formada per dos basses de recepció de 4m de profunditat  i de 8m de diàmetre 

construïdes amb formigó sulfat resistent. 

Les basses estaran cobertes i disposaran d’una comporta d’obertura de xapa d’acer inoxidable 

i d’un sistema d’agitació i bombeig.  

Mitjançant una xarxa de conductes soterrats, especialment dissenyat per aquest fi, es farà el 

pas de residus entre basses i l’alimentació dels digestors primaris. 
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Els possibles lixiviats de la zona de recepció formigonada seran recollits per gravetat i conduïts 

a les basses.  

L’era de formigó de la zona de recepció permetrà facilitar les operacions dels camions. 

6.1.4 Digestors 

Un  conjunt  de  canalitzacions  i  vàlvules  comuniquen  les  basses  de  recepció  amb  els  dos 

digestors primaris i aquests amb el digestor secundari.   

El  procés  de  digestió  es  tracta  en  tres  basses  circulars  (  2  digestors  primaris  i  1  digestor  

secundari), de  21 m de diàmetre  i  6m d’alçada,  amb un  volum de  2.000 m³  cada un  d’ells 

realitzat amb formigó sulfat resistent.   

Cada  digestor  tindrà  un  sistema  d’agitació  format  per  dos  agitadors  laterals  amb  motor 

exterior. Els agitadors de  cada digestor  seran externs amb una potència de 18kW.  Inclouen 

arrencador  per  regular  el  funcionament.  Els  equips  poden  variar  l’orientació  de  la  hèlix, 

facilitant  l’agitació  en  cas  de  tenir  problemes  d’encrostament  o  solatge  en  algun  punt  del 

digestor. Aquests agitadors han estat  llargament provats en centenars de plantes de biogàs  i 

digestors similars al dissenyat per a aquest cas. 

Cada digestor tindrà una cobertura estanca de la part superior de la bassa (gasòmetre), format 

per una doble lona amb càmera d’aire especial per aquest fi. Per tal d’omplir la càmera d’aire 

s’instal∙laran  tres  bufants  d’aire,  una  per  cada  digestor,  amb  les  seves  canalitzacions 

corresponents. 

Els digestors tindran un sistema de calefacció per tubs ancorats a l’interior de la paret del tanc 

per  on  circularà  l’aigua  calenta.  El  sistema  de  calefacció  inclou  un  bomba  circuladora,  una 

canalització soterrada en  tub preaïllat, col∙lector, circuits emissors, sonda de  temperatura      i  

termòstat per controlar el procés. 

També  s’inclourà  una  plataforma  entre  els  digestors  realitzada  amb  tramex  i  situada  a  3,2 

metres d’alçada, accessible a  través d’escales metàl∙liques. Des d’aquest punt es podran  fer 

inspeccions  visuals  del  interior  dels  digestors,  operacions  de  manteniment  del  procés  i 

extracció  de  mostres  pel  control  de  qualitat.  Aquesta  plataforma  estarà  protegida 

perimetralment    per  un  conjunt  de  baranes  de  1,10  metres  d’alçada  realitzades  en  acer 

inoxidable.  

Un conjunt de canalitzacions comuniquen els digestors primaris amb el digestor secundari, així 

com el biogàs generat amb  l’equip de  cogeneració  i el biofertilitzant digerit amb  l’equip de 

separació de fases. 
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6.1.5 Caseta de control i aprofitament tèrmic 

Caseta prefabricada coberta a una aigua de 26m² de superfície.  

Estarà  dividida  en  dues  zones,  una  per  l’aparellatge  elèctric  i  caixa  de  monitorització  on 

s’inclou un PLC de control  i  tots els mecanismes de  seguretat de  l’aparellatge elèctric,  i una 

segona  sala on  s’hi ubicaran  el  conjunt d’equips  i  accessoris necessaris per  l’aprofitament  i 

gestió de l’energia tèrmica de la planta. 

Els equips destinats a l’aprofitament tèrmic, són els descrits a continuació: 

 Col∙lector de distribució d’aigua calenta per l’aprofitament tèrmic de l’energia tèrmica 

generada pel motor de cogeneració. Disposarà de les corresponents vàlvules manuals 

per tasques d’operació i manteniment. 

 Bescanviadors,  bombes,  vàlvules  i  canalitzacions  pels  circuits  de  calefacció  dels 

digestors. 

6.1.6 Zona de valorització del biogàs 

Equip de cogeneració 

Està  confinat  dins  un  contenidor  adaptat  de  2,5  x  12,4 metres,  i  2,6 metres  d’alçada  amb 

aïllament  acústic  i  disposat  sobre  una  llosa  de  formigó  com  a  fonamentació.  Aquest  equip 

inclou  un  armari  propi  de  control  amb  PLC,  i  sistema  de  control  via  mòdem,  així  com 

bescanviadors d’aigua, bufant de biogàs, bombes, canalitzacions, aeroventiladors, silenciadors, 

aïllament,  ventilació  i  en  general  tot  el  necessari  per  al  correcte  funcionament  de  la 

cogeneració de la  planta.  

Inclou diversos sistemes de seguretat per control i detecció en continu de temperatura, fum i 

biogàs,  amb  sistema  de  parada  automàtica  i  alarma,  així  com  vàlvula manual  exterior  per 

tancar el subministrament de biogàs al contenidor. 

Inclou torxa de seguretat a 6 metres d’alçada sobre el nivell del terra, fixat sobre el contenidor. 

Centre transformador  

Caseta prefabricada del tipus Ormazabal PFU‐4 o similar, que inclou equip de transformació a 

mitja  tensió, a  través d’un conjunt de  cel∙les de 25kV on  s’hi  inclouen  l’entrada  i  sortida de 

línia, unió de barres i mesura de sincronisme, protecció de la interconnexió, mesura i protecció 

del  transformador. Aquesta  caseta  es  situarà  a  límit  de  la  planta,  permetent  l’accés  al  seu 

interior  sense  necessitat  d’entrar  dins  el  recinte.  D’aquesta  manera  els  operaris  de  la 
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companyia  distribuïdora  elèctrica  podran  accedir‐hi  des  de  l’exterior.  Les  dimensions  de  la 

caseta prefabricada seran de 6,08m de llarg x 2,38m d’ampla i 3,05m d’alçada.  

La  xarxa  de mitja  tensió  necessària  per  evacuar  l’energia  generada  es  construirà  de  forma 

soterrada  i  segons  les  exigències  de  la  companyia  distribuïdora.  El  projecte  elèctric 

corresponent serà tramitat al Departament d’indústria per a la seva posterior legalització. 

Sistema purificació i compressió biogàs (Upgrading) 

Equips  de  tractament  del  biogàs  per  a  l’obtenció  de  biometà  apte  per  a  la  seva 

comercialització. 

Un conjunt de canonades soterrades conduiran part del biogàs generat en els digestors cap a 

un sistema de purificació i compressió del biogàs format per soplant, sistema de refredament 

del biogàs, filtres i compressors on s’obtindrà un biometà assimilable al gas natural. 

Aquest biometà s’emmagatzemaran en dipòsits específics dissenyats per aquesta funció fins a 

la seva posterior distribució i comercialització.  

6.1.7 Tractament i gestió del digestat 

Zona de separació de fases  

Formada  per  una  plataforma  de  1,5 metres  d’ample  i  2 metres  de  llargada  a  3,5 metres 

d’alçada  i  amb  escala  d’accés  de  seguretat. Aquesta  plataforma  esta  inclosa  a  la  planta  de 

compostatge i suportada sobre una estructura metàl∙lica.  

El separador S/L utilitzat tindrà una capacitat d’operació suficient per absorbir  l’increment de 

producte a separar. L’equip de separació es basa en la tecnologia de compactadora vis‐sens‐fi 

(també anomenada de tipus “cargol”), i consta d’un motor, un vis‐sens‐fi i una malla de pas de 

0,50 mm, i la carcassa corresponent. Un equip de bombeig alimenta el separador. 

Es tractarà d’un separador de tamís de perfil triangular de 0,50 mm (veure imatge).  

El rendiment del equip vindrà donat pel tamís i pel pes que s’apliqui a la part de sortida de la 

fracció sòlida, així com evidentment pel material d’entrada. I per tant: 

El material  d’entrada  serà  homogeni  i  contindrà  partícules  lignocelulòsiques,  tant  de  restes 

d’ensitjat no digerides, com de possibles substrats com la polpa de paper.  

La  malla  escollida  de  0,5  es  considerada  per  la  casa  proveïdora  de  l’equip  com  la  més 

adequada per obtenir el millor rendiment de separació i de fracció sòlida. 
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El  contrapès de  sortida de  la  fracció  sòlida es  regularà per  tal de donar el millor  rendiment 

possible.  

Els resultats de eficiència de l’equip separador seran analitzats en el pla de seguiment i control 

de la planta, i en cas de no superar les expectatives d’’eficiència de separació es prendran les 

mesures corresponents per millorar l’eficiència. 

Zona d’emmagatzematge de la fracció sòlida  

La  zona  on  s’apilarà  el  sòlid  estarà  completament  formigonada  i  ben  delimitada  per murs 

laterals i per un badem de 5 cm d’alçada per tal de garantir que tot el líquid que pugui haver a 

la planta no passi a altres zones. Tota la solera de la planta té una pendent del 2% cap a unes 

arquetes on el líquid generat es bombarà fins a la bassa final.  

Tractament del digestat. Sistema NDN 

Per  tal de reduir  la concentració de nitrogen del digestat,  la planta de biogàs disposarà d’un 

sistema  de  nitrificació  i  desnitrificació  mitjançant  la  tecnologia  SBR  (Sequencing  Batch 

Reactor). 

La  fracció  líquida  del  digestat  procedent  de  la  separació  de  fases  (26.787 m³/any,  és  a  dir, 

72,29m³/dia) s’emmagatzemarà en un dipòsit pulmó de 150m³ abans de ser  introduït en un 

reactor  biològic  SBR  de  3000m³  on  a  través  de  l’agitació  aeració  i  decantació  de  fangs 

s’aconseguirà reduir la concentració de nitrogen del digestat.  

A posteriori, el digestat passarà per un dipòsit  laminador de 150m³ abans de ser enviat cap a 

les basses finals. 

Pel que fa als fangs decantats en el reactor, passaran per una centrífuga que separarà  la part 

sòlida i la part líquida (la qual s’enviarà també a les basses finals). 

Zona de magatzem de la fracció líquida  

La  fracció  líquida  digerida  que  surt  del  sistema  de  tractament  NDN  serà  emmagatzemada 

finalment a una bassa final amb capacitat mínima per a 9.000m³. 

Aquesta  capacitat és  suficient per donar  compliment al decret   136/2009, d’1 de  setembre, 

d’aprovació  del  programa  d’actuació  aplicable  a  les  zones  vulnerables  en  relació  amb  la 

contaminació  de  nitrats  que  procedeixen  de  fonts  agràries  i  de  gestió  de  les  dejeccions 

ramaderes.  

Segons l’annex 6 del decret 136/2009, l’autonomia d’emmagatzematge mínima requerida a la 

comarca del Pla de l’Estany és de 5 mesos. 
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Aquesta  capacitat  d’emmagatzematge  es  garantirà  amb  la  construcció  d’una  bassa  final 

semisoterrada amb capacitat per a 9.000m³ ubicada a la mateixa planta de biogàs.   

6.2 Balanços de matèria 

La planta de biogàs tractarà  la totalitat de  les dejeccions ramaderes de  les explotacions amb 

marca  oficial  8950‐JC  i  8950‐FP  (10.654,92m³/any)  així  com  20.200  Tn/any  residus  orgànics 

externs. 

Aquestes dejeccions ramaderes i residus es valoritzaran en un procés de digestió anaeròbia del 

qual s’obtindrà un digestat i un biogàs. 

El digestat passarà per un separador de fases sòlid‐líquid.  

S’estima que la fracció sòlida representarà el 5,66% de la massa de digestat i contindrà el 10% 

de la totalitat de nitrogen. Aquesta fracció sòlida tindrà una aplicació agronòmica. 

La  fracció  líquida  serà  tractada  a  un  sistema  de  nitrificació‐desnitrificació  (SBR)  en  el  qual 

s’estima una reducció del nitrogen del 60% del digestat sortint respecte el líquid introduït. 

El biogàs que es produeix  serà valoritzat en un motor de cogeneració que generarà energia 

elèctrica renovable  i energia  tèrmica. Part del biogàs  també serà valoritzat per un procés de 

purificació i compressió on s’obtindrà un biometà assimilable al gas natural. 

Els balanços de matèria  es descriuen en l’Annex III de la present memòria.  

En  el  plànol    nº  05  adjunt  es  pot  veure  el  diagrama  de  fluxos  de matèria  que  generarà  el 

procés. 

6.3 Temps de funcionament dels processos 

El funcionament de  la planta és continu durant tot  l’any,  i si be cal el treball d’un operari de 

forma  diària  per  tal  de  revisar  el  funcionament  de  la  planta,  realitzar  les  operacions  del 

manteniment  preventiu  així  com  les  feines  lligades  a  les  operacions  de  descàrrega  dels 

camions, no cal que cap operari estigui en continu treballant a la planta. 

El magatzem màxim de purins  i producte  líquid  i/o pastós  (a  les dos basses de  recepció) és 

igual  a  la  seva  capacitat útil  i  correspon  a 200 m³ per  cada una d’elles. Per  tant, un  temps 

màxim de magatzem en aquesta fase de 4,64 dies.  

El temps de funcionament del procés de digestió depèn de  la quantitat de material amb que 

s’alimentarà el digestors  i el  temps de  retenció del digestor  secundari el qual pot  variar en 
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funció de les necessitats d’aplicar la fracció líquida al camp. En tot cas el temps de retenció mig 

serà  superior  a  35  dies  (39,53  dies  en  els  digestors  primaris  i  19,76  dies  en  el  digestor 

secundari segons el balanç de masses). 

El  digestor  secundari  al  mateix  temps  farà  de  magatzem  del  digerit.  La  capacitat  útil  de 

magatzem serà de 2000 m³. 

El  separador de  fases es posarà en marxa  i es pararà  segons  les necessitats del procés.   Es 

generarà una fracció sòlida de 1.979m³/any (1583 Tn/any). Aquestes seran emmagatzemades 

a l’era formigona construïda amb aquesta finalitat amb un temps de residència total superior a 

6 mesos.  

El  tractament biològic NDN   de  la  fracció  líquida és un procés en  continu que necessita un 

cabal  i  càrrega  d’alimentació  constant.  Per  aquest motiu  es  disposa  d’un  dipòsit  pulmó  de 

150m³ previ al tractament per tal d’assegurar una alimentació constant del sistema. El reactor 

on te lloc el procés tindrà una capacitat de 3.000m³, assegurant un temps de retenció mig de 

41,50 dies. 

La fracció liquida de la planta de biogàs, un cop acabat el tractament biològic NDN, es bombarà 

fins a la bassa d’emmagatzematge de líquid. 

El dimensionament d’aquesta bassa final juntament amb la capacitat del digestor secundari (el 

qual  pot  fer  les  funcions  d’emmagatzematge  de  fracció  líquida,  garantiran  un  temps  de 

retenció superior a 5 mesos (5,10 mesos). 

 

6.4 Condicions d’explotació diferents de les normals 

Posada en funcionament i proves 

El procés de posada en funcionament  i proves dels equips es farà al  llarg de 2 mesos, durant 

els quals els tècnics supervisaran el funcionament de la planta, tot seguint el  protocol de posta 

en  marxa  que  garanteixi  la  detecció  de  qualsevol  anomalia,  desviació  o  defecte  en  el 

funcionament de les instal∙lacions. 

Degut a  la cinètica dels processos bioquímics d’una planta d’aquestes característiques, no es 

preveu que el funcionament a règim de la planta s’aconsegueixi abans de sis mesos posteriors 

a la posta en marxa. 
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Errades de funcionament i avaries 

S’ha  considerat un  funcionament previst de  la  cogeneració d’unes 8.000 hores  a  l’any  i del 

sistema de purificació  i compressió per  la producció de biometà d’unes 8.113 hores a  l’any, 

sobre un total de 8.760 hores en què consisteix un any natural. Es preveuen, doncs, unes 760 

hores de parada del motor de cogeneració  i 647 hores de parada del sistema de purificació  i 

compressió. Durant aquestes hores de parada, es podran dur a terme les possibles operacions 

de manteniment preventiu i correctiu dels sistemes de valorització de biogàs.    

Per  tal  d’evitar  avaries,  el  propis  equips  de  valorització  i  equips  auxiliars,  estan  dotat  de 

sistemes de protecció i alarma. Especialment: 

- Pantalles d’avisos múltiples de funcionament i averia 

- Proteccions elèctriques  

- Proteccions per sobrepressions 

- Proteccions mecàniques 

- Detecció de mal funcionament en paral∙lel amb la xarxa 

- Deteccions i alarma per fugues de gas 

- Deteccions i alarma per presència de fums 

- Equip d’emergència  de combustió del biogàs (Estació de torxa)  

Pel  que  fa  al  manteniment  de  les  instal∙lacions,  s’elaborarà  un  pla  de  manteniment  que 

establirà  les actuacions a seguir  i  la freqüència d’aquestes per a cada element. Aquest pla de 

manteniment  es  redactarà  segons  les  especificacions  dels  equips  subministrats  i  les 

consideracions tècniques pertinents. 

Aturades momentànies 

Si es dóna el cas d’avaries o parades momentànies del procés per  la  raó que  sigui  (fallades, 

manteniment, etc.), s’ha tingut la precaució de sobredimensionar els elements de la planta per 

tal d’absorbir l’entrada, emmagatzematge i temps de residència dels residus durant un període 

més llarg del normal. 

Tancament definitiu 

En  cas  de  tancament  definitiu  de  la  planta,  es  procediria  al  desmantellament  de  les 

instal∙lacions mòbils  quedant  per  ús  de  l’explotació  ramadera  els  dipòsits  digestors,  l’àrea 

separació  de  fases  i  tractament  biològic  NDN  i  la  bassa  final.  En  cas  de  no  aprofitament, 

s’efectuarà el desmantellament total i posterior trasllat a zones de residus autoritzats. 
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Fuites 

Les  fuites  que  es  puguin  ocasionar,  els  efectes  i  les  actuacions  que  tindran  lloc  per  evitar 

afectació al medi, són les descrites a la següent taula: 

Tipus fuita  Efectes  Mesures i actuacions 

Oli del motor  Avaria en el motor 
Cubeta d’oli del motor. Parada i reparació del 

motor 

Oli del transformador  Avaria del transformador 
Cubeta d’oli del trafo. Parada de la planta i 

reparació del transformador 

Lixiviats 
Lixiviats sobre superfícies 

pavimentades 
Formació de pendents per canalització fins a 

basses. 

Digestat 
Fuites en els digestors o 

tractament NDN 
Confinament de la parcel∙la amb un mur 

perimetral 

Biogàs  Excés producció de biogàs  Torxa seguretat per combustió del biogàs 

Taula 3: efectes, mesures i actuacions en relació a les possibles fuites 

Estació de torxa  

La  torxa de  seguretat disposarà d’un  llibre de  registre com a  focus emissor. En aquest  llibre 

s’anotaran  els  resultats  dels  mesuraments  de  les  emissions  i  les  incidències  que  puguin 

ocasionar‐se.  

7 Matèries primeres i auxiliars 

7.1 Procedència 

Es consideren matèries primeres totes aquelles que s’utilitzen en el procés productiu.  

