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Reduir el volum de purins 

utilitzant energia solar 

 
 
 

 
El sistema reduirà el volum del purí rebaixant els 
seus costos de transport, facilitarà el seu ús com a 
fertilitzant natural, afavorirà el control i la 
minimització de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle lligades al seu emmagatzemament i 
permetrà la utilització de l’energia excedent 
d’instal·lacions fotovoltaiques 
 
Es tracta d’un sistema innovador d’evaporació solar 
avançada que presenta una solució combinada d’energia 
solar tèrmica i fotovoltaica per afavorir l’evaporació del 
contingut aquós del purí en basses d’emmagatzemament 
alhora que redueix al 50% la superfície necessària per a 
l’evaporació en bases convencionals.  
Tot això s’aconseguirà mitjançant la construcció d’una 
bassa coberta amb control avançat que permetrà 
intensificar l’evaporació solar. A més a més, el sistema farà 
ús de l’excedent d’energia, que actualment tenen les 
instal·lacions fotovoltaiques instal·lades a les granges en 
règim d’autoconsum, i incorporarà un sistema de control de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) lligades a 
l’emmagatzemament i evaporació de purins en basses.  
 
La solució permet la reducció de volum o assecatge total 
mitjançant l’evaporació solar del purí en granges porcines 
on no és possible l’abocament de tota la producció de 
purins (límit d’abocament de nitrogen) en camps propers i, 
com a conseqüència, l’abaratiment del cost de transport 
cap a plantes de processat de purí o camps de conreu 
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allunyats que es facin servir per la dispersió dels nutrients 
sobrants a la propietat productora del purins. 
 
Aquest sistema pot ser implementat en les zones afectades 
per una elevada concentració de nitrats fixades per la 
Generalitat segons la directiva de nitrats Directiva 
91/676/CEE.  
 

Aquesta directiva defineix les zones vulnerables com a 
zones potencials de contaminació per a masses d’aigua ja 
contaminades o que ho estaran en breu si no s’apliquen 
mesures preventives.  Les zones vulnerables