Tal com s’ha descrit anteriorment, es tractaran    les dejeccions ramaderes de  les explotacions 

amb marca oficial (8950‐JC) i marca oficial (8950‐FP).  
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Les dejeccions ramaderes generades a l’explotació i que seran utilitzades a la futura planta de 

biogàs són les següents: 

Marca oficial 8950JC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca oficial 8950FP 

 

 

 

 

 

 

 

Les dejeccions ramaderes anuals generades per  l’explotació  i que seran tractades a  la planta 

de biogàs són 9.178,04 m³ de purí  i 1.476,88 m³ de  fems amb una quantitat de nitrogen de 

31.168,40 kg. 

Pel que fa als residus orgànics procedents de la indústria de la zona, es tractaran com a màxim 

20.200 m³/any amb una quantitat màxima de nitrogen de 49.500 kg. 

La  quantitat  i  procedència  d’aquest  residus  orgànics  dependrà  de  les  necessitats  de  les 

indústries de la zona en cada moment. 

En tot cas, només es permetrà la entrada a la planta d’aquells residus amb codi autoritzat per 

l’Agència de Residus de Catalunya.  
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Els  codis  dels  quals  es  demana  autorització  són  els  definits  en  els  següents  apartats  del 

projecte d’activitats.  

Tal  com  es  descriu  en  el  Pla  de Gestió  de  les Dejeccions  que  es  presenta  com  a  annex  al 

present projecte per a la sol∙licitud d’autorització ambiental de la planta de biogàs, la capacitat 

màxima  de  tractament  de  dejeccions  ramaderes  i  residus  orgànics  bé  delimitada  per  la 

quantitat de  terres de que es disposen per  la  seva  aplicació  final  als  camps de  conreu. Per 

aquest motiu i tenint en compte la superfície de terres de que es disposa, la quantitat màxima 

que es podrà tractar a la planta de biogàs són: 

Tipus de residus a tractar  Quantitat  Nitrogen (kg/any)  Percentatge  

Dejeccions ramaderes (purí porcí) 

Dejeccions ramaderes (puri i fems boví)   

10.654,92m³/any 
(10.359,54 Tn/any)    

31.168,40  26,21% 

Residus orgànics 
20.200 m³/any     
(20.200 Tn/any) 

49.500  73,79% 

Aigües de neteja, pluja  580  0  0% 

Total 
31.434.92 m³/any 
(31.139.54 Tn/any) 

80.668,4 kg N/any 
abans de NDN 

100% 

 

Residus generats pels processos de la planta de biogàs 

Els únics residus que es generaran com a conseqüència del procés són olis  lubricants  i filtres 

d’oli del motor de cogeneració, i el carbó actiu un cop usat. 

A la següent taula es descriuen les característiques d’aquests residus:  

Nom genèric 
Codificació 

CER 
gestió 

Quantitat anual 

estimada 
Classe 

Procés en el 

qual s’utilitza 

Tipus 

d’emmagatzematge 

Característiques de 

l’emmagatzematge 

Quantitat 

emmagatzemada 

Oli sintèctic  130205  NP  600 litres  P 
Lubricació 
motors 

Recipient tancat  Bidó a temperatura  0,2 

Filtre d’oli  160107  NP  5 unitats  P  motor  Recipient tancat  Volum de 20 L  0 

Carbó actiu  061302  FA  5 tones  P  Purificació  Big bag 500 L  sac  5 Tn 
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No hi ha  cap utilització de  substàncies o preparats  incloses que  continguin COVs  classificats 

com  a  cancerígenes,  mutàgenes  o  tòxiques  per  a  la  reproducció,  segons  la  Directiva 

67/548/CEE, que tinguin assignades les frases de risc R45,R46,R49,R620 o R61. 

El motor de  cogeneració disposa, en el  seu  interior, d’un  compartiment metàl∙lic  tancat  (en 

forma de bidó) de 200l de capacitat que fa la funció de dipòsit d’emmagatzematge de l’oli de 

lubricació utilitzat pel motor.  

Cada 500 hores de funcionament del motor, aquest oli mineral ha de ser substituït per un nou 

oli per tal que el motor pugui funcionar sense problemes (manteniment motor cogeneració). 

Una empresa especialitzada autoritzada s’encarregarà del subministrament  i del canvi d’oli del 

motor al mateix  instant. Durant  l’operació de canvi d’oli,  l’empresa autoritzada s’encarregarà 

també de  la  recollida de  l’oli usat de  tal manera que no  serà necessària  l’emmagatzematge 

d’aquest oli de lubricació usat a la planta de biogàs. 

 En aquest mateix procés, l’empresa autoritzada realitzarà el subministrament i canvi del filtre 

de  l’oli  i, s’emportarà el  filtre usat de  tal manera que no sigui necessària  l’emmagatzematge 

d’aquests en la planta de biogàs. La producció anual es preveu en 0’6m³/any. 

Previ  inici  de  l’activitat,  es  realitzarà  un  contracte  amb  una  empresa  autoritzada  per  la 

realització de les tasques descrites anteriorment, obrint la Fitxa d’Acceptació corresponent. 

En el plànol de “Distribució” adjunt, es pot veure definit amb el número 9 de  la  llegenda el 

mòdul de cogeneració on es situa el compartiment d’emmagatzematge de  l’oli de  lubricació 

del motor de cogeneració així com el filtre de l’oli necessari. 

Abans de que el biogàs sigui valoritzat en  la cogeneració  i sistema de filtració  i purificació del 

biogàs per obtenció de biometà  (Upgrading), el biogàs ha de passar per uns  filtres de carbó 

actiu  per  tal  d’eliminar  el  sulfhídric  (H2S)    i  els  Compostos Orgànics  Volàtils  (COV)  amb  la 

finalitat que aquestes no arribin als equips  ja que es  tracta d’una  substància molt  corresiva 

amb contacte amb els metalls. 

Es  tracta  d’uns  filtres  estancs  d’acer  inoxidable  de  capacitat  d’1m3  on  hi  ha  els  pel∙lets  de 

carbó actiu. Periòdicament aquest carbó s’ha de substituir quan queda col.lapsat. El destí del 

carbó usat  serà gestionat a  través de  la Fitxa d’Acceptació corresponent cap a un centre de 

transferència o eliminació sota la denominació CER 150202 “absorvents, materials de filtració 

(incloses  els  filtres  d’oli  no  especificats  en  cap  altra  categoria),  draps  de  neteja  i  roba 

protectora  contaminats  per  substàncies  perilloses”.  La  producció  anual  estimada  és  de 

5Tn/any. 



 

 

7.2 Residus CER  pels que es demana autorització 

A continuació s’especifiquen els tipus de residus externs que poden servir per ésser valoritzats a la planta de biogàs amb la denominació del Codi Europeu 

de Residus (CER) amb valorització R0302. 

CODIS CER SOL.LICITATS PER A SER AUTORITZATS 

Matèria primera  Exigències  pel seu tractament a la planta, i possible origen. 

Descripció, nom genèric i origen  codi CER 

RESIDUS PROCEDENTS DE  L’AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA,  SILVICULTURA, CAÇA  I PESCA; 

RESIDUS DERIVATS DE LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ D’ALIMENTS 
02    

Residus de l´agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca;  0201    

llots de rentat i neteja  020101    

Excrements d'animals, orina i fems (inclosa palla podrida) i efluents, recollits de manera selectiva i tractats fora 

de l'indret on es generen 
020106    
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Residus de la preparació i elaboració de carn, peix i altres aliments d'origen animal  0202    

llots de rentat i neteja  020201    

Residus de teixits d’animals  020202  Greixos transformats de Biobierica SA (*1) 

Materials inadequats per al consum o l'elaboració  020203    

Llots  del  tractament  in  situ  d'efluents  de  la  preparació  i  elaboració  de  carn,  peix  i  altres  aliments  d'origen 

animal 
020204    

Residus derivats d ela preparació i elaboració de fruites, hortalisses, cereals, olis comestibles, cacau, cafè, te i 

tabac;producció de conserves;producció de llevat i extracte de llevat, preparació i fermentació de melasses 
0203    

Llots de rentatge, neteja, pelat, centrifugació i separació  020301    

Residus de l'extracció amb dissolvents  020303    

Materials inadequats per al consum o l'elaboració  020304    

Llots del tractament in situ d'efluents  020305    

Residus de l’elaboració de sucre  0204    

Llots de tractament in situ d’efluents  020403    

 

 

 

 

   



 

  29

Residus de la indústria de productes lactis  0205    

Materials inadequats per al consum o l'elaboració 
020501 

Partides  de  llet  o  iogurt  en  mal  estat.  En  cas  de  ser  producte  SANDACH  serà 

higienitzat prèviament i aplicat el R UE 142/2011 

Llots del tractament in situ d'efluents  020502    

Residus procedents de la indústria del pa i pastisseria  0206    

Materials no aptes per al consum o l’elaboració 
020601 

Correspondrà  a  residus  no  afectats  pel  Reglament  1774/2002  (  1069/2009)  amb 

absència total d’impropis 

Llots del tractament in situ d'efluents  020603    

Residus de la producció de begudes alcohòliques i no alcohòliques (excepte cafè, te i cacau)  0207    

Residus de rentatge, neteja i reducció mecànica de matèries primeres  020701    

Residus de la destil∙lació d'alcohols  020702    

Materials inadequats per al consum o l'elaboració  020704    

Llots del tractament in situ d'efluents  020705    
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RESIDUS DERIVATS DE LA TRANSFORMACIÓ DE LA FUSTA I DE LA PRODUCCIÓ DE TAULERS I MOBLES, PASTA 

DE PAPER, PAPER I CARTRÓ. 
03    

 

     

Residus procedents de la producció i transformació de pasta de paper, paper i cartró  0303    

Llots del tractament in situ d'efluents, diferents dels especificats en el codi 030310 
030311 

Llots de paperera  sempre que  tinguin una quantitat de matèria orgànica  suficient 

>40%MO sms 

Residus de les indústries del cuir, de la pell i del tèxtil  04    

Residus de les indústries del cuir i de la pell  0401    

Llots de tractament in situ d’efluents 

040107 

Caldrà  que  les  aigües  residuals  procedent  de  l’EDAR  del  productor  s’hagin  filtrat 

prèviament  amb  una malla  de  6mm.  En  cas  de  ser  un  producte  SANDACH  serà 

higienitzat convenientment. 

Residus de les indústries del cuir i de la pell  0401    

Matèria orgànica de productes naturals (per exemple, greix, cera)  040210 

Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels esmentats en el codi 040219  040220    
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RESIDUS DE PROCESSOS QUÍMICS ORGÀNICS  07    

Residus de la FFDU de greixos, sabons, detergents, desinfectants i cosmètics   0705    

Residus sòlids diferents dels especificats en el codi 070513  070514  Residu de greixos de PROBISA transfromats segons mètode 7 d’higienització (*2) 

RESIDUS  DE  LES  INSTAL∙LACIONS  PER  AL  TRACTAMENT  DE  RESIDUS  DE  LES  PLANTES  EXTERNES  DE 

TRACTAMENT  D’AIGÜES  RESIDUALS  I  DE  LA  PREPÀRACIÓ  D’AIGUA  PER  A  CONSUM  HUMÀ  PER  A  ÚS 

INDUSTRIAL 

19    

Resuidus de les plantes de tractament d’aigües residuals no especificats en cap altra categoria  19    

Llots del tractament d’aigües residuals urbanes 
190805 

Haurà de complir amb el RD 1310/1990 i per tant hauran de ser aptes per l’aplicació 

agrícola i gestionar‐se d’acord al RD. 

RESIDUS  MUNICIPALS  (residus  domèstics  i  residus  assimilables  procedents  dels  comerços,  industries  i 

institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES SELECTIVAMENT. 
20    

Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les especificades al subcapitol 1501)  2001    

Residus biodegradables de cuines i restaurants  200108    

Olis i greixos comestibles 

200125 

Correspondrà  a  residus  no  afectats  pel  Reglament  1774/2002  (  1069/2009)  amb 

absència  total  d’impropis.  En  cas  de  ser  un  producte  SANDACH  serà  higienitzat 

convenientment  i aplicar UE 142/2011 
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Altres Residus municipals  2003    

Residus de mercats amb absència total d’impropis 

200302 

Correspondrà  a  residus  no  afectats  pel  Reglament  1774/2002  (  1069/2009)  amb 

absència  total  d’impropis.  En  cas  de  ser  un  producte  SANDACH  serà  higienitzat 

convenientment. 

Llots de fosses sèptiques 
200304 

Haurà de complir amb el RD 1310/1990 i per tant hauran de ser aptes per l’aplicació 

agrícola i gestionar‐se d’acord al RD. 



 

 

7.2.1 Residus específics 

A  l’annex  IV  del  PROJECTE  BÀSIC  (document  que  es  tramita  conjuntament  amb  el  present 

document d’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL), s’adjunten els documents  justificatius amb una 

relació dels motius pels quals es  sol∙liciten el  tractament de dos dels  residus amb codis que 

poden suscitar aclariments.  

(*1) Codi 020202. Bioibèria SA 

Es tracta d’un dels residus de l’empresa Bioibèrica SA, greixos d’origen biogènic que s’obtenen 

durant la producció d’heparina havent passant per un procés d’higienització segons el mètode 

7 del Reglament Europeu 142/2011. 

S’adjunta certificat d’higienització. 

S’adjunta analítica del residu. 

 

(*2) Codi 070514. PROBISA SLU 

Es  tracta  d’un  residu  semblant  a  l’anterior  de  Bioiberica  també  d’origen  biogènic  amb  un 

contingut d’olis i greixos superior al 60% sms. 

S’aporta  informe de  l’ARC  respecte a aquest  residu on s’estima oportú  la seva valorització a 

través de la sub‐via R0302. 

S’aporta analítica del digest. 

S’aporta certificat d’higienització. 

7.3 Subministrament i emmagatzematge de les matèries primeres i auxiliars 

El subministrament de les matèries primeres i auxiliars es realitza en funció de les necessitats 

de la planta de biogàs.  Aquestes necessitats vindran determinades per la producció de biogàs i 

pels límits establerts en  l’autorització corresponent.  

Les matèries primeres  líquides o pastoses destinades  al  tractament  (dejeccions  ramaderes  i 

residus orgànics) s’abocaran directament a  les basses de recepció que estaran completament 

tapades  per  tal  d’evitar  olors.  Disposaran  de  comportes  metàl∙liques  a  les  cobertes  amb 

sistema  d’obertura  i  tancament  que  s’utilitzarà  per  tal  de  poder  abocar  els  residus 

subministrats amb camió. 
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Tal com s’ha descrit anteriorment,  les matèries auxiliars, olis  lubricants, arribaran en els seus 

envasos de capacitat comercial i s’encarrega l’empresa especialitzada de la seva recollida en el 

mateix moment del canvi d’oli. Durant la mateixa operació l’empresa autoritzada s’endurà l’oli 

usat no essent necessari cap mena d’emmagatzematge d’aquest. L’equip de cogeneració porta 

incorporat un magatzem d’oli per al manteniment del nivell de l’oli dins el motor. Aquest equip 

de cogeneració porta el corresponent marcat CE conforme normativa per l’estocatge d’aquest 

oli. 

Pel que fa al carbó actiu, arribaran en envasos de tipus big‐bag de 500litres. Es disposarà d’un 

estoc suficents d’aquest producta en un espai sota cobert destinat amb aquesta finalitat. 

Un  com  usat,  aquest  carbó  actiu  s’emmagatzemarà  amb  el mateix  sistema.  Una  empresa 

especialitzada  s’encarregarà  de  la  gestió  d’aquest  residu  en  un  centre  de  transferència  o 

eliminació sota la denominació. 

7.4 Subministrament d’aigua a l’activitat 

El subministrament d’aigua de l’activitat es realitzarà per una canonada soterrada de 40mm de 

diàmetre  de  polietilè  reticulat  procedent  de  la  xarxa  interior  de  fontaneria  de  l’explotació 

ramadera annexa a la planta. 

A  la  planta  de  biogàs  es  disposarà  d’un  grup  de  pressió  per  tal  d’augmentar  la  pressió  de 

l’aigua en els punt de consum. 

Aquesta aigua s’utilitzarà per  la neteja a  l’era formigonada de  la zona de recepció durant  les 

operacions de descàrrega de  residus orgànics des de  camions  i per  la  cambra higiènica  pel 

personal de l’establiment. 

Les aigües contaminades resultants d’aquest procés es reculliran i s’introduiran dins el procés 

de digestió i valorització.  

S’estima que el consum d’aigua serà d’uns 65m³/any. 
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8 Control i seguiment de residus i biogàs 

8.1 Productes d’entrada a la planta 

Als residus a tractar, se’ls hi efectuarà controls de qualitat previ a  la disposició en planta  i un 

seguiment continuat durant el seu curt període d’emmagatzematge.  

Tots els productes externs seran pesats i es controlarà la seva descàrrega. 

Seguint la legislació, es realitzaran analítiques periòdiques dels productes d’entrada a la planta, 

es realitzaran les fitxes corresponents i s’assegurarà que els paràmetres d’entrada i sortida de 

material són correctes conforme la legislació.  

Referent al control de  la quantitat de residus tractats, es preveu  incloure un cabalímetre a  la 

canalització d’alimentació del digestor, on es  comptabilitzarà  la biomassa d’entrada. Al  inici 

d’entrada de residus a la planta es realitzarà un control de pes de tots els camions de residus a 

una balança de nova construcció.  

Les fitxes dels residus garantiran el procés dels residus tractats. 

8.2 Productes de sortida 

Respecte a la fracció liquida i sòlida de sortida, s’analitzarà la seva composició periòdicament i 

es realitzarà l’adobat de les terres corresponents segons les necessitats del cultiu sempre que 

no es sobrepassi la legislació d’adobat orgànic. 

La fracció  líquida que surt del sistema de tractament NDN serà emmagatzemada finalment a 

unes basses finals amb capacitat mínima per a 9.000m³. 

Aquesta  capacitat,  juntament  amb  la  capacitat  del  digestor  secundari  (el  qual  pot  fer  les 

funcions d’emmagatzematge de  fracció  líquida),  garantiran un  temps de  retenció mínim  de 

5,10  mesos.  És  suficient  per  donar  compliment  al  decret    136/2009,  d’1  de  setembre, 

d’aprovació  del  programa  d’actuació  aplicable  a  les  zones  vulnerables  en  relació  amb  la 

contaminació  de  nitrats  que  procedeixen  de  fonts  agràries  i  de  gestió  de  les  dejeccions 

ramaderes.  

Respecte a  la  fracció  sòlida, aquesta  serà emmagatzemada a una era  formigonada amb una 

capacitat mínima superior als 6 mesos. 
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A  continuació es pot veure una  taula amb  les principals  característiques de  la  fracció  sòlida 

resultant: 
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8.3 Registre de funcionament 

En el control dels processos s’anotaran les incidències ocorregudes i es cubicaran els materials 

entrants i sortints. 

Al mateix  temps, es disposarà d’un  llibre de  registre  sobre els  residus  tractats,  així  com un 

llibre de registre de la torxa de seguretat. 

A més a més, la planta de biogàs disposarà dels següents equips de mesura: 

Equip de mesura  Descripció de la mesura  Tractament 

Bàscula pròpia per a camions de gran 
tonatge  

Registre dels residus 
orgànics d’entrada   

Digestió anaeròbia  

Cabalímetre entrada digestors 
Mesura i registre del flux de 
dejeccions i residus entrats 

en els digestors 
Digestió anaeròbia 

Sensors i registre temperatura digestors 
Control de temperatura de 

la digestió anaeròbia 
Digestió anaeròbia 

Analitzador en continu del biogàs 
Anàlisi i registre de la 
composició del biogàs 

Digestió anaeròbia 

Comptador funcionament torxa 
Registre hores 

funcionament torxa 
Torxa seguretat 

Comptador elèctric energia generada 
Mesura i registre de 

l’energia elèctrica generada 
Cogeneració 

Cabalímetre entrada fracció líquida NDN 
Mesura i registre del flux de 

digerit entrant al NDN 
Nitrificació‐

desnitrificació (NDN) 

Cabalímetre sortida fracció líquida NDN 
Mesura i registre del flux de 

digerit sortint del NDN 
Nitrificació‐

desnitrificació (NDN) 

Comptador elèctric NDN 
Mesura i registre consums 
elèctric tractament NDN 

Nitrificació‐
desnitrificació (NDN) 

Bàscula pròpia per a camions de gran 
tonatge  

Pesatge fracció sòlida 
sortint  

Nitrificació‐
desnitrificació (NDN) 

Sondes redox 
Mesura i registre del 

potencial redox 
Nitrificació‐

desnitrificació (NDN) 

Sondes pH reactor 
Mesura i registre del pH de 
la matèria en el reactor 

Nitrificació‐
desnitrificació (NDN) 
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8.4 Productes intermedis i finals 

Es podrien definir diversos punts d’emmagatzematge en el si de la planta de biogàs donat que, 

des de que es recepcionen els residus fins que surten de  la planta, passen per diversos punts 

amb  temps  de  residència  diferents.  De manera  esquemàtica,  identificaríem  fins  a  9  punts 

d’emmagatzematge amb les següents característiques: 

          
Enumeració 

Denominació  Sistema d’emmagatzematge 
Volum màxim 

d’emmagatzematge 

1  Bassa de recepció  Tanc circular tapat de formigó armat  200 m³ 

2  Bassa de recepció  Tanc circular tapat de formigó armat  200 m³ 

3  Digestor primari  Dipòsits circular de formigó armat  2.000 m³ 

4  Digestor primari  Dipòsits circular de formigó armat  2.000 m³ 

5  Digestor secundari  Dipòsit circular de formigó armat  2.000 m³ 

6  Separació de fases  Era de formigó  1.216 m³ 

7  Reactor tractament biològic NDN  Dipòsit rectangular de formigó armat  3.000 m³ 

8  Bassa líquid sortida  Bassa de polietilè  9.000 m³ 

Identificació dels punts d’emmagatzematge i capacitats màximes 

 

 

 

 

 

Identificació del circuit de punts d’emmagatzematge 

 

Les  característiques  constructives  i  la  justificació  del  disseny  de  cada  un  dels    punts 

d’emmagatzematge es poden trobar en els apartats corresponents de la present memòria.   
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9 Control i seguiment de residus  

9.1 Anàlisi de perill i punts crítics (APPCC)  

D’acord amb el REGLAMENT (CE) No 1069/2009 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 

21 de octubre  de  2009  por  el  que  se  establecen  las  normas  sanitarias  aplicables  a  los 

subproductos  animales  y  los  productos  derivados  no  destinados  al  consumo  humano, 

determina en el seu article 29 que les activitats de transformació de subproductes animals en 

biogàs  hauran  de mantenir  un  procediment  permanent  escrit  sobre  la  base  dels  principis 

d’anàlisi de perill i punts crítics (APPCC). 

La  planta  de  biogàs  haurà  de  disposar  d’un  registre  Sandach  otorgat  pel  Ministerio  de 

Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente.  

S’haurà de superar els controls dels APPCC respecte al control dels purins i fems dins la planta 

de biogàs. Caldrà complementar els controls d’APPCC i fer‐los extensius cap als residus externs 

SANDACH procedents de les indústries. 

L’APPCC consisteix en: 

‐ Detectar qualsevol perill que s’hagi d'evitar, eliminar o reduir‐se a nivells acceptables. 

‐ Determinar  els  punts  de  control  crític  en  les  etapes  en  les  quals  un  control  sigui 

indispensable per evitar o eliminar un perill o reduir‐ho a nivells acceptables. 

‐ Establir  límits crítics en els punts de control crític que diferenciïn  l'acceptabilitat de  la 

inacceptabilitat per a la prevenció, eliminació o reducció dels perills identificats. 

‐ Establir i aplicar procediments de vigilància efectius en els punts de control crític. 

‐ Establir mesures  correctores  quan  de  la  supervisió  es  desprengui  que  un  punt  de 

control crític no està controlat. 

‐ Establir procediments per verificar que  les mesures  indicades en  les  lletres a) a  i) són 

completes i eficaces. Els procediments de verificació es duran a terme regularment. 

‐ Elaborar documents i registres en funció de la naturalesa i la grandària de les empreses 

a fi de demostrar l'aplicació efectiva de les mesures indicades en les lletres a) a f). 

‐ En  cas  de modificació  del  producte,  del  procés  o  de  qualsevol  etapa  de  producció, 

processament, emmagatzematge o distribució, revisar els procediments i s’introduiran 

els canvis necessaris. 
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A l’Annex V del present document es fa un anàlisis detallat dels perills i punts de control crítics 

de que disposarà la planta de biogàs. 

9.2 Analítiques 

La planta de biogàs durà a terme les analítiques necessàries que l’òrgan competent determini, 

tant en els punts de mesura com en les periodicitats. 

Les analítiques es durant a  terme a  través d’un  laboratori extern autoritzat amb acreditació 

17025 atorgat per ENAC. 

10 Medi potencialment afectat 

10.1 Delimitació de l’espai físic 

APERGAS desenvoluparà la nova activitat en uns terrenys annexes a l’explotació porcina situats 

en  un  sòl  rústic  al  nord‐est  de  l’actual  explotació  de  Can Guilana  de Galliners, municipi  de 

Vilademuls (Girona).  

10.2 Qualitat de l’aire, capacitat i vulnerabilitat del territori  

Actualment  no  existeix  cap  estació  de  la  Xarxa  de  Vigilància  i  Previsió  de  la  Contaminació 

Atmosfèrica  (la XVPCA) prou propera a  l’emplaçament de  l’activitat per extreure’n dades de 

referència.  

L’activitat  que  es  desenvolupa  presenta  emissions  a  l’atmosfera  en  els  focus  del motor  de 

cogeneració i la torxa de seguretat (focus no sistemàtic). 

El  focus  d’emissions  del  motor  de  cogeneració  està  inclòs  explícitament  en  al  Catàleg 

d’Activitats Potencialment Contaminants de  l’Atmosfera  (CAPCA)  segons el Decret 100/2011 

de  28  de  gener  pel  que  s’actualitza  el  catàleg  d’activitats  potencialment  contaminants  de 

l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per la seva aplicació. 

L’activitat està inclosa en el grup B amb el codi 09 10 06 10 “Producció de biogàs o plantes de 

biometanització”. 

A l’apartat 9.3 “Punts de presa de mostres i freqüència” es descriuen les característiques dels 

punts de mostreig així com la freqüència de les mesures. 
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10.3 Detall del focus emissor 

Ubicació  

Existiran dos focus emissors, el motor de cogeneració i la torxa de seguretat.  

Coordenades UTM dels focus emissors 

‐  Coordenades UTM 31N‐ETRS89  del motor de cogeneració:                               

X:489.602m;  Y:4.667.110m 

‐   Coordenades UTM 31N‐ETRS89  torxa de seguretat: X:489.598m; Y:4.667.113m 

Potència 

Es disposarà d’un motor de cogeneració amb biogàs amb una potència elèctrica de 500kWe i 

una potència tèrmica de 575 kWt. 

L’eficiència elèctrica del motor de 500kWe és del 40,6%, mentre que  l’eficiència  tèrmica del 

motor serà del 46,7%.  

Característiques físiques del focus emissor  

L’evacuació de fums dels motors es durà a terme mitjançant una xemeneia normalitzada amb 

acabat calorifugat. El diàmetre nominal de les xemeneia serà de 250mm de diàmetre interior i 

una alçada màxim de 10m.  

El cabal volumètric de l’aire de combustió del motor de cogeneració a màxima càrrega serà de 

1.738m³/h  i  el  cabal  volumètric  humit mitjà  dels  gasos  d’escapament  seran  de  1.805m³/h. 

Tenint en compte que s’estima que funcionarà al llarg de 8.000 hores anuals a màxima càrrega, 

s’estima un volum de gasos d’escapament de 14.439.500 m³/a (veure plànol nº05 “Diagrama 

de flux”). 

10.4 Punts de presa de mostres i freqüència 

Consideracions normatives 

Tal com s’obliga a  la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció  i Control Ambiental de  les 

Activitats, es  realitzen  revisions periòdiques pel  control de  l’activitat en  relació a  la  llicència 

ambiental. Dintre aquests controls hi haurà el d’emissions a l’atmosfera.  

Pel que fa a l’aplicació de normativa referent a emissions a l’atmosfera, cal indicar el següent: 

Els  focus  emissor  a  l’atmosfera de  l’activitat desenvolupada  és  el motor  de  cogeneració,  el 

qual,  està  inclòs  explícitament  en  al  Catàleg  d’Activitats  Potencialment  Contaminants  de 
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Les distàncies mínimes   dels  forats de presa de mostres respecte a pertorbacions del  flux de 

gasos compliran el següent: 

 

En quant al  nombre d’orificis: 

 

Pel  que  fa  a  les  dimensions  dels  orificis  per  a  la  presa  de mostres  de  referència,  són  les 

suficients  per  permetre  l’aplicació  dels mètodes  de mostreig.  Normalment  és  suficient  un 

orifici de 100 mm mínim de diàmetre que sobresurti cap a l’exterior 40 mm. 
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Equipament de la plataforma de treball  

Pel cas que ens ocupa, donat que es  tracta d’un accés a poca altura  i de xemeneies de poc 

diàmetre,  no  es  preveu  adoptar  la  instal∙lació  de  cap  plataforma  de  treball,  donat  que  les 

superfícies  dels  propis  contenidors  presenten  prous  garanties  funcionals  perquè  els  tècnics 

puguin elaborar els mostrejos corresponents. En qualsevol cas es seguiran les prescripcions de 

les Notes Tècniques de Prevenció NTP 408: “Escalas  fijas de  servicio”.  (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo).  

Sistemes de tractament dels fums i gasos originats 

Donada la naturalesa de les emissions, no es fa necessària l’adopció de sistemes de tractament 

de fums de cap tipus (multiciclons, filtres de mànegues, etc.), i per tant no es descriu en aquest 

apartat  cap  característica  referent  a:  tipus  de mesures,  equips  i  les  seves  característiques; 

eficàcia de cada mesura i sistema de manteniment i de control dels equips. 

Freqüència de mesuraments de les emissions 

La freqüència de mesurament de les emissions del focus del motor de cogeneració, al tractar‐

se d’un focus classificat en el Grup B del Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de 

l’Atmosfera (CAPCA), serà cada 3 anys. 

10.5 Característiques de les emissions 

Relació de contaminants emesos, amb indicació de la concentració i emissió màssica 

La  INSTRUCCIÓ TÈCNICA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA  I CONTROL DE L'AIRE    IT‐003,  la qual ha 

estat  revisada  en  la  seva  Versió16  al  desembre  del  2019,  descriu  els  límits  d’emissió  de 

diferents  activitats.  Entre  elles  defineixes  els  límits  d’emissió  aplicables  per  la  tipologia  de 

l’activitat (motor de biogàs). 
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Autocontrol de les emissions 

L’acció de control mediambiental que s’escollirà, serà  la modalitat de control extern, realitzat 

per una entitat col∙laboradora de l’administració degudament acreditada.   

Adoptant    la modalitat de  control extern, no  són d’aplicació els procediments d’autocontrol 

(procediment  de  calibratge  i  freqüència,  sistema  de  manteniment  dels  equips,  registre  i 

comunicació  de  les  dades,  equips,  amb  les  característiques  dels  analitzadors  i mètodes  de 

mesura, escala i precisió). Amb tot, es farà ús de la tècnica disponible i de les revisions anuals 

de manteniment del motor per  incidir en aspectes que es relacionin amb  l’autocontrol de  les 

emissions. 

10.6 Dades sobre les emissions de fums i gasos en la torxa de seguretat 

Descripció  detallada  de  les  situacions  que  en  provoquen  el  funcionament  i  la  previsió  del 

temps de funcionament en h/dia i dies/any 

L’estació  de  torxa  pel  biogàs  serveix  per  cremar  el  biogàs  que  no  ha  estat  valoritzat  d’una 

manera  segura  i  sense perill pel medi  ambient. Aquestes  condicions es poden donar en els 

casos següents: 

   ‐ Mala qualitat del biogàs 

‐ Tall de subministrament a  la xarxa elèctrica, fet que obligaria a parar els motors de 
cogeneració* 

    ‐ Averia del motor de cogeneració* 

  ‐ Averia al sistema de filtració, purificació i compressió per obtenció de biometà* 

* Nota: cal citar que davant d’aquesta casuística,  s’ha de comptar amb el fet de que es disposa 

d’una  capacitat  total d’emmagatzematge de biogàs d’uns 2.700m³  (900m³  a  cada digestor). 

Tenint  en  compte  que  s’estima  una  producció  de  biogàs  d’uns  312m³/h,  el  volum 

d’emmagatzematge te una autonomia de 8,65h. Sols en cas que hi hagi un tall del consum de 

biogàs i el volum d’aquest superi els límits de magatzem, part d’aquest serà enviat  a la torxa.  

Origen, caracterització i cabals màssics de les substàncies canalitzades 

Origen:  L’origen  serà  la  pròpia  torxa  de  seguretat  que  s’instal∙larà  propera  al  motor  de 

cogeneració.  

Les coordenades UTM de la torxa són: X = 489.598m Y = 4.667.113m 
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Relació de contaminants emesos, amb indicació de la concentració i emissió màssica 

La relació de contaminants emesos i la seva concentració seran de la mateixes característiques 

que  la del punt “característiques de  les emissions” corresponent a  la xemeneia de  fums del 

grup cogenerador. 

Temps de residència i temperatura dels gasos a la cambra de la combustió de la torxa 

La  torxa de  la planta disposa d'un  cabalímetre de  rang  variable  i  registre en  continu  com  a 

sistema de  control per  conèixer en  tot moment els  cabals de gasos que  s’hi envien  i poder 

determinar així les condicions imposades per la normativa d’aplicació. 

El focus corresponent a la torxa de seguretat haurà de complir els requisits següents: 

 ‐ Temperatura d'emissió dels gasos: 900ºC 

 ‐ Temps de residència dels gasos: 0,3 s 

 ‐ Temps de  funcionament màxim: el  seu  temps de  funcionament no pot  superar en 

cap cas el 5% del temps de funcionament de la instal∙lació. 

En cas que es comprovi que el temps de funcionament de la torxa és superior al 5% del temps 

total  de  funcionament  de  la  instal∙lació,  l'empresa  comunicarà  al  Departament  de  Medi 

Ambient  i  Habitatge  les  actuacions  necessàries  que  durà  a  terme  per  tal  de  reduir  el 

funcionament d'aquest focus i garantir les condicions de seguretat exigibles a la planta.  

Degut a  la naturalesa del  focus emissor, hom considera que es  tracta d’un  focus emissor no 

sistemàtic. Tal com es descriu a  l’apartat 7 de  l’article 6 del Decret 100/2011 de 28 de gener 

pel  que  s’actualitza  el  catàleg  d’activitats  potencialment  contaminadores  de  l’atmosfera, 

l’òrgan  competent  podrà  eximir  en  aquests  tipus  de  focus  emissors  la  realització  total  de 

controls.  

És per aquest motiu que es demana a l’òrgan competent d’eximir el focus emissor de la torxa 

de la realització de controls d’emissions.  
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10.7 Dades sobre emissions difuses 

Caracterització de les emissions i estimació de la seva magnitud en t/any 

Les emissions susceptibles de produir‐se en l’àmbit de les instal∙lacions de la planta de biogàs, 

s’identifiquen en els següents focus: 

‐ Dejeccions ramaderes 

 ‐ Residus orgànic  

 ‐ Biofertilitzant digerit en el tractament biològic NDN i a les basses finals 

‐ Vehicles utilitzats per l’operació interna de la planta i transport de residus i digestat 

Els focus que poden generar emissions difuses en aquesta activitat són  el biofertilitzant digerit 

en el procés de tractament biològic NDN i l’emmagatzemat a les basses finals.   

El biogàs produït és una barreja de CH4 amb CO2  i traces d’altres elements com O2 i sulfhídric. 

Aquest  biogàs  serà  cremat  o  be  als motors  de  cogeneració  o  bé  a  una  torxa  de  seguretat 

instal∙lada per aquesta finalitat.  

L’equip  de  cogeneració  estarà  instal∙lat  dins  un  contenidor  especialment  dissenyats  per 

utilitzar biogàs. Comptarà amb el marcat CE corresponent i les seves emissions compliran amb 

la normativa vigent amb una vulnerabilitat nul∙la. 

La torxa de seguretat crema el biogàs a uns 900 ºC amb un temps de residència de 0,3 segons. 

Comptarà amb el marcat CE i totes les garanties de material i equips per assegurar una segura i 

correcte combustió.  Aquesta torxa de seguretat es preveu que rarament es posi en marxa, tot 

i això, disposarà i es mantindrà al dia el corresponent llibre de registre de torxes de seguretat. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment,  la capacitat de magatzem del biogàs serà  l’equivalent a 

unes 8,65 hores. Sols en cas que es doni la casuística d’un tall en el consum de biogàs (motor 

de cogeneració i sistema de purificació i compressió per obtenció de biometà), averia a la torxa 

de seguretat  i volum de biogàs superi els  límits de magatzem, part del biogàs  inevitablement 

serà enviat   a  la atmosfera.    La  seva  incidència, en qualsevol  cas, és  inferior a  la  incidència 

d’emissions de  l’explotació ramadera  i de qualsevol altre  instal∙lació  industrial de tractament 

de residus orgànics que no disposi d’aquest sistema de tractament.  

Degut a la variabilitat d’entrada de materials a tractar, no és previsible la quantitat d’emissions 

difuses  generades.  En qualsevol  cas,  com  es  justifica  en  el  següent  apartat,  aquestes  seran 

mínimes, degut al confinament d’aquestes. 
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Mesures per a reduir la seva generació i confinament 

Per  tal  d’evitar  emissions  de  metà  (CH4),  producte  resultant  de  la  digestió  anaeròbia  de 

dejeccions ramaderes i dels residus orgànics incorporats a la planta, s’opera de manera que el 

temps de residència d’aquests materials en els seus respectius tancs de recepció sigui el més 

curt possible. Val  a dir, que els mateixos  tancs de  recepció  van dotats de  tapes que eviten 

l’emissió d’olors i gasos durant el temps de retenció.   

Pel  que  fa  al  procés  de  digestió,  en  el  qual  es  produeix  el  metà  a  partir  de  degradació 

anaeròbia,  cal dir que es  tracte d’un procés  totalment hermètic  i que  com a producte  final 

s’obté un biofertilitzant que veu reduït el potencial de generació d’olors al voltant del 90% en 

comparació  amb  un  purí  convencional.  Davant  d’aquestes  reduccions,  no  es  preveu  cap 

alteració de l’inventari d'emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER‐CAT).  

Cal afegir també, que  l’  interès de confinar al màxim  les emissions de metà, també tenen un 

objectiu  energètic,  donat  que  es  tracte  valoritzar  el  biogàs  per  la  produir  de  electricitat  a 

través  del  motor  de  cogeneració  i  per  la  producció  de  biometà  per  la  posterior 

comercialització. 

10.8 Minimització de l’impacte odorífer sobre l’entorn 

10.8.1 Problemàtica actual d’emissions oloroses 

Tal com s’ha descrit anteriorment, la planta de biogàs es construirà en uns terrenys annexes a 

l’explotació ramadera amb dos marques oficials; marca oficial (8950‐JC)  i marca oficial (8950‐

FP). Situada a Galliners, municipi de Vilademuls. 

Actualment  la  gestió  de  les  dejeccions  ramaderes  de  l’explotació  es  realitza  amb 

l’emmagatzematge de  les dejeccions en basses  i  femers. Periòdicament es realitza  l’aplicació 

agronòmica d’aquestes dejeccions. 

Aquestes  dejeccions  romanen  durant  setmanes/mesos  en  els  punts  d’emmagatzematge 

emetent emissions oloroses a l’entorn.  
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10.8.2 Descripció de l’activitat promoguda 

En  els  apartats  anteriors  del  present  projecte  s’ha  explicat  àmpliament  en  què  consisteix 

l’activitat de la planta de biogàs. 

Aquesta  planta  de  biogàs  recollirà  i  introduirà  dins  el  procés  les  dejeccions  ramaderes 

generades en un termini de poques hores des del moment de la seva generació. 

Tal  com  es  descriu  en  els  següents  apartats,  aquestes  dejeccions,  conjuntament  amb  els  

residus orgànics, passaran per diferents etapes del procés, les quals seran hermètiques per tal 

d’evitar emissions oloroses. 

Un  cop  el  digestat  surt  de  la  digestió  anaeròbia,  s’obté  un  biofertilitzan  el  qual  s’ha  reduït 

substancialment el potencial d’emissions oloroses. 

La digestió anaeròbia, és una tecnologia madura contrastadament provada. Es pot afirmat que, 

la planta de biogàs permetrà minimitzar  l’impactes odorífer de  l’entorn  respecte  la  situació 

actual. 

10.8.3 Descripció dels residus que es tracten a la planta de biogàs 

La planta de biogàs tractarà els següents residus: 

- Dejeccions ramaderes de l’explotació annexa a la planta de biogàs. 

- Residus orgànics bàsicament de la industria agroalimentaria. En tots els casos es tracta 

de residus no especials i no perillosos. (veure apartat 7.3.2 “Residus CER pels quals es 

demana autorització” on hi ha la relació de residus a tractar). 

 

La biodegradabilitat s’efectuarà dins uns digestors hermètics.  

Previ a  l’entrada d’aquests residus als digestors, s’emmagatzemaran el mínim temps possible  

en  les basses de recepció. Es tracta de dos basses circulars soterrades de formigó armat amb 

coberta  també de  formigó armat. Aquestes basses únicament disposen d’obertures a  la part 

superior per tal de poder fer les operacions de descàrrega dels residus que arriben amb camió. 

Aquestes obertures disposaran de comportes que únicament s’obriran durant  les operacions 

de descàrrega. 
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El purí en espais oberts té una presencia alta  i mitjana d’olors sobretot a  les granjes,  i durant 

l’aplicació. 

En  canvi  quan  aquest  purí  és  tractat  a  la  planta  de  biogàs  les  emisions  baixen 

considerablement, pràcticament a zero (Font: Biomasa: Digestores anaerobios” IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía) BESEL, S.A. (Departamento de Energía) 2007). 

En  els  espais  tancats  com  son  les  prebasses  d’entrada  de  residus  i  purins,  les  olors  son 

perceptibles en els moments de  les decàrregues  i agitació. Dins els digestors no hi ha fugues 

d’olors. 

10.8.5 Prevenció i reducció d’impactes per emissions odoríferes  

Les principals accions pretenen   minimitzar el problema des de  la  font d’emissió,  ja  sigui el 

disseny o la modificació del dissenys del procés emprant bones pràctiques d’operació i maneig 

d’olors, enfront a les tècniques finalistes de tractament d’emissions odoríferes.  

Optimització de les fases del procés 

Millora de la tecnologia de la instal∙lació, control de processos i seqüència de reacció. 

Una programació en escada permetrà en tot moment conèixer el tractament dels residus des 

de la seva entrada fins a la part final. 

Es podrà seqüenciar els temps d’agitació i de bombament. 

Adaptació tècnica del procés 

Un aspecte essencial alhora d’aplicar mesures de prevenció i reducció d’olors es farà tenint en 

compte : 

Les operacions que realitza la mateixa instal∙lació, el tipus i quantitat de substàncies oloroses 

que  emet,  les  bones  pràctiques  que  s’apliquin  i  les  tècniques  de  control  que  utilitzi  per 

minimitzar o evitar les emissions oloroses. 

- Es seguirà el control de neteja detallat en el programa d’Anàlisi de Perills  i Punts de 

Control Crític (APPCC). 

- Es seguirà el Manual del Codi de Bones Pràctiques Agràries del DARP per a  l’aplicació 

del digestat a camp. 

- Es netejaran els camions després de la descàrrega i l’era de recepció. 

- Es tancaran les basses de recepció amb la tapa sempre que no hi hagin descàrregues. 
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Es  tindrà  especial  cura  amb  les  condicions  meteorològiques  adverses  com  ara  els  vents 

predominants en direcció cap a la zona del nucli de rural de Galliners. 

O amb situacions d’estabilitat atmosfèrica (inversions, boira, etc.) quan en aquestes situacions 

estables no s’afavoreix ni la turbulència ni  la dispersió de la ploma d’emissió. 

En aquestes situacions es procurarà no agitar la barreja de la bassa d’entrada. 

10.9 Emissions d’aigües residuals 

Aigües pluvials 

Les aigües pluvials són absorbides pel sòl. Per tal d’evitar enfangats a tota l’àrea de circulació 

de  la planta, es disposarà d’una capa de grava per  tal de millorar  l’accessibilitat a  la planta  i 

ajudar a la correcte absorció de l’aigua de pluja en el sòl.  

Les aigües pluvials que es  recullen a  la  zona de  recepció  formigonada  (era)  s’avocaran a  les 

basses de recepció gràcies a la formació de pendents i xarxa de recollida de lixiviats de que es 

disposarà  en  aquesta  zona.  D’aquesta  manera  les  aigües  pluvials  de  la  zona  de  recepció 

s’incorporen en el procés de digestió anaeròbia.   

Així mateix, les aigües pluvials de la zona d’emmagatzematge de la fracció sòlida formigonada 

(tant del procés de separació fracció sòlida  i  líquida com del procés de separació posterior el 

tractament NDN), aniran per gravetat fins a un pericó i seran  bombejades fins a la bassa final. 

D’aquesta manera es tractaran de la mateixa manera que la fracció líquida del digerit.  

Aigües sanitàries 

Existeix un petit consum d’aigua a la zona de recepció. Aquesta aigua s’utilitza per la neteja de 

possibles lixiviats que s’hagin dipositat a l’era formigonada durant les feines de descàrrega de 

residus orgànics.   

Aigües residuals de procés 

Les aigües residuals i lixiviats que generi el procés seran: 

‐  Les aigües utilitzades per  la neteja dels  lixiviats de  l’era de  recepció: S’introdueixen  cap al  

interior de les basses de recepció per tal de ser tractats en el procés de digestió anaeròbia. 

‐  El digestat líquid:  Serà aplicat com a adob al camp segons el pla de gestió. 

‐ El digestat sòlid: Serà aplicat com a adob al camp segons el pla de gestió. 
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Es  pot  afirmar  que  la  totalitat  de  lixiviats  generats  en  el  procés  i  aigües  de  neteja 

s’incorporaran  dins  el  procés  de  la  planta  de  biogàs  evitant  d’aquesta manera  la  possible 

contaminació del sòl i aigües subterrànies. 

11 Resum de l’estudi i conclusions 

En el present estudi s’avalua  l’impacta ambiental que ocasionarà  la planta de valorització de 

dejeccions  ramaderes  i  residus  orgànics  per  a  la  producció  de  biogàs  situada  a  Galliners 

(Vilademuls). 

Aquest  estudi  forma  part  de  la  documentació  generada  dins  el  tràmit  de  sol∙licitud 

d’Autorització Ambiental Integral. 

La  planta  de  biogàs  gestionarà  la  totalitat  de  les  dejeccions  ramaderes  generades  per  les 

explotacions  amb marca  oficial  8950‐JC  i marca  oficial  8950‐FP  (10.654,92m³/any)  així  com 

20.200 Tn/any residus orgànics externs. 

El biogàs produït es valoritzarà mitjançant un motor de cogeneració, el qual generarà energia 

elèctrica  i energia  tèrmica  renovable. També es valoritzarà  filtrant‐lo  i purificant‐lo obtenint   

biometà. 

El  digestat  sortint  del  procés  de  digestió  anaeròbia,  s’haurà  biodegradat,  reduintse 

considerablement el seu potencial d’emissió d’olors. 

Aquesta planta de biogàs també disposarà d’un tractament biològic NDN de  la fracció  líquida 

del digestat que reduirà considerablement la concentració de nitrogen. 

Tal com s’ha descrit en els diferents apartats del present document i en els annexos següents, 

les afectacions de la nova planta de biogàs a l’entorn i el medi seran mínimes. Es prendran les 

mesures  correctores  descrites  en  el  present  document  així  com  d’altres  que  determini 

l’autoritat competent. 
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Annex I: ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAT PER A LA 

PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 

I.1 Descripció general  

L’activitat  disposa  de  il∙luminació  exterior  en  determinats  punts  de  la  planta  de  biogàs  per  

garantir una  il∙luminació  suficient per desenvolupar operacions del procés durant horaris de 

tarda  i vespre en els mesos de menor hores de  sol. Garantint  la  seguretat de  les persones, 

equips i medi. 

Aquesta  il∙luminació únicament s’utilitzarà en moments puntuals en que es faci necessari per 

realitzar determinades operacions. 

A continuació es descriuen les característiques i es justifiquen el compliment normatiu d’acord 

amb  l’article  19  del  Decret  190/2015,  de  25  d’agost  de  2015,  de  desplegament  de  la  Llei 

6/2001, de 31 de maig de 2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 

del medi nocturn. 

I.2 Ubicació de la instal∙lació 

Es disposaran de 8 punts de  llum situats en punts estràtegics del recinte on, es faci necessari 

disposar de il∙luminació per garantir determinades operacions en horari nocturn. Aquests punt 

de llum estaran suportats sobre elements constructius o sobre suports metàl∙lics (màstils).  

I.3 Zona de protecció segons el Mapa envers la contaminació lumínica a Catalunya 

Segons el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, la planta de biogàs 

estarà situada a una zona definida con a Zona E2 d’acord amb la llei 6/2001. 

La Zona E2 es defineix com; la zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no pertany 

al grup de zones protegides E1. 

La instal∙lació d’il∙luminació exterior de l’activitat: 

‐ No produeix un flux lluminós a l’hemisferi superior que superi el 50%. 

‐ La  instal∙lació  disponible  prevé  la  contaminació  lumínica  i  afavoreix  l’estalvi,  l’ús 

adequat i l’aprofitament de l’energia. 
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‐ L’ús  de  la  instal∙lació  d’enllumenat  es  redueix  únicament  en moments  puntuals  on 

sigui imprescindible per la seguretat de les persones o pel desenvolupament segur de 

l’activitat. 

I.4 Flux lluminós total de la instal∙lació d’il∙luminació 

La  instal∙lació estarà formada per 8 punts de  llum amb un flux  lluminós de cada punt de  llum 

d’uns 18000lm. 

I.5 Característiques de les instal∙lacions i dels aparells d’il∙luminació exterior 

Nombre i tipologia de làmpades segons aquest Decret  

Es disposarà de 8 punts de llum, formats per projectors exteriors de descàrrega encarats fent 

llum de dalt cap a baix,  amb lluminàries de 250W, UHF/FHS menor a 1% .   

L’orientació  i  inclinació  seran  les  adequades  per  tal  d’il∙luminar  exclusivament  la  zona  de 

treball i evitar riscos per mala il∙luminació.  

Es tracta de projectors resistent a la corrosió amb reflector d’alta qualitat per proporcionar un 

flux lluminós d’alta eficiència i evita l’existència de flux lluminós a l’hemisferi superior.  

Horari de funcionament previst i descripció dels sistemes d’accionament i de regulació de flux 

lluminós  

L’horari  de  funcionament  previst  serà  durant  l’horari  de  funcionament  de  l’activitat  on  es 

precisi  disposar  d’il∙luminació  exterior  artificial  pel  desenvolupament  amb  seguretat 

d’operacions a determinades zones exteriors de  l’establiment  i que no es disposi de suficient 

llum natural. 

S’estima que  l’horari de  funcionament serà entre  les 6h  i 8h del matí  i 18h  i 22h del vespre 

principalment en l’època d’hivern. 

El sistema d’accionament serà manual i s’activarà exclusivament en cas necessari.  
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Annex II: ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC 

II.1 Objecte 

L’objecte del present annex és aportar la informació necessària per tal de  justificar de manera 

fonamentada el compliment de  la Llei 16/2002. D’aquesta manera es pretén   assegurar que 

l’activitat és compatible segons la capacitat acústica de la zona. 

II.2 Normativa aplicable 

 Llei 16/2002 de 28 de juny de Protecció Contra la Contaminació Acústica . 

 Decret  176/2009,  de  10  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  de  la  Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els 

annexos. 

 Reglament de la llei del soroll RD 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa 

la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll en referència a  la zonificació acústica, 

objectius de qualitat i emissions acústiques. 

 Código técnico de la edificación (DB‐HR/Protección frente al ruido). 

II.3 Capacitat acústica del territori 

Zona de sensibilitat acústica de l’activitat 

L’activitat estarà situada a una Zona de sensibilitat acústica alta (A) en un àrea: 

‐  (A3)  Habitatges  situats  al medi  rural  Habitatges  situats  al medi  rural  que  compleixen  les 

condicions següents: estar habitats de manera permanent, estar aïllats  i no formar part d’un 

nucli  de  població,  ésser  en  sòl  no  urbanitzable  i  no  estar  en  contradicció  amb  la  legalitat 

urbanística 
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Nivells màxims d’immissió  

Els valors  límits d’immissió definits en  l’Annex A del decret 176/2009 de 10 de novembre pel 

qual  s’aprova  el  reglament  de  la  Llei  16/2002  de  28  de  juny  de  protecció  contra  la 

contaminació acústica i se n’adapten els annexos són:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del 
sòl 

Valors límit d’immissió dB(A) 

Ld (7h‐21h)  Le (21h‐23h)  Ln (23h‐7h) 

Habitatges situats al medi rural  57  57  47 

Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats 

II.4 Anàlisis acústic de l’activitat 

Punts emissors de soroll 

Com  a maquinària  susceptible  de  produir  sorolls  cal  destacar  el motor  de  cogeneració  i  el 

compressor de cargol del sistema d’obtenció de biometà així com les bombes i els sistemes d’ 

agitació dels purins i residus. 

Els nivells de pressió sonora coneguts dels esmentats equips són: 

   ‐ Motor de cogeneració: Nivell sonor d l’aire a 1m de distància 99 dB(A). 

Nivell sonor a 5m de distància esmorteït pel contenidor 63 dB (A) 

   ‐ Compressor en mòdul insonoritzat: Nivell sonor a l’aire a 1m del mòdul 68 dB(A). 

  ‐ Bombes i elements per  tractament dejeccions ramaderes i residus orgànics: 6 unitats  que 

emeten 61 dB(A) a 1m 
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Emplaçament activitat 

Si prenem com a punts sensibles al soroll, els habitatges més propers, tindrem en compte les 

següents  vivendes: Mas  Ferran  Fonsu  (a  209,96m), Mas  Ferran  (a  321,21m)  i Mas  Geli  (a 

329,27m). 

Pel que fa el municipi de Galliners, serà el nuclí de població més proper al focus emissor sonor 

(a 571,49m). 

 

Situació punts sensibles al soroll 
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Avaluació de l’impacta acústic 

Coneguts el nivell de potència sonora de les principals fonts o bé el nivell de pressió sonora a 

una determinada distància, es poden calcular els nivells de soroll a altres distàncies. Donada 

una potència sonora  (Lw) d’una  font,  les relacions que permeten calcular el nivell de pressió 

sonora (Lp) a una determinada distància r i en l’aire lliure són les següents:   

 

Així  doncs,  el  cas més  desfavorable  de  possibles molèsties  sonores  al  punt  de  sensibilitat 

acústica és: 

Punt sensibilitat acústica: Mas Ferran Fonsu a una distància aproximada de 210m.  

Casuística donada en la planta: Funcionament simultani del motor de cogeneració, compressor 

de cargol i 4 bombes‐agitadors.  

‐ Pressió sonora a “Mas Ferran Fonsu” 

Motor:  dB(A) 56,106log(210)20636log(r)20LL wp 
 

Compressor cargol:  dB(A) 56,,156log(210)20686log(r)20LL wp 
 

Bombes i altres:  dB(A) 56,86log(210)20616log(r)20LL wp   

La  suma  logarítmica del motor, compressor  i  les quatre unitats entre bombes  i elements de 

transport i agitació de purins en el punt estudiat és de 18,81 dB(A): 

  dB(A) 81,18dB10log10L
N

1i

10

L

10x

i















 











 

on : 

Lx : Valor resultant de la suma (dB) 

Li : Valors a sumar (dB) 

 

 

 

 

 

6log(r)20LL wp 
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II.5 Conclusions 

Per tant, es conclou que  l’efecte del soroll en els punts més propers estan molt per sota dels 

valors límits d’immissió definits en el decret 176/2009 de 10 de novembre pel qual s’aprova el 

reglament de  la Llei 16/2002 de 28 de  juny de protecció contra  la contaminació acústica  i se 

n’adapten els annexos.  

Zones de sensibilitat acústica i usos del 
sòl 

Valors límit d’immissió dB(A) 

Ld (7h‐21h)  Le (21h‐23h)  Ln (23h‐7h) 

Habitatges situats al medi rural  55  55  45 

Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats 

Així mateix,  tampoc  es  produiran  vibracions  que  es  puguin  transmetre  per  terra,  sostre  o 

paret. 

 

 

 



 

 

Annex III: DIAGRAMA DE BALANÇ DE MASSES PEL QUE ES DEMANA AUTORITZACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annex IV: AVALUACIÓ DELS EFECTES PREVISIBLES, DIRECTES I 

INDIRECTES, DE L’ACTIVITAT SOBRE LA POBLACIÓ, LA FLORA, LA 

FAUNA, EL SÒL, L’AIRE, L’AIGUA, ELS FACTORS CLIMÀTICS, EL 

PAISATGE I ELS BENS MATERIALS, INCLÒS EL PATRIMONI CULTURAL 

IV.1 El Paisatge 

Introducció 

S’identifica el paisatge amb el conjunt del medi, considerant‐lo com un complex de relacions 

derivades  de  la  interacció  entre  el  elements  biòtics  i  abiòtics  que  el  formen.  S’entén  per 

paisatge tot allò que hom percep quan mira el seu entorn, es presta, per tant, a una anàlisi que 

serà  realitzada  amb  una  certa  subjectivitat,  ja  que  dependrà,  en  gran  part,  del  grau  de 

sensibilitat  de  l’observador,  de  certes  connotacions  psicològiques  i  dels  lligams  afectius  o 

emocionals entre l’observador i el paisatge. 

La  Llei 8/2005, de 8 de  juny, de protecció, gestió  i ordenació del paisatge, entén  com a  tal 

“qualsevol  part  del  territori,  tal  com  la  percep  la  col∙lectivitat,  el  caràcter  de  la  qual  és  el 

resultat de  l’acció de factors naturals o humans  i de  llurs  interrelacions”,  inserint el concepte 

de  que  el  paisatge  es  valora  a  partir  de  la  percepció  que  se’n  té,  introduint  per  tant  la 

importància de  l’observador. Aquesta Llei  també estableix que s’han de realitzar els catàlegs 

del paisatge de les diverses àrees del territori català. 

El  catàleg  del  paisatge  de  les  comarques  gironines,  en  el  qual  s’inclou  el  municipi  de 

Vilademuls, es va aprovar definitivament el novembre de 2010. 

Descripció del lloc 

En  general,  l’àmbit de  la planta de biogàs ocuparà una parcel∙la dedicada  al  cultiu herbaci, 

situada de forma annexa a  les edificacions existents de  la granja de Can Guilana, que compta 

amb  una  explotació  d’engreix  de  vedells,  una  d’engreix  de  porcs,  i  una  fàbrica  de 

transformació i fabricació de pinsos.  
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Components del paisatge 

S’entén per components del paisatge aquells aspectes del territori diferenciables a simple vista 

i  que  el  configuren,  que  es  categoritzen  en  tres  grans  blocs:  físics  (formes  del  terreny, 

superfície del sòl, cursos o làmines d’aigua, etc.), biòtics (vegetació i fauna) i humans. 

Components físics 

Pel que fa als factors físics, cal destacar la importància del relleu com a element estructurador 

del paisatge. En el cas que ocupa aquesta avaluació, el relleu es tracta d’un element important, 

ja que es tracta d’un àmbit on  les elevacions del sud, est  i oest de  la parcel∙la on s’ubicarà  la 

planta en limiten la seva conca visual en aquestes direccions. 

Així, si bé l’àrea on es situaria l’actuació estudiada, es troba a 97 msnm, (en el vèrtex sud‐oest 

que és el punt més elevat) les ondulacions de sud, est i oest arriben fins als 212 msnm (El puig, 

direcció  sud‐oest),  fet  que,  com  es  veurà més  endavant,  resulta  cabdal  en  quant  a  la poca 

visibilitat d’aquest espai. 

En direcció nord es pot  considerar que el pendent és molt baix  i es pot parlar d’un  terreny 

planer, aquest fet també afavoreix la integració del futur projecte en l’espai i la poca visibilitat 

d’aquest en el territori, malgrat que  la direcció nord podria ser  la més exposada  (veure punt 

1.4. factors de visibilitat). 

Ondulacions del terreny en direcció sud‐oest de l’àmbit. 

 

Es pot veure també l’efecte pantalla que ofereix la vegetació arbòria de l’entorn, ja que aquesta fa de pantalla a la granja annex a 

la futura planta de biogàs 
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Pel que  fa  a  la  xarxa  fluvial, no es  considera que  aquest projecte  suposi un efecte negatiu 

important per la xarxa hídrica de l’entorn, tal hi com es pot veure en l'Informe de Sostenibilitat 

Ambiental del Pla Especial. 

 

Components biòtics 

En termes generals, les característiques de la zona vénen marcades per la presència exclusiva 

de  conreus de  secà  acompanyats més  enllà dels  límits de  les parcel∙les per  clapes  i boscos 

mixtos d’alzines i pins.  

L’àmbit dels  factors biòtics es  considera de gran  importància en aquest projecte,  juntament 

amb el  factors  físics que  s’han  vist  anteriorment,  sobretot donat  l’important efecte barrera 

que produeixen les taques forestals situades en torn a la finca on s’ubica la planta.  

Hàbitats de l’àmbit del Pla Especial i el seu entorn 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

Segons  el  plànol  d’hàbitats  del  Departament  de  Territori  i 

Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  l’entorn  del 

projecte l’hàbitat predominant a l’àmbit del present projecte és 

el  (82.C) Cultius herbacis extensius de secà. La descripció que 

se’n fa és la següent: 

Extensions, sovint notables, de conreus herbacis, principalment 

de  cereals  i  més  rarament  de  farratges.  Solen  presentar 
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poblacions de males herbes, de desenvolupament principalment primaveral, que aprofiten els 

espais que deixa  la planta cultivada;  la composició de  la flora arvense és diversa  i depèn més 

del tipus de conreu i dels tractaments agrícoles aplicats que no pas del clima general. 

 

Conreus en l’àmbit de la futura planta de biogàs i limitant amb aquests ondulacions recobertes de boscos mixtos 
d’alzines i pins 

 
Direcció fotografia (Oest‐nord‐oest) 

 

Entorn  a  aquests  camps  de  conreu,  trobem  zones 

boscoses que es  classifiquen  com a  (45g) Boscos mixtos 

d’alzina  (Quercus  ilex)  i  pins  (Pinus  spp.),  es  tracta  de 

boscos amb barreja d’alzines i pins; aquests constitueixen 

generalment un estrat arbori superior. Hi poden conviure 

pins de diverses menes, però el més usual és que n’hi hagi 

un que domini. Els més comuns d’aquests boscos mixtos 

són els alzinars amb pi blanc, Al sotabosc hi predominen 

els arbustos esclerofil∙les i les lianes. L’estrat herbaci està 

molt poc desenvolupat. 
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Les característiques que  interessen més pel present EIIP és que són boscos densos, amb una 

alta  funcionalitat  d’apantallament  sobretot  donada  per  l’espessor  característics  d’aquests 

arbres. 

Conreus a l’àmbit de la futura planta de biogàs i ondulacions de boscos mixts d’alzines i pins en direcció est 

 

Direcció fotografia (Est) 

Components humans 

Tal  i  com  s’ha anat  veient,  la parcel∙la on  s’ubicarà  la planta es  troba annexa a  l’explotació 

ramadera de “Can Guilana”, però més enllà d’aquesta explotació es pot dir que estarà  força 

allunyada d’altres elements humans com nuclis i edificacions, essent l’edificació de Mas Fonsu  

la més propera, a 210 metres de distància, en direcció oest  i a  l’altra banda de  l’explotació 

ramadera de “Can Guilana” que faria de pantalla ja existent. 

Altres distàncies a edificacions, explotacions i nuclis urbans s’exposen a continuació, així hi tot 

s’ha de tenir en compte que les edificacions i explotacions més pròximes se situen sobretot a 

l’oest i entremig hi ha l’explotació ramadera de “Can Guilana”. 

Nom*  Direcció**  Distància. (m) ** 

Edificacions i explotacions aïllades 

Can Toni  O ‐ SO  470 

Mas Costa  SO  540 

Can Diret  S ‐ SE  640 

Can Cajau  O ‐ NO  640 

Can Guitard  SO  970 

Mas Puig Medinyà  N ‐ NE  1.030 

Can Ferran  NE  1.040 

Nuclis de població 

Galliners  S ‐ SO  800 
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Nom*  Direcció**  Distància. (m) ** 

Parets de Baix / Parets d'Empordà  NE  1.060 

Elements d’interès patrimonial 

Ermita de Sant Baldiri   SE  1.020 

*Nomenclatura de l’ICC. **Distàncies lineals i direccions aproximades des de centre planta 
 

A l'interior de la parcel∙la, no hi ha elements humans. 

Pel que  fa al  subministrament elèctric, aquest es durà  fins a  la planta de  forma  soterrada  i 

segons  les exigències de  la companyia distribuïdora, pel que  la seva afectació paisatgística és 

nul∙la. La nova xarxa es connectarà a  la xarxa existent de MT, mitja tensió, a  l’extrem sud est 

de l’àmbit. S’hauran de soterrar totes les línees afectades per el sector ja siguin de MT o de BT.  

Dins el sector la presència humana externa no és freqüent, donat que no es troba proper a cap 

itinerari ni recorregut pedestre o ciclista senyalitzat, pel que la presència es relega tan sols a la 

producció agrícola que actualment es du a terme en aquesta parcel∙la i a l'explotació ramadera 

el qual l’àmbit de la planta de biogàs és annex a aquesta i el projecte que s’hi vol desenvolupar 

en formaria part. 

Igualment,  l’àmbit  de  la  planta  estarà  tancada,  permetent  únicament  el  pas  de  persones 

autoritzada de la planta de digestió anaeròbia. 

En resum, es pot parlar d’un paisatge caracteritzat per la matriu agrícola i forestal, amb camps 

de  conreu,  amb  clapes  de  vegetació  forestal,  que,  juntament  amb  la  distribució  del  relleu, 

realitzen una funció d’apantallament en algunes direccions concretes. 

 

Categorització dels components del paisatge 

El  paisatge,  entès  com  a  conjunt  d’unitats  territorials  amb  diferents  propietats  i 

característiques, pot ésser analitzat i definit a través dels elements visuals: color, forma, línia, 

textura, escala o dimensió i caràcter espaial (SMARDON, 1979). Aquests atributs es refereixen 

a  l’expressió visual objectiva del paisatge, no a  les preferències ni a qualsevol altre  tipus de 

resposta de l’observador enfront del paisatge. 
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Segons les observacions visuals, el paisatge que predomina a l’àmbit d’actuació i el seu entorn 

immediat, és un paisatge que ve definit per: 

Concepte  Valor  Descripció 

FORMA  bidimensional 

Tot  i que el sector està marcat per una sola zona, en tractar‐se d’un espai amb 

un relleu molt suau, la presència als seus límits de relleus i masses boscoses, així 

com  l’explotació  ramadera  de  Can Guilana,  fan  que  el  camp  visual  es  limiti  i 

s'augmenti en direcció nord, essent el major camp visual, en aquesta direcció. 

LÍNIA   Marges poc marcats 

Geogràficament, els  límits de  la parcel∙la on s’ubicarà  la planta són clars en els 

extrems oest  i sud, els quals per una banda hi ha  l’explotació ramadera (oest)  i 

per  l’altre el  límit sud del camp de conreu. En direcció est  i nord els camps de 

conreu  segueixen  i no es diferencien encara els  límits de  la ubicació del  futur 

projecte. En el límit oest també apareixen molt pròxims boscos els quals ajuden 

a marcar els límits. 

Així  tenim en direcció  sud  i oest uns marges  clars  i en direcció nord  i est més 

difuminats. 

TEXTURA 

De gra groller 

A causa del caràcter agro‐forestal del paisatge de  l’entorn, així com de  la poca 

distància que separa la parcel∙la dels altres elements que conformen el paisatge, 

el sector presenta una textura grollera i diferenciada de cadascun dels elements 

que l’envolten. 

Densitat moderada / 

baixa 

El  paisatge  es  caracteritza  per  la  presència  d’un  relleu  suau  i  la  presència 

localitzada  d’elements  naturals  com  són  les  clapes  de  boscos que  envolten  la 

parcel∙la. En direcció oest i sud‐oest la localització de l’explotació de Can Guilana 

augmenta la densitat, però la poca densitat de diversitat d’elements (naturals o 

antròpics) la fa disminuir. 

Irregular  Irregularitat pròpia de les zones agro‐forestals. 

ESPAI 

Amb sortida 

panoràmica limitada 

Des de  l’àmbit on s’ubica el projecte no és possible una  total visió panoràmica 

degut  al  caràcter  del  paisatge  amb  límits  externs  marcats  per  les  masses 

forestals  i  l’explotació ramadera que envolten  la parcel∙la on s’ubicarà  la futura 

planta,  i  la  presència  de  relleus  que  en  limiten  la  seva  conca  visual.  La millor 

sortida visual és en direcció nord, on l’obertura del camp en facilita la visibilitat.  

Petits turons, de 

relleu irregular, i 

matriu agro‐forestal 

La zona de projecte es situa en una parcel∙la eminentment planera, tot i que es 

troba envoltada per petits turons de relleu irregular i una matriu clarament agro‐

forestal. 

 

 

Factors de visibilitat 

La visibilitat fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona determinada. La 

conca visual  i  la visibilitat es valoren amb  independència de  les característiques  inherents del 

territori i a la seva significació sensorial i cultural, com a definidors de la seva qualitat visual. 

La visibilitat es veu afectada per diversos factors, entre els qual destaquen els següents: 

 la distància: en augmentar aquesta els elements visuals es modifiquen, de manera que 

els  colors  es  tornen més  pàl∙lids  i menys  brillants,  destaquen més  els  colors  clars,  es 

debilita la força de les línies i la textura perd contrast i el gra esdevé més fi. 
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 la posició de  l’observador:  la  relació entre  l’observador  i  l’objecte observat condiciona 

l’apreciació que se’n té. 

 altres factors: com el moviment de l’observador a través del paisatge i el temps que duri 

l’observació; o bé, les condicions atmosfèriques i la il∙luminació. 

Per a avaluar  la conca visual  s’ha  fet un anàlisi mitjançant  sistemes d’informació geogràfica. 

Així, a partir de la base topogràfica 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (en endavant 

ICC) s’ha elaborat un model d’elevacions (veure plànol número 2 de l’annex cartogràfic), a on 

s’ha tingut en consideració el relleu. 

En  un  primer  anàlisi,  s’han  escollit  25  punts  d’observació,  ubicats  a  les  principals  vies  de 

comunicació  del municipi  i  vies  properes  (isovistes  dinàmiques),  i  als  nuclis  de  població  de 

Galliners, Vilademuls, Bàscara, Orfes  i altres edificacions  situades a una distància  inferior als 

5.000 metres de distància (isovistes estàtiques), a partir dels quals s’ha efectuat l’anàlisi de la 

visibilitat de  l’àmbit de  la finca  i del projecte. Per a aquest anàlisi, s’ha considerat  l’alçada de 

l’espectador  (1,75 m). Amb aquestes dades s’han obtingut  les àrees des d’on són visibles els 

diferents punts analitzats. 

Grau d’exposició a la visibilitat del terreny, tenint en compte únicament l’orografia 

 
 

Com es pot observar en l’anterior figura, l’àrea on s’ubica la finca i el Pla Especial és un àmbit 

amb una baixa visibilitat (àrees més clares del plànol),  i també es pot observar com  les zones 

amb una major exposició visual són aquelles situades al nord‐est de  l’àmbit, per  la zona del 

bosc de la Guàrdia (àrea molt més enfosquida). 
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Posteriorment, s’ha realitzat el mateix anàlisi, però a partir de l’anàlisi de la visibilitat des de la 

futura planta. Així, en  la  següent  figura  s’ha  representat  la  conca visual de  l’àmbit estudiat, 

entesa com l’àmbit del territori que és visible des del sector estudiat en funció de la topografia 

i a partir del punt d’observació definit, situat a la futura ubicació de les instal∙lacions. 

Conca visual de l’àmbit estudiat 

 

 

Com es pot observar a  la  figura anterior,  l’àmbit on  s’ubica  la planta  seria visible des d’una 

extensió  de  territori  limitada,  i  la  seva  conca  visual  se  circumscriu  sobretot  en  un  àmbit 

comprés  a  una  distància  de  1.500 metres.  A  una  distància  superior,  aquesta  conca  visual 

només es reflecteix en sentit nord i nord‐est. 

Així mateix, aquest anàlisi permet observar com  l’àmbit de  la planta no és visible des de cap 

dels principals nuclis de població propers (Galliners, Vilademuls  i Bàscara),  i que només ho és 

des d’algunes edificacions aïllades. 

Finalment,  s’ha  realitzat  el mateix  anàlisi,  tenint  en  compte  la  implantació  dels  elements 

previstos en el projecte d’aquesta planta, que es detallen més endavant en aquest document. 

D’aquest anàlisi, que es pot observar a la següent imatge, se’n desprèn que  la implantació de 

la  planta  augmenta  la  visibilitat  de  l’àmbit molt  lleugerament,  i  ho  fa  sobretot  sobre  zona 

agrícoles  i masses  boscoses,  i  no  pas  sobre  nuclis  urbans  ni  zones  especialment  sensibles. 

Aquest augment de la visibilitat es dóna sobretot dintre l’àmbit circumscrit en un radi de 1.500 
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metres,  i  tant  sols en  sentits est  i nord,  ja que cap al  sud, el propi  terreny en  limita  la  seva 

visibilitat,  i cap a  l’oest, el fet de situar‐se a una cota  inferior a  la resta d’edificacions de Can 

Guilana fan que aquestes actuïn de barrera visual sobre els elements previstos per part del Pla 

Especial. 

Per  tant,  i  a  la  vista  dels  plànols  exposats,  es  conclou  que  l'impacte  visual  produït  pels 

elements de la futura planta sobre la visibilitat de l’àmbit és reduït i compatible, en no afectar 

espais destacats ni nuclis urbans. 

Anàlisi de la visibilitat de l’àmbit estudiat un cop desenvolupat el Pla Especial 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

De  l’anàlisi conjunt dels anteriors plànols es creu que  l’afectació visual directa  i que  s’haurà 

d’intentar corregir és, sobretot, la que es concentra sobre el límit nord i  nord ‐ est de l’àmbit 

del Pla Especial. 
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Observació des la ubicació del futur dipòsit cap a nord, est, sud i oest 

  Nord   Est 

       

 
  Sud  Oest 

       

 
. 
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Valors del paisatge 

La valoració del paisatge és sempre un procés subjectiu, que com ja s’ha esmentat, depèn de 

diversos  factors.  En  aquest  apartat  s’analitzen  els  seus  valors  intrínsecs  (estètics,  ecològics, 

productius, històrics, socials, etc.). 

Pel que fa als valors estètics, cal destacar la inclusió de l’àrea dins del context d’una explotació 

ramadera inclosa alhora en una matriu agro‐forestal. Amb tot, tot i el valor estètic del paisatge 

mosaic  agro‐forestal  que  envolta  la  parcel∙la  i  l’explotació,  des  de  la  seva  ubicació  no  se’n 

destaca  cap  element  estètic  pròxim  de  rellevància  a  remarcar. Alhora  que  s’ha  de  tenir  en 

compte el que ja s’ha comentat que la parcel∙la està annexada a l’explotació ramadera de Can 

Guilana. 

El valor ecològic, en aquest cas és poc rellevant,  fet que es remarca en no  tractar‐se de cap 

espai protegit per figures de planejament sectorial d’espais naturals (PEIN, xarxa Natura 2000) 

si bé es tracta d’un àmbit agro‐forestal, amb domini en el sector de conreus de secà, disminuir 

el  potencial  diversitat  de  biodiversitat  i més  tenint  en  compte  la  presència  de  annexa  de 

l’explotació  ramadera.  La  parcel∙la  actualment  està  ocupada  per  camps  de  conreu,  i  no  es 

destaca vegetació ni fauna protegida. 

D’importància relativa és el valor productiu, ja que actualment l’àrea del projecte està destinat 

a usos agrícoles. En aquest sentit,  la possible  instal∙lació de  la planta de valorització suposarà 

de  ben  segur  un  rendiment  de  producció molt més  elevat  i  una  indubtable millora  en  el 

tractament dels residus ramaders originats a les explotacions properes a la futura planta. 
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Ortofotomapa de la parcel∙la on s’ubica el projecte i el seu entorn 

 

 

Finalment cal fer esment que no hi ha cap element a destacar pel seu valor històric, pròxim a 

l’àmbit del Pla Especial. L’element aïllat més pròxim és l’ermita de Sant Baldiri, actualment en 

ruïna, situada a més de 1.000 metres en direcció sud‐est, en un turó (176 msnm) recobert de 

boscos. També, al nucli de Galliners es destaca  l’església parroquial de Sant  Julià, però  com 

s’ha vist anteriorment, el nucli de Galliners no es pot veure afectat visualment per  la  futura 

ubicació del projecte. 
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Pel que  fa a  la valoració de  la qualitat visual del paisatge, aquesta es  realitza a partir de  les 

seves qualitats primària i secundària, tal i com segueix: 

VISIBILITAT O QUALITAT PRIMÀRIA: 

Visibilitat i exposició 

Poc visible, malgrat el caràcter agrari de  l’entorn pròxim,  la vegetació forestal  i sobretot 
l’explotació ramadera  i els petits  turons de relleu  irregular que envolten  l’espai agrícola 
fan que la visibilitat d’aquesta parcel∙la es redueixi sensiblement. 

Així mateix,  la  distància  que  separa  la  parcel∙la  de  les  principals  vies  de  comunicació 
properes, fan que l’exposició d’aquest àmbit sigui reduïda. 

Conca visual  Bastant tancada, tan sols oberta en sentit nord i nord‐est 

Presència espectadors 
No hi ha presència d’espectadors permanents per l’absència de zones habitades dintre la 
conca  visual  de  la  parcel∙la.  A  l’entorn  de  l’àmbit  no  hi  ha  itineraris  pedestres  ni  en 
bicicleta que fomentin la presència d’espectadors. 

Valoració   BAIXA 

QUALITAT VISUAL O SECUNDÀRIA: 

Diversitat:  Baixa. Espai dedicat al cultiu herbaci. 

Singularitat  Baixa. Absència d’espècies singulars i protegides. 

Cromatisme 

Diversitat cromàtica mitja per  l’homogeneïtat de colors  i  textures, donat pels camps de 
conreus similars de l’entorn i la presència de les masses forestals de l’entorn i sobretot la 
presència de l’explotació ramadera a l’oest de la parcel∙la de marcat monocromatisme en 
els tons grisosos. 

Vegetació:  Vegetació ruderal i conreus a la parcel∙la, i agro‐forestal als entorns. 

Grau de naturalitat 
Mitjana. Donada per la matriu agro‐forestal on es troba, però l’alta naturalitat de l’espai 
agroforestal és veu altament disminuïda per  la granja,  la qual està annexada  la parcel∙la 
del Pla Especial. 

Elements antròpics 
Només se’n destaca la presència de l’ermita de Sant Baldiri, però a més de 1.000 metres 
de l'indret. Per tant sense possibles incidències paisatgístiques a aquest element. 

Valoració   MITJANA 

VALORACIÓ GLOBAL: 

MITJANA‐BAIXA 

La valoració global resultant és Mitjana‐Baixa. 

 

Fragilitat paisatgística 

La  fragilitat paisatgística s’entén com  la capacitat del paisatge per absorbir els canvis que es 

preveu portar‐hi a  terme. Expressa el grau de deteriorament que el paisatge experimentaria 

davant la incidència de determinades actuacions.  

La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb l’aptitud del territori per a 

absorbir  visualment  modificacions  o  alteracions  sense  detriment  de  la  seva  qualitat 

paisatgística. La fragilitat, al contrari que  la qualitat visual, depèn del tipus d’activitat que s’hi 

vulgui desenvolupar. 
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‐ Visibilitat. L’abast de la conca visual augmenta la fragilitat. El factor que més importància té, a l’hora de definir la 

fragilitat del paisatge en front el projecte, i el futur desenvolupament de les determinacions que aquest preveu, és 

l’abast  de  les  conques  visuals:  com  ja  s’ha  esmentat,  es  tracta  de  conques  visuals  reduïdes,  amb  obertures 

mitjanament bones en direcció nord  i en menor mesura en direcció nord‐est. Així,  l’impacte en  relació a aquest 

factor és baix. 

 

‐  Accessibilitat.  L’existència  de  vies  de  comunicació  (camins,  carreteres,  senders)  contribueixen  de  per  sí  a 

augmentar  la potencial  fragilitat paisatgística. Com  s’ha  vist  anteriorment,  l’accessibilitat  a  aquesta parcel∙la  és 

limitada, ja que aquesta s’hi pot accedir actualment a través de l’explotació ramadera i en el futur tan sols a través 

del  camí  que  hi  porta,  i  es  troba  allunyada  de  les  principals  vies  de  comunicació  existents,  no  hi  ha  ni  rutes 

pedestres ni en bicicleta que hi tinguin el seu pas.  

 

‐ Freqüentació. Un major número d’observadors des dels principals punts d’accés o d’observació fa que la fragilitat 

també sigui major. El grau de freqüentació a les zones pròximes a l’explotació per part de la població és baix, per la 

inexistència de rutes i itineraris que hi tinguin pas. La freqüentació concreta a la finca es veurà incrementada per la 

execució  i  el  funcionament de  la  futura planta,  a  causa de  l’accés  a  aquesta de  camions que hagin d’accedir  al 

recinte per a dipositar alguns dels subproductes utilitzats en el procés de la planta,.  

 

‐  Capacitat  d’emmascarament  de  la  vegetació  i  d’altres  elements.  La  major  presència  d’un  estrat  arbori  i  la 

diversitat cromàtica disminueixen la fragilitat. Com s’ha vist al llarg del document, la vegetació present a l’indret és 

de caràcter agrícola amb masses  forestals  (alzines  i pins). La presència de  les masses  forestals proporcionen una 

capacitat d’emmascarament alta, en gairebé  totes direccions. En direcció  sud, est,  i oest, a més,  la presència de 

petits turons de relleu irregular en limita molt la seva conca visual. A banda s’ha de tenir en compte que la futura 

planta  formaria part de  l'actual explotació  ramadera, malgrat  funcionin de manera  independent. Les edificacions 

d’aquesta explotació tenen una funció molt important en l’emmascarament i apantallament de la futura planta, ja 

que són elements actuals totalment opacs i a més situats en una cota superior a la parcel∙la que es tracta en el Pla 

Especial, per tant en direcció oest i sud‐oest es parteix d’una conca visual nul∙la. 

A més a més, cal tenir en compte que de les diverses actuacions previstes pel projecte, les úniques que comporten 

un major grau de visibilitat són, tal i com es veurà en els diferents fotomuntatges presentats, els tres digestors, la 

bassa de líquid sortida, les casetes prefabricades de les instal∙lacions, i la tanca perimetral. 

Es pot concloure que la capacitat d’emmascarament és mitja ‐ alta. 

 

Finalment,  i en referència al projecte, es vol tenir en compte que aquesta actuació permetrà 

disposar d’una planta de digestió anaeròbia amb codigestió de residus de la pròpia explotació 

ramaderes  existent.  Es  considera  molt  remarcable  aquest  aspecte,  més  que  per  la  seva 

afectació  al  paisatge,  per  les  noves  possibilitats  que  s’obren  en  un  camp  actualment  en 

regressió  a  Catalunya  com  és  el  de  l’agricultura  i  la  ramaderia,  essent  aquesta  una  nova 

alternativa per a la realització de plantes de biogàs en l’àmbit rural. A més a més, cal tenir en 

compte  que  aquesta  actuació  permetrà  generar  energia  elèctrica  sense  la  necessitat  de 
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consumir  combustibles  d’origen  fòssil,  i  així mateix  utilitza  fonts  d’energia  renovables,  que 

actualment resulten més un problema que un recurs per a la nostra societat. 

En general doncs, la fragilitat del paisatge en relació al projecte és: MITJA‐BAIXA. 

 

Capacitat de càrrega paisatgística 

A  partir  de  la  combinació  d’apartats  anteriors  ‐valoració  i  fragilitat  paisatgística‐,  es  pot 

determinar la capacitat de càrrega paisatgística de l’entorn considerat, entesa com la màxima 

capacitat d’acceptació de nous usos o activitats  i el grau màxim d’impacte que pot  suportar 

sense que es vegin deteriorats progressivament i irreversiblement els seus valors paisatgístics. 

  Valoració paisatgística   

Fragilitat paisatgística  Molt alta  Alta  Mitja  Baixa   

Molt alta  Molt Baixa  Molt Baixa  Baixa  Mitja  C
ap

acitat d
e càrre

ga 

Alta  Molt Baixa  Baixa  Baixa  Mitja 

Mitja  Baixa  Baixa  Mitja  Mitja 

Baixa  Mitja  Mitja  Mitja  Alta 

L’índex de capacitat de càrrega resultant es considera MITJÀ ‐ ALT 

IV.2 El Projecte 

Planejament vigent 

Planejament de rang superior territorial i urbanístic 

El  sòl  objecte  d’estudi  no  es  veu  afectat  per  figures  de  planejament  sectorial  de  protecció 

d’espais naturals, com ara el PEIN o  la xarxa Natura 2000. Al nord del municipi, hi ha  l’espai 

inclòs a  la xarxa Natura 2000 del Riu Fluvià (Codi: ES5120021), però aquest espai queda molt 

allunyat de l’actuació. 

La  figura de planejament  territorial de  rang  superior, a banda del Pla Territorial General de 

Catalunya, en aquest àmbit és el Pla Territorial Parcial de  les Comarques Gironines aprovat 

definitivament  el  mes  de  setembre  de  2010,  que  incorpora  aquest  àmbit  dintre  del  sòl 

d'interès agrari o paisatgístic. 
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Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures segons el PTPCG 

 

 

Font: Plànol O.10  del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, DTiS 2010. Detall. 

Pla director urbanístic del Pla de l'Estany, aprovat definitivament l'any 2010, indica que l’àrea 

del projecte al igual que el Pla Territorial Parcial, està inclosa en sòl de protecció territorial com 

a sòl d’interès agrícola i paisatgístic. 
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Planejament municipal 

El planejament urbanístic  vigent al municipi de Vilademuls, està  format pel Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Vilademuls, segon text refòs febrer 2017 .  

La parcel∙la on s’ubicarà la planta està classificada com a Sòl no urbanitzable 

Clau 20b – sòl rústec comú – agrícola comú 

Clau T2 – sistema de serveis tècnics i ambiental ‐ Energia 

Ja  es  disposa  d’un  pla  especial  anomenat  Pla  especial  urbanístic  per  a  la  implantació 

d'una planta de tractament de purins per a la producció de biogàs a Can Guilana de 

Galliners.   

Aquest pla especial classifica i admet els usos següents: 

- Classifica la zona com a:    Sól No Urbanitzable ‐ clau AG (Agrari General) 

- Usos admesos:     Tractament de purins  i  fems  i d'altres  subproductes orgànics per  la  

producció de biogàs i la seva transformació en energia renovable. 

El Pla Especial Urbanístic es va aprovar havent passat pel tràmit de l’Avaluació Ambiental, amb 

el  seu  Informe de Sostenibilitat Ambiental  (ISA)  i  la  seva memòria ambiental. També  s’hi va 

incorporat l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgístic (EIIP). 

L’articulat del Pla Especial expressa  l’ordenació de les construccions i usos del sector, així com 

fixa els paràmetres urbanístics pel desenvolupament de la planta de biogàs. 

El  Pla  Especial  de  Can  Guilana  va  ser  aprovat  definitivament  per  la  Comissió  Territorial 

d’Urbanisme de Girona en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2016. 
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Règim del sòl segons el planejament vigent, detall de l’entorn de l’àmbit d’estudi 

 

 

 

Catàleg del paisatge de les comarques gironines  

Catàleg del paisatge de les comarques gironines 

Els  treballs del Catàleg,  situen  l’àmbit de  la  futura planta de biogàs  a  la unitat paisatgística 

anomenada Terraprims. Aquesta unitat de paisatge es caracteritza per un territori molt extens 

que manté un marcat caràcter rural malgrat la proximitat a les àrees de Girona‐Banyoles i de la 

Costa Brava de l’Empordà. El relleu està constituït per un terreny ondulat solcat per torrents i 

rieres  tributaris  del  Ter  o  del  Fluvià.  Així,  en  el  paisatge  hi  predominen  els mosaics  agro‐

forestals de camps de cereals i pinedes de pi blanc amb alzines. 

Com a rutes  i punts d’observació  i gaudi del paisatge es destaca en  la unitat de Terraprims  la   

N‐II, que transita lluny de l’àmbit del present projecte d’implantació d’una planta de biogàs. El 

Catàleg destaca alhora  les carreteres  locals entre turons  i que connecten els diversos nuclis  i 

veïnats que el conformen. Són aquestes carreteres, d’escàs trànsit i de poca amplada, les que 

permeten copsar el veritable entramat dels paisatges aturonats definidors dels Terraprims. A 

elles s’afegeixen algunes pistes veïnals asfaltades que no tenen la categoria de carreteres i que 

complementen l’accessibilitat entre els nuclis i masos dispersos. D'aquestes característiques es 

podria dir que és també la carretera GIV‐5131, que transcorre pròxima a l’àmbit. 
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El  Catàleg  indica  que  l’àrea  del  nucli  de Galliners,  i  per  tant  de  l’àmbit  de  les  explotacions 

ramaderes de “Can Guilana” i també de l’àrea annexa on s’ubicarà la futura planta de biogàs, 

tenen  un  grau  d’exposició  baix  en  relació  als  principals  punts  d’observació  (miradors, 

carreteres i nuclis habitats). 

Grau d’exposició visual 

 
Font: Catàleg del paisatge de les comarques gironines. Plànol 03.1. Visibilitat. Grau exposició visual 

 

Els objectius del Catàleg del paisatge de les comarques gironines per a la unitat de Terraprims, 

així com el criteris  i accions, que podrien  tenir una  incidència en el projecte es  relacionen a 

continuació: 

Objectius de qualitat paisatgística 

21.3.  Unes  àrees  especialitzades  d’ús  industrial,  logístic,  comercial,  d’oci  o  d’altres  usos 

terciaris, ubicades en zones visuals no preferents i dissenyades tenint en compte la integració 

en l’entorn. 

21.5. Un paisatge agroforestal preservat i ben gestionat que mantingui la diversitat d’elements 

que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia. 
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Criteris i accions 

 Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció 

21.1. Garantir  la preservació de  la morfologia primigènia dels  Terraprims  representada pels 

relleus  i  ondulacions.  En  aquest  sentit,  cal  evitar  la  desfiguració  de  la  singularitat 

geomorfològica dels relleus dels Terraprims, amb construccions, infraestructures, i en general, 

amb barreres visuals que  impedeixin o dificultin considerablement  la percepció de  les formes 

ondulades que configuren aquest paisatge.  

 Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 

21.6. El mosaic agroforestal dels Terraprims ha de preservar el seu caràcter singular pel gran 

valor cultural i paisatgístic que conté. 

21.8. Mantenir  les estructures agrícoles existents,  com a peces  vertebradores del paisatge  i 

generadores d’un ric mosaic agrícola. 

 Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació 

21.27. Prioritzar  les actuacions encaminades a plantar, recuperar o mantenir  fileres arbrades 

associades  a  infraestructures  lineals  de  comunicació.  En  aquests  casos,  caldrà  un  estudi  de 

visibilitats des de  les vies arbrades, que permeti garantir  la seguretat dels conductors a partir 

de la seva visualització adequada sobretot en revolts i interseccions. 

Actuacions previstes 

Amb tot, els elements més destacats pel que fa a la seva possible afectació paisatgística són els 

tres digestors, mentre que la resta d’elements són d’una alçada molt baixa, i per tant, amb una 

afectació visual molt limitada. 
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Fotomuntatge de la futura planta ‐ Emplaçament 
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A  continuació es mostra una aproximació de  com quedaria  l’espai amb  la  implantació de  la 

planta de  valorització de  subproductes orgànics, a partir de  la modelització de  les diferents 

instal∙lacions que es preveuen, segons s’especifica al projecte de la mateixa. 

Fotomuntatge de la futura planta – Vista direcció nord ‐ nord‐oest 

 
 

 

 

Així doncs, el primer que salta a la vista és que els elements que presenten una major visibilitat 

de  la planta són els tres digestors, pels quals s’han escollit una gama de colors que permetin 

integrar‐los amb les tonalitats verdoses, mentre que la resta d’elements i instal∙lacions són de 

dimensions molt inferiors. Amb tot, es pot observar com el conjunt d’elements i instal∙lacions 

no sobresurt més que  les  instal∙lacions existents de  l’explotació  ramadera annexa, situada al 

seu costat en el límit oest de la futura planta pel que el seu efecte paisatgístic és molt reduït.  
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Les  properes  imatges  permeten  fer‐se  una  idea  de  l’efecte  resultant  des  de  la  llunyania,  i 

permet  observar  com  la  distribució  dels  elements,  especialment  dels  tres  digestors,  fa  que 

aquests es minimitzin amb les edificacions de la explotació ramadera i que la resta d’elements 

de la futura planta de biogàs, donades les seves dimensions no es destaquin en el conjunt. 

L'altre element de majors dimensions, és la bassa líquid de sortida. Amb tot, aquest, tal hi com 

es veu en  les  imatges  i malgrat  les seves dimensions, no es percep com a  impactant,  ja que 

s’integra perfectament en el conjunt planta de biogàs ‐ explotació ramadera. 

Fotomuntatge de la futura planta – Vista frontal en direcció sud‐oest 
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IV.3 Criteris d’integració i avaluació de l’impacte 

Criteris i mesures d’integració 

Criteris d’integració 

Ateses  les  característiques  del  paisatge  esmentades  anteriorment  i  les  característiques  del 

projecte, l’estratègia d’integració paisatgística més adient és l’harmonització de les actuacions 

amb el paisatge circumdant, mitjançant la ubicació de la planta en una parcel∙la que presenta 

una  menor  visibilitat  que  s’integri  en  el  paisatge  agro‐forestal  en  el  si  d’una  explotació 

ramadera  i amb  l’elecció dels materials d’acabat, que permeten una correcta  integració dels 

elements; i l’ocultació mitjançant la situació i col∙locació dels elements a l’interior de la futura 

planta (ubicació dels Digestors en el límit amb les instal∙lacions de la granja) i fent que aquests 

no sobresurtin per sobre de la línia que defineixen les edificacions existents. 

 

Mesures d’integració 

A la vista de les estratègies escollides, les mesures d’integració que s’han tingut en compte en 

aquest projecte han estat: 

 L’emplaçament de  la  futura planta, en una parcel∙la planera, però  situada entre petits  turons de  relleu 

irregular, a més a més de la distribució interior dels diferents elements i àrees que la formen, faciliten que 

el  relleu,  la conjunció amb  la explotació  ramadera  i  la vegetació que envolten  l’entorn, així com que  la 

pròpia planta provoqui un efecte d’integració amb la granja de Can Guilana. 

 Soterrament  de  diversos  elements,  com  la  bassa  d’entrada  de  purins,  la  bassa  d’acumulació  i 

homogeneïtzació i la prebassa de recepció de residus en facilita la seva ocultació. 

 Soterrament de la xarxa de mitja tensió necessària per evacuar l’energia generada. 

 Selecció dels colors dels digestors i les seves cobertes de forma que aquests s’integren amb el fons escènic 

i els materials d’acabat presents a la pròpia explotació. En concret, les tonalitats cromàtiques que donen 

millor resultat en ubicacions com la proposada són els tons foscos i, en tot cas, mats. El color recomanat 

és el color codi RAL 6015 . 

 

 Selecció de materials de recobriment poc reflectants, i mats. 
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Mesures correctores 

No obstant  l’adopció de  les  anteriors mesures  i  aspectes  en  la  construcció  de  la planta,  es 

considera adient indicar una altra mesura a tenir en compte, a fi de minimitzar‐ne el seu efecte 

sobre el medi i el paisatge:  

- Plantació de pantalles arbòries en el  límit nord  i est de  la parcel∙la de  la planta de 

biogàs a fi i efecte de minimitzar l’impacte en l’entorn de la nova planta. 

En  l’anàlisi de  les visibilitats, s’ha detectat que  les principals visuals externes són en direcció 

nord,  nord‐est,  ja  que  el mínim  pendent  de  la  parcel∙la  és  en  aquesta  direcció  i  donada  la 

escassa presència de massa forestal i/o edificis que moderin les visuals. 

Es proposa realitzar  la plantació d’una pantalla arbòria de xiprers (Cupressus sempervirens estricta) 

en els  límits nord  i est de  la planta. Aquesta espècie s’ha escollit per ser  la que presenta un 

creixement suficientment ràpid, així com arribar a una alçada adequada com per assolir un bon 

nivell d’ocultació de  la planta. Aquests arbres, a més, són de  fulla perenne, per  la qual cosa 

complirà  la  funció  de  pantalla  al  llarg  de  tot  l’any.  Per  altra  banda  ja  n’hi  ha  presència  en 

l’explotació ramadera de Can Guilana i en la mateixa disposició que es proposa fer la plantació 

lineal, la qual cosa farà que tot el conjunt quedi més integrat en l’entorn, sense realitzar noves 

linealitats. 

D’altra  banda,  per  assegurar  la  viabilitat  i  el manteniment  d’aquesta  plantació,  s’haurà  de 

realitzar un reg de suport durant els 2 primers anys. 

Així doncs, es proposa una plantació en  línia al  llarg de 240 metres del  límits nord  i est, de 

xiprers de 80 – 100 cm d’alçada, a un metre de distància entre ells. 

La situació de la pantalla arbòria serà la següent: 

Situació de la pantalla arbòria 
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A  continuació  es  mostra  a  través  dels  fotomuntatges  l’efecte  esmorteïdor  de  la  pantalla 

vegetal proposada. La visual de nord cap a sud queda absolutament  integrada, aquesta és  la 

visual  on  hi  pot  haver  una  presència  més  continuada  d’espectadors  donat  el  curs  de  la 

carretera Gi‐5131 i GI‐554 . 

 

Fotomuntatge de la futura planta – Vista frontal en direcció sud‐oest 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomuntatge de la futura planta – Vista direcció nord ‐ nord‐oest 
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Avaluació de l’impacte 

Actuacions que poden produir un major impacte paisatgístic 

A  la  taula  següent  s’especifiquen  les actuacions que poden  tenir un major  impacte  sobre el 

paisatge  en  funció  de  les  seves  característiques  de  disseny,  la  seva  execució  i  el  seu 

funcionament: 

Canvis amb potencial incidència 

paisatgística 
Actuacions concretes del projecte susceptibles de produir impacte 

Introducció de nous elements en el 

camp visual 

La construcció de la planta comportarà la introducció d’un nou volum, que 

per força destacarà dels elements que actualment formen aquest paisatge. 

Amb  tot,  s’ha  de  tenir  en  compte  que  quedarà  integrada  en  l’entorn 

immediat,  per  la  distribució  dels  elements  a  l'interior  de  la  planta,  i  els 

materials  i colors utilitzats,  i a més a més, es situa en una zona amb una 

baixa  exposició,  per  la  seva  ubicació  en  una  parcel∙la  de  cota  inferior  a 

l’explotació  ramadera de Can Guilana,  l’entorn es  localitza en una planta 

agrícola  envoltada  de  petits  turons  (Sud,  oest  i  est)  de  relleu  irregular 

característics del paisatge, el que en redueix la seva visibilitat. 

Modificació de xarxes 

La  carretera que donarà  accés  a  la planta és  la  carretera GIV‐5131, que 

uneix el nucli de Galliners amb la carretera GI‐554. L’accés a la planta des 

d’aquesta carretera es realitzarà mitjançant un camí de terra. S’ha de tenir 

en  compte  que  per  motius  sanitaris,  l’entrada  de  la  planta  ha  de  ser 

diferent que l’entrada a l’explotació ramadera. 

L’accés per a  la planta de biogàs estarà  format per un camí de 4 metres 

d’amplada que permetrà, a més, tenir accés directe a la caseta del centre 

transformador de la companyia elèctrica sense necessitat d’entrar dins les 

instal∙lacions de la planta de biogàs.  

Aquest serà de terra compactada i en cap cas asfaltat i/o de formigó.  

La  xarxa  de  mitja  tensió  necessària  per  evacuar  l’energia  generada  es 

construirà de  forma  soterrada  i  se  soterraran altres  línies elèctriques de 

l’àmbit. 
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Canvis amb potencial incidència 

paisatgística 
Actuacions concretes del projecte susceptibles de produir impacte 

Creació de nous elements 

conformadors del paisatge 

Els elements que presenten una major visibilitat de  la planta són els  tres 

digestors,  amb  una  alçada  de  6,5 metres,  pels  quals  s’han  escollit  una 

gama de colors que permetin integrar‐los amb tonalitats verdoses, mentre 

que  la  resta d’elements  i  instal∙lacions  són de dimensions molt  inferiors. 

Amb  tot,  el  conjunt  d’elements  i  instal∙lacions  no  sobresurt  respecte 

l’explotació  ramadera  de  Can Guilana  que  defineix  el  perfil  d’horitzó  en 

direcció oest respecte la futura planta, pel que el seu efecte paisatgístic és 

molt reduït.  

Finalment,  també  hi  ha  d’altres  elements  secundaris  que  es  soterren 

totalment, com és el cas de diverses basses d’entrada de residus  i purins, 

així  com  la  xarxa  de  mitja  tensió  necessària  per  a  evacuar  l’energia 

generada. 

Eleccions de cromatisme i textura 

El projecte preveu pels digestors, els elements més  importants a tenir en 

compte  a  l’hora  d’avaluar  l’impacte  paisatgístic,  unes  tonalitats  que 

s’integren en el fons escènic, amb tonalitats fosques, color codi RAL 6015, i 

acabats mats. 

 
 

 

Caracterització i avaluació dels impactes 

Els impactes es valoren segons la seva magnitud en funció de l’afectació al paisatge com: 

 Compatibles: impactes que permeten una integració de la proposta amb l’aplicació de mesures senzilles o 

que no requereixen mesures d’integració. 

 Moderats: impactes que es redueixen substancialment amb l’aplicació de mesures d’integració. 

 Severs:  impactes que no es poden solucionar amb mesures d’integració  i fan aconsellable replantejar  la 

concepció del projecte.  

 Crítics o incompatibles: impacte amb efectes molt intensos en el paisatge, que superen el llindar tolerable 

i fan desaconsellable la proposta. 
 

Així mateix, en la valoració dels impactes també es té en compte el signe d’aquests segons  la 

seva rellevància, caracteritzant‐los com a positius, irrellevants, o negatius. Per altra banda, en 

la  valoració  s’han  tingut  en  compte  tots  els  aspectes  i mesures  del  projecte,  així  com  les 

recomanacions efectuades en el present estudi. 
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Impacte  Caracterització  Valoració 

Introducció de nous elements en 

el camp visual 

La construcció de la planta provoca un impacte sobre els valors 

estètics del paisatge pel simple fet d’introduir un volum aliè a la 

situació  prèvia,  en  un  paisatge  agro‐forestal,  però  tenint  en 

compte el conjunt de l’explotació ramadera. Amb tot, l’espai on 

aquesta està projectada es considera adequat, ja que es situa en 

una zona planera amb l’entorn rodejat per petits turons, fet que 

determina la baixa exposició i la reduïda conca visual de l’àmbit 

del projecte, sobretot en direcció sud i oest. 

Així mateix, s’ha de tenir en compte que quedarà  integrada en 

l’entorn immediat, per la distribució dels elements a l'interior de 

la  planta,  i  els  materials  i  colors  utilitzats  i  al  ser  annex  a 

l’explotació ramadera de Can Guilana 

La planta  seria visible des del nord, doncs  la  seva  conca visual 

s’obre  sobretot  en  aquesta  direcció,  però  no  afecta  nuclis 

urbans rellevants.  

COMPATIBLE 

Modificació de xarxes 

El fet que el camí d’accés a la planta sigui de nova creació, però 

de baix recorregut (menys de 150m), limita aquest impacte. 

La  xarxa  de  mitja  tensió  necessària  per  evacuar  l’energia 

generada es construirà de forma soterrada. 

COMPATIBLE 

Creació de nous elements 

conformadors del paisatge 

Els dipòsits de digestió seran d’una tonalitat que s’integra amb 

l’entorn.  Aquest  fet  permetrà  minimitzar  el  seu  impacte  en 

l’entorn. 

El  conjunt  d’elements  i  instal∙lacions  no  sobresurt  respecte 

l'actual horitzó  format per  la granja de Can Guilana, pel que el 

seu efecte paisatgístic és molt reduït. 

L’altre element amb un major impacte paisatgístic, per les seves 

elevades  dimensions,  és  la  bassa  de  líquid  sortida,  la  qual  es 

soterra parcialment per tal de que no sobresurti en excés. 

Finalment,  també  hi  ha  d’altres  elements  secundaris  que  es 

soterren totalment, com és el cas de diverses basses d’entrada 

de residus  i purins, així com  la xarxa de mitja tensió necessària 

per a evacuar l’energia generada. 

COMPATIBLE 

Eleccions de cromatisme i textura 

El projecte preveu pels digestors, els elements més importants a 

tenir  en  compte  a  l’hora  d’avaluar  l’impacte  paisatgístic,  unes 

tonalitats  que  s’integren  en  el  fons  escènic,  amb  tonalitats 

fosques, color codi RAL 6015, i acabats mats. 

COMPATIBLE 



 

  95

Impacte  Caracterització  Valoració 

Disminució de la pressió dels 

residus ramaders sobre el medi 

ambient 

La reducció de  la pressió dels residus ramaders,  l’eliminació de 

part del metà que produeixen  les explotacions  ramaderes que 

aportaran  els  seus  purins,  i  la  reutilització  de  residus  de  la 

industria alimentaria suposa un impacte positiu sobre els valors 

ecològics. 

COMPATIBLE 

Impacte sobre els valors 

productius 

La  generació  d’energia  elèctrica  a  partir  d’una  font  d’energia 

renovable  es  considera  un  impacte  positiu.  A  més  a  més, 

aquesta  tipus  de  planta  suposa  una  nova  alternativa  per  a 

l’àmbit rural. 

COMPATIBLE 

     

    Impacte positiu   

    Impacte irrellevant   

    Impacte negatiu   

 

En conjunt, de tots els  impactes el més  important es produeix en  la fase de construcció de  la 

planta, degut a  les obres de condicionament del terreny  i  les de  la construcció dels elements 

que  conformen  la  planta  de  digestió  anaeròbia.  No  obstant,  aquests  impactes  es  poden 

considerar de compatibles, ja que un cop finalitzades les obres, no seran perceptibles. 

Per  altra  banda,  la  implantació  de  la  planta  de  digestió  anaeròbia  té  un  cert  impacte 

paisatgístic, però que es veu compensat amb  les mesures preventives considerades, que  fan 

disminuir les visuals i la integració de la planta en el paisatge agro‐forestal en el qual s’insereix. 

Així  doncs,  el  conjunt  d’actuacions  previstes  pel  projecte  de  construcció  de  d’una  planta 

col∙lectiva  de  tractament  de  purins  per  a  la  producció  de  biogàs  a  Galliners  (Vilademuls) 

presenten un  impacte paisatgístic COMPATIBLE en el marc en el que s’emplaça el projecte  i 

sempre segons les característiques constructives i de funcionament que consten en el present 

document. 
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IV.4 Síntesi 

En el present annex s’avalua els efectes previsibles, directes i indirectes, de l’activitat sobre la 

població,  la  flora,  la  fauna,  el  sòl,  l’aire,  l’aigua,  els  factors  climàtics,  el  paisatge  i  els  bens 

materials, inclòs el patrimoni cultural. 

La planta de biogàs   ocupa una parcel∙la planera dedicada al cultiu herbaci, situada de forma 

annexa  a  les  edificacions  existents  de  la  granja  de  Can  Guilana,  que  compta  amb  una 

explotació  d’engreix  de  vedells,  una  d’engreix  de  porcs,  i  una  fàbrica  de  transformació  i 

fabricació de pinsos. 

L’àmbit de  la planta ocupa una superfície total de 13.270 m2, dels quals, 12.481 m2  (94,05%) 

estaran dedicats a  la parcel∙la de  la planta de biogàs,  i 789 m2  (5,95%) a vialitat. Tot  i que  la 

parcel∙la  destinada  a  la  planta  de  biogàs  és  de  poc més  d’1,3  ha,  s’hi  ubicaran  una  sèrie 

d’elements que no ocuparan  la  totalitat de  la mateixa,  ja que bona part d’aquesta quedarà 

lliure per  a poder maniobrar  els  vehicles necessaris. Així,  els principals  elements  a  tenir  en 

compte a l’interior de la planta són els tres digestors, que ocupen una superfície de 1.128 m2, i 

la bassa d’emmagatzematge de 2.139,8 m2, essent els primers, que assoleixen una alçada de 

6,5 metres, els elements que poden tenir un major efecte sobre el paisatge. 

Cal destacar la importància del relleu com a element estructurador del paisatge. En el cas que 

ocupa aquesta activitat, el relleu es tracta d’un element important, ja que es tracta d’un àmbit 

on  les elevacions del  sud, est  i oest de  la parcel∙la on  s’ubicarà  la planta en  limiten  la  seva 

conca  visual  en  aquestes direccions. Així,  si bé  l’àrea on  es  situaria  l’actuació  estudiada,  es 

troba a 97 msnm, (en el vèrtex sud‐oest que és el punt més elevat) les ondulacions de sud, est i 

oest  arriben  fins  als  212  msnm  (El  puig,  direcció  sud‐oest),  fet  que,  com  es  veurà  més 

endavant, resulta cabdal en quant a  la poca visibilitat d’aquest espai. En direcció nord es pot 

considerar que el pendent és molt baix i es pot parlar d’un terreny planer. 

En resum, es pot parlar d’un paisatge caracteritzat per la matriu agrícola i forestal, amb camps 

de  conreu,  amb  clapes  de  vegetació  forestal,  que,  juntament  amb  la  distribució  del  relleu, 

realitzen una funció d’apantallament en algunes direccions concretes. 

L’índex de capacitat de càrrega resultant de  la valoració global del paisatge  i de  l’anàlisi de  la 

fragilitat paisatgística és mitjà ‐ alt. 

El  projecte  consisteix  la  construcció  d’una  planta  individual  de  valorització  de  dejeccions 

ramaderes  i  residus  orgànics  per  a  la  producció  de  biogàs.  Tenint  en  compte  l’important 

potencial  d’estalvi  en  matèria  d’emissions  de  gasos  d’efecte  hivernacle,  la  utilització  de 
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matèries agràries, com els fems i els purins, així com d’altres residus d’origen animal o orgànic 

provinent  de  la  industria  agroalimentària,  per  a  la  producció  de  biogàs  ofereix  avantatges 

mediambientals notables tant en el que es refereix a la producció de calor i electricitat com a 

la seva utilització com a biocarburants. Com a conseqüència del seu caràcter descentralitzat, 

les  instal∙lacions  de  biogàs  poden  aportar  una  contribució  decisiva  al  desenvolupament 

sostenible a les zones rurals i oferir als agricultors noves possibilitats d’ingressos. 

Els aspectes del projecte que podrien produir un major impacte sobre el paisatge, a part de la 

pròpia  introducció  d’un  nou  volum  aliè  en  el mateix,  són  la  construcció  dels  tres  digestors 

circulars,  de  6,5 metres  d’alçada.  Aquest  impacte  es  veu  atenuat  per  les  diverses mesures 

contemplades  per  part  del  projecte,  com  la  seva  ubicació  en  una  parcel∙la  adequada,  i  les 

tonalitats  escollides per  a  la  seva  integració  amb  la  vegetació  forestal  existent  en  torn  a  la 

parcel∙la.  

Tampoc  s’han de menystenir  els  impactes positius  que  aquesta planta  suposarà pels  valors 

ecològics,  pel  que  fa  a  la  reducció  de  la  pressió  que  exerceixen  actualment  els  residus 

ramaders a la zona, així com la reducció de part de les emissions atmosfèriques de metà, i una 

part  important de  les emissions d’òxids nitrosos que produeixen actualment  les explotacions 

ramaderes que aportaran els seus purins a  la  futura planta,  i  la generació d’energia elèctrica 

provinent de fonts d’energia renovable. 

El  projecte  preveu  mesures  d’integració  de  la  futura  planta  de  producció  de  biogàs, 

concretament les següents: 

 L’emplaçament de  la  futura planta, en una parcel∙la planera, però  situada entre petits  turons de  relleu 

irregular, a més a més de la distribució interior dels diferents elements i àrees que la formen, faciliten que 

el  relleu,  la conjunció amb  la explotació  ramadera  i  la vegetació que envolten  l’entorn, així com que  la 

pròpia planta provoqui un efecte d'integració amb la granja de Can Guilana. 

 Soterrament  de  diversos  elements,  com  la  bassa  d'entrada  de  purins,  la  bassa  d'acumulació  i 

homogeneïtzació i les basses de recepció de residus en facilita la seva ocultació. 

 Soterrament de la xarxa de mitja tensió necessària per evacuar l’energia generada. 

 Selecció dels colors dels digestors i les seves cobertes de forma que aquests s’integren amb el fons escènic 

i els materials d’acabat presents a la pròpia explotació. En concret, les tonalitats cromàtiques que donen 

millor resultat en ubicacions com la proposada són els tons foscos i, en tot cas, mats. El color recomanat 

és el color codi RAL 6015 . 

 

 Selecció de materials de recobriment poc reflectants, i mats. 
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No obstant l’adopció de les anteriors mesures i aspectes en la construcció de la planta, i donat 

que  en  l’anàlisi  de  les  visibilitats,  s’ha  detectat  que  les  principals  visuals  externes  són  en 

direcció nord, nord‐est, ja que el mínim pendent de la parcel∙la és en aquesta direcció i donada 

la  escassa  presència  de massa  forestal  i/o  edificis  que moderin  les  visuals,  s’ha  proposat 

realitzar la plantació d’una pantalla arbòria de xiprers (Cupressus sempervirens estricta) en els límits 

nord  i est de  la planta. Aquesta espècie  s’ha escollit per  ser  la que presenta un  creixement 

suficientment  ràpid,  així  com  arribar  a  una  alçada  adequada  com  per  assolir  un  bon  nivell 

d’ocultació de la planta. Aquests arbres, a més, són de fulla perenne, per la qual cosa complirà 

la  funció de pantalla al  llarg de  tot  l’any. Per altra banda  ja n'hi ha presència en  l’explotació 

ramadera de Can Guilana  i en  la mateixa disposició que es proposa  fer  la plantació  lineal,  la 

qual  cosa  farà  que  tot  el  conjunt  quedi  més  integrat  en  l’entorn,  sense  realitzar  noves 

linealitats. 

 

Es  tracta,  per  tant,  d’un  impacte  COMPATIBLE  en  el marc  en  el  que  s’emplaça  l’activitat  i 

sempre segons les característiques constructives i de funcionament que consten en el present 

document. 
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Annex V: ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRÍTICS (APPCC)  

V.1 Registre de l’establiment 

La planta de biogàs com a gestor autoritzat, estarà inscrita al registre d’establiments Sandach 

del Ministerio  de Agricultura,  alimentación  y   Medio  ambiente  de  l’Estat  Espanyol,  d’acord 

amb  la  normativa  comunitària  (Reglamento  (CE)  nº  1069/2009  i  (UE)  nº  142/2011)  on 

s’estableix els establiments que han de ser autoritzats, registrats i els seus requisits. 

Es  demana  que  la  planta  de  biogàs  estigui  autoritzada  a  tractar  alguns  residus  SANDACH 

procedents  de  l’exterior  de  l’explotació.  Aquests  residus  SANDACH  estaran  higienitzats 

prèviament en origen.   

Els residus de purins i fems de la pròpia explotació ramadera annexa a la planta de biogàs son 

atribuïts a residus SANDACH, aquests poden  tenir una   aplicació agrícola o bé entrar per ser 

digerits a la planta de biogàs.   

Considerar l’aplicació del purí i fems com un SANDACH sotmès a la normativa actual, demana 

tenir identificats els procediments APPC (perills i punts de control crítics). 

A continuació s’identifiquen els Perills i Punts de Control Crítics respecte als residus tractats a 

la planta de biogàs. 

 

V.2 Principis bàsics en què es fonamenten l’APPCC 

Principi  1:  S’identifiquen  tots  els perills potencials que poden  aparèixer  en  les  etapes del 

procés. 
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Es  presenta  un  dibuix  en  planta  de  la  planta  de  biogàs  i  el  diagrama  de  flux  on  es  poden 

observar els dos punts crítics on poden existir perill pel contacte amb residus i caigudes durant 

les operacions de descàrrega. 

Perill 1.‐  situat a  la bassa de  recepció 1. El purí entra de  forma entubada  i  soterrada. Perill 

d’esquitxos  quan  els  camions  descarreguen  i  caigudes  dels  operaris  (s’haurà  d’obrir  la 

comporta superior de la bassa. 
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Perill 2.‐  situat a  la bassa de  recepció 2. El purí entra de  forma entubada  i  soterrada. Perill 

d’esquitxos  quan  els  camions  descarreguen  i  caigudes  dels  operaris  (s’haurà  d’obrir  la 

comporta superior de la bassa. 

No s’entraran residus Sandach de  l’exterior si no han estat prèviament higienitzats segons el 

reglament EU.  

Els residus de la pròpia explotació (purins i fems) entraran a la planta de biogàs a través d’una 

tuberia soterrada que arriba a les basses de recepció. 

Després tot el procés és entubat, fins que el digestat es dipositat (també entubat) a  la bassa 

final per a la seva aplicació a camp. 

El perill pot ser que la bassa vessés si entrés massa purí, o per l’efecte d’escumes. 

Un  segon  perill  seria  que  el  camió  procedent  de  l’exterior  s’embrutís  del  purí  de  la  bassa 

soterrada. 

Principi 2: Identificar els punts de control crític (PCC) 

Existeix una probabilitat molt baixa que les basses de recepció vessin. 

Les basses de recepció de la planta de biogàs estan dimensionades per tenir una capacitat per 

400m³ quan la producció diària de purins , fems i entrada de residus és d’uns 84,53m³/dia. I és 

aquest volum el que anirà entrant diàriament als digestors. 

En  cas  que  arribés  a  vessar,  les  pendents  de  la  zona  formigonada  no  deixarien  sortir  el 

purí/residu d’aquesta zona. 

Les basses disposen d’unes barres de  seguretat per  tal d’impedir  la  caiguda dels operaris al 

interior de les basses en cas d’accident. 

Principi 3: Establir els límits crítics 

El límit crític es pot donar quan les basses estan omplerta més del 90% de la seva capacitat ja 

que en algunes ocasions es podrien produir escumes i desbordar les basses de recepció. 

Quan l’era està bruta i els camions s’emporten restes a les rodes. 

Principi 4: Establir un sistema de vigilància dels PCC 

L’acció  idònia  per  saber  si  el procés  està  sota  control  és  a  través d’uns  sensors de nivell  a 

través d’ultrasons que capaços de detectar  les escumes, a banda de  les boies tipus pera que 

mesuren els nivells màxims i mínims de les basses i si es sobrepassen aquests límits. 
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La  vigilància  de  la  planta  serà  permanent,  durant  24h  al  dia,  ja  sigui  presencialment  o  a 

distància gracies a un sistema SCADA que envia missatges en cas d’avaries i/o perills.  

Les  pujades  d’escumes  solen  ser  lentes  i  es  retenen  a  la  zona  formigonada,  en  cas  que 

succeeixin. Per tant hi ha temps suficient per actuar i posar la situació a la normalitat. 

En cas que la zona formigonada hi hagués restes de purí, no es permetria el pas de camions. 

Principi 5: Establir les accions correctores 

Per corregir aquestes situacions, es deixa d’entrar purins  i residus  i s’alimenta de  forma més 

continuada  cap  a digestors, d’aquesta manera  es disminueix  el  volum  emmagatzemat  a  les 

basses  de  recepció  i    també  el  nivell  d’escuma  es  cas  d’haver‐n’hi,  i  així  es  torna  a  la 

normalitat. 

Per altra banda també es neteja diàriament la zona formigonada si hi ha hagut descàrregues. 

Principi 6: Establir un sistema de verificació 

És  absolutament  verificable  visualment  i  per  gràfiques  que  la  bassa  de  purins  baixa  si 

s’alimenten els digestors. 

La neteja de la zona formigonada es comprova de forma visual. 

V.3 Implementació de l’APPCC 

L'objectiu del  sistema APPCC és  identificar  i mantenir  controlats  els perills de  contaminació 

rellevants dins la planta de biogàs.  

El principal compliment és el de l’higiene, i conèixer qui és el responsable,  què ha de fer, com, 

quan i on. 

Tal com s’ha descrit anteriorment, tot el procés dins la planta de biogàs és entubat i hermètic a 

excepció de les basses de recepció. Es tracta d’unes basses soterrades de formigó armat amb 

una  tapa corredera. Aquesta  tapa  s’obre únicament durant  les operacions de descàrrega de 

fems i residus orgànics externs.  

Els camions externs tenen un accés independent per accedir a la planta de biogàs. 

En cas que els camions de descàrrega es puguin emportar enganxat a les rodes traces de purí, 

fems o residus orgànics, aquests sempre passaran pel bàdem sanitari d’entrada‐sortida. 

Es duran a  terme un seguiment de  les neteges de  la zona de descàrrega a  través d’una  fulla 

Excel on s’anotaran que s’ha realitzat la neteja del pati i del camió. 
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A  banda  de  detectar  els  possibles  PPCC,  a  la  planta  de  biogàs  també  s’actuarà  sobre  els 

següents hàbits. 

Tenim els següent controls: 

 Formació 

El personal de  la planta estarà  informat per  l’equip  tècnic gestor  sobre els condicionants de 

manteniment i ordre dins la planta. 

 Neteja i Desinfecció 

- Es netejarà el pati de descàrrega cada cop que hi ha una descàrrega de camions. 

- Existiran mangueres per a la neteja de camions i paviment. 

- Els camions tindran accés a la planta de biogàs sense haver d’entrar a 

l’explotació ramadera. 

- Els  camions  passaran  per  un  gual  sanitari  amb  un  producte 

desinfectant.  Concretament  el  producte    AMBISEP.  Un  detergent 

desinfectant  dissenyat  per  a  la  desinfecció  de  vehicles  de  transport 

animal en l’àmbit veterinari. Registre sanitari 0489‐P. 

- A  cada descàrrega es netejaran  les  caixes dels  camions  i  les  rodes amb mànegues a 

pressió. 

- Es disposarà d'equips i agents de neteja adequats. 
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 Control de Plagues 

Es tindrà subscrit un contracte amb una empresa raticida, la qual farà aplicacions periòdiques. 

 

A l’estiu es controlaran els insectes i es col∙locaran insecticides per a la seva eliminació. 

Concretament  el  producte  AGITA  de  Novartis.    D’ús  adequat  per  a  instal∙lacions 

ramaderes amb aplicació mitjançant pintat o polvoritzat. 

Es durà a terme un registre dels controls periòdics de plagues a través d’una plataforma 

web de la companyia amb qui es subscriurà un contracta per aquest servei. 

V.4 Identificació i Traçabilitat 

En tot moment es coneixarà d’on provenen els residus. 

Les dejeccions ramaderes només provindran de la pròpia explotació. 

Les demés entrades de residus externs procedents de llots i fangs de la indústria, així com els 

possibles residus Sandach que han estat tractats en origen, entraran dins la planta de biogàs a 

través de la corresponent Fulla de Seguiment i anterior validació de la Fitxa d’Acceptació on es 

controlarà  la traçabilitat des de que surtin de  l’empresa origen fins a  l’entrada a  la planta de 

biogàs. La justificació documental serà enviada mensualment a l’ARC. 

Un  cop  el  digestat  surti  del  procés  de  digestió  anaeròbia,  separació  de  fases  i  tractament 

biològic  NDN,  el  destí  seran  les  parcel∙les  agrícoles  associades  a  l’aplicació  agronòmica  de 

l’activitat.  
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V.5 Pla de control de residus 

- Tot  el  procés  es  realitzarà  de  forma  entubada  fins  a  la  sortida  a  la  bassa  final  per 

finalment fer l’aplicació agronòmica. 

- L’establiment  tindrà  implantat  un  sistema  de  control  scada  on  es  controlarà  en  tot 

moment el procés de la planta de biogàs, des de l’entrada fins a la sortida de la planta. 

- L’establiment  tindrà  incorporat  un  control  de  manteniment  diàri  de  diversos 

paràmetres de funcionament i neteja.   

- L’establiment tindrà implantat el seguiment dels anàlisis dels perills i punts de control 

crítics. 

- L’aplicació  del  digestat  a  camp  es  realitzarà  a  través  d’un  aplicador  autoritzat  o  a 

través de  la pròpia maquinària agrícola de  l’explotació dins  les parcel.les autoritzades 

pel DARP segons el Pla de Gestió autoritzat.  

- Es  disposaran  de  totes  les  analítiques  dels  residus  entrants  quan  aquests  estan 

obligats. L’ARC en disposarà d’una còpia de cada un d’ells entregada en el moment de 

l’acceptació de la FA. 

- Es realitzaran analítiques anuals del digestat abans d’aplicar‐lo a camp. Les analítiques 

les  realitzarà  el  laboratori  Autoritzat  EUROFINS  i  amb  el  suport  i  control  de  l’IRTA‐

GIRO.  

- Es  realitzaran analítiques continuades de  les   parcel∙les que entren al PGDR o que si 

aplica digest. s’analitzarà l’NPK.  

- Amb  tots  aquests  controls,  es  garantirà  la  traçabilitat  dels  subproductes  animals  i 

productes derivats en tota  la fase de  la cadena de digestió anaeròbica   fins a  la seva 

aplicació a camp, on es mantindran també les condicions higièniques. 

- Es portarà al dia les entrades del llibre de registre d’entrades de residus externs. 

- Anualment es presentaran el pla de gestió de les dejeccions ramaderes, tant del purí i 

fems  com  del  digestat  durant  el  primer  trimestre  de  l’any  davant  el  DARP  via 

telemàtica.  

- Es presentarà anualment la declaració anual DARIG davant l’ARC. 
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V.6 Control accessos 

Existirà una tanca perimetral a tot l’àmbit de la planta  per tal d’impedir l’accés a persones no 

autoritzades o animals grans. Es disposarà d’una porta d’accés per a vianants  i portal d’accés 

de vehicles, els quals, només disposaran de codi d’accés les persones autoritzades. 

Les  basses  soterrades  també  estaran  sempre  tancades  i  només  s’obriran  les  comportes 

superiors durant les operacions de descàrrega de fems i residus orgànics amb camió o remolc. 

La bassa final disposarà d’una tanca perimetral en tot el seu perímetre per tal de protegir de 

caigudes a les persones i animals que circulin prop de la coronació de la bassa. 

V.7 Pla de Control i Seguiment d'Equips de Mesura (Calibració) 

Els  digestors  se’ls  controlarà  la  temperatura  de  forma  constant.  Quedant  reflectida  a  les 

gràfiques del sistema SCADA.. 

Cal dir que la pujada o baixada de la temperatura per sota dels 35ºC o per sobre dels 40ºC, no 

queda  determinat  com  un  punt  crític.  No  suposa  cap  risc  sanitari  ni  ambiental  el  fet  de 

possibles  canvis  en  la  temperatura  del  digestat.  El  control  de  la  temperatura,  així  com  el 

control dels aparells mecànics, és un manteniment ordinari,  i és amb aquest control que es 

pretén  reduir  a  nivells  acceptables  la  possibilitat  de  reducció  de  la  Temperatura  dins  els 

digestors.  La  repercussió  que  genera  no  treballar  en  aquest  rang  de  temperatures  és  la 

disminució de producció de biogàs. 

Com  a  mesura  cautelar  degut  a  una  averia  important  en  el  generador  tèrmic  (motor  de 

cogeneració),  el  gestor  de  la  planta  de  biogàs  disposa  d’una  caldera  de  300kW mòbil  que 

funciona amb biogàs que en cas de necessitat permet mantenir la temperatura dels digestors i 

d’aquesta manera mantenir el procés de digestió anaeròbia actiu. 

La calibració dels cabalímetres seran de fàbrica. 

Les  instal∙lació  de  la  planta  de  biogàs  no  utilitzaran  sistemes  de  mesura  de  temperatura 

basades  en  la  tecnologia  termopar.  En  lloc  seu,  s’optarà  per  la  instal∙lació  de  detectors  de 

temperatura  resistius, és a dir, basats en  la variació de  la  resistència d’un  conductor amb  la 

temperatura (sondes Pt100). 

La calibració de les sondes PT100 seran dutes a terme periòdicament.  
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Annex VI: COMPLIMENT DELS CONTINGUTS MÍNIMS “ESTUDI 

D’IMPACTE AMBIENTAL” 

El  present  Estudi  d’Impacte  Ambiental  per  a  la  sol∙licitud  d’autorització  ambiental  integral 

d’una planta de valorització de dejeccions ramaderes  i residus orgànics per a  la producció de 

biogàs, inclou els continguts mínims fixats en l’article 35 de la Llei 21/2013 de 9 de desembre 

d’avaluació ambiental així com els continguts mínims fixats a l’article 18 de la Llei 20/2009 del 

4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.   

En  aquest  annex  s’indica  per  a  cada  un  dels  punts  detallats  en  els  articles  descrits 

anteriorment, la seva localització en el present document o bé s’aporta informació al respecte 

sobre la idoneïtat de la solució adoptada. 

Documentació tècnica a presentar. Segons article 35 de la Llei 21/2013  Comentari 

Descripció  general  del  projecte  que  inclou  informació  sobre  la  seva  ubicació,  disseny, 

dimensions i altres característiques pertinents del projecte; i previsions en el temps sobre 

la utilització del sol  i d'altres recursos naturals. Estimació dels tipus  i quantitat de residus 

generats i emissions de matèria o energia resultant. 

Es descriu en  l’apartat 6, apartat 7  i 
apartat 10 del present estudi. 

Descripció de les diverses alternatives alternatives raonables estudiades que tinguin relació 

amb el projecte i les seves característiques específiques, inclosa l’alternativa cero, o de cap 

realització  del  projecte,  i  una  justificació  de  les  principals  raons  de  la  solució  adoptada, 

tenint en compte els efectes del projecte sobre el medi ambient 

 

L’alternativa  adoptada  d’implantació 
d’una planta de biogàs  annexa  a  les 
explotacions ramaderes existents per 
a  la  valorització  de  les  dejeccions 
ramaderes  i  residus  orgànics  en 
energia  renovable  i  amb  un 
tractament  biològic  de  reducció  de 
nitrogen,  es  considera  com  la millor 
alternativa  pels  efectes  ambientals, 
paisatgístic i de sanitat animal. 

Identificació,  descripció,  anàlisi  i,  si  es  procedeix,  la  quantificació  dels  efectes  possibles 

significatius directes o indirectes, secundaris, acumulatius i sinèrgics del projecte sobre els 

següents  factors:  la  població,  la  salut  humana,  la  flora,  la  fauna,  la  biodiversitat,  la 

geodiversitat,  el  sol,  el  subsòl,  l'aire,  l'aigua,  el medi marí,  el  clima,  el  canvi  climàtic,  el 

paisatge,  els  béns materials,  el  patrimoni  cultural  i  la  interacció  entre  tots  els  factors 

esmentats,  durant  les  etapes  d’execució,  explotació  i  cas  en  aquest  cas  la  demolició  o 

l’abandonament del projecte. 

S’adjunta  a  l’Annex  IV  del  present 
document. 

S'inclourà un apartat específic per a l'avaluació de les repercussions del projecte 

sobre  espais  Red  Natura  2000  tenint  en  compte  els  objectius  de  conservació  de  cada 

cadena 

lloc, que inclogui els impactes referents, les mesures corresponents preventives, 

correctores i compensacions Red Natura 2000 i el seu seguiment. 

Es descriu a  l’apartat  IV.2 de  l’Annex 
IV 

Quan  el  projecte  pot  provocar  un  llarg  plaç  d’una modificació  hidromorfològica  a  una 

massa d’aigua superficial o una alteració del nivell en una massa d’aigua subterrània que 

pot impedir que pot millorar el bon estat o que pogués suposar un determinarà el seu estat 

o potencial,  inclourà un apartat específic per a  l'avaluació  les  seves  repercussions a  llarg 

plaç sobre els elements de qualitat que defineixen l’estat o potencial de les masses d’aigua 

afectades. 

No és d’aplicació 
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S'inclourà un apartat específic que inclogui la identificació, descripció, anàlisi  i anàlisi si es 

procedeix, es redueix  la quantificació dels efectes esperats sobre els  factors enumerats a 

l’apartat c), derivats de  la vulnerabilitat del projecte davant riscos d’accidents de fosses o 

de  catàstrofes,  sobre  el  risc  que  es  produeixen  declaracions  accidentals  o  catàstrofes,  i 

sobre  els  probables  efectes  adversos  sobre  el  medi  ambient,  en  cas  d’ocurrència  els 

desajustos, o bé un informe justificatiu sobre l'aplicació d'aquest apartat al projecte. 

Per realitzar els estudis mencionats en aquest apartat, el promotor  inclourà  la  informació 

rellevant  obtinguda  a  través  de  les  avaluacions  de  riscos  realitzats  conformitat  amb  les 

normes que es poden aplicar al projecte. 

No és d’aplicació 

Mesures  que  permetin  prevenir,  corregir  i,  si  escau,  compensar  els  possibles  efectes 

adversos significatius sobre el medi ambient i el paisatge. 

Es  descriu  a  l’Annex  IV  del  present 
document. 

Programa de vigilància ambiental 

 

Es descriu en  l’apartat 9 del present 
estudi. 

Resum  no  tècnic  de  l'estudi  d'impacte  ambiental  i  conclusions  en  termes  fàcilment 

comprensibles. 

Es descriu en l’apartat 11 del present 
estudi. 

Documentació tècnica a presentar. Segons article 18 de la Llei 20/2009  Comentari 

Descripció  general  del  projecte  i  exigències  previsibles  en  el  temps,  amb  relació  a  la 

utilització del  sòl  i altres  recursos naturals. Estimació del  tipus  i  la quantitat dels  residus 

abocats i les emissions de matèria o energia resultants, i descripció del medi receptor.  

Es descriu en  l’apartat 6, apartat 7  i 
apartat 10 del present estudi. 

Exposició  de  les  principals  alternatives  estudiades  i  justificació  de  la  solució  adoptada, 

atenent l'ús i l'aplicació de les millors tècniques disponibles i els efectes ambientals. 

L’alternativa  adoptada  d’implantació 
d’una planta de biogàs  annexa  a  les 
explotacions ramaderes existents per 
a  la  valorització  de  les  dejeccions 
ramaderes  i  residus  orgànics  en 
energia  renovable  i  amb  un 
tractament  biològic  de  reducció  de 
nitrogen,  es  considera  com  la millor 
alternativa  pels  efectes  ambientals, 
paisatgístic i de sanitat animal. 

Avaluació dels efectes previsibles, directes  i  indirectes, del projecte  sobre  la població,  la 

flora,  la  fauna, el  sòl,  l'aire,  l'aigua,  tant  terrestres com marítims, els  factors climàtics, el 

paisatge  i  els  béns materials,  inclòs  el  patrimoni  cultural.  Igualment,  s'ha  d'atendre  la 

interacció entre tots aquests factors i els possibles efectes transfronterers, entre municipis 

o entre comunitats autònomes. 

S’adjunta  a  l’Annex  IV  del  present 
document. 

Mesures establertes per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius.  Es descriu en  l’apartat 8, apartat 9  i 
apartat 10 del present estudi. 

Programa de vigilància ambiental.  Es descriu en  l’apartat 9 del present 
estudi. 

Estudi d'impacte acústic.  S’adjunta  a  l’Annex  II  del  present 
document. 

Descripció de les característiques de la il∙luminació exterior.  S’adjunta  a  l’Annex  I  del  present 
document. 

Resum de  l'estudi  i  les conclusions en  termes  fàcilment comprensibles,  i, si escau, de  les 

dificultats informatives o de les tècniques trobades en el procés d'elaboració. 

Es descriu en l’apartat 11 del present 
estudi. 
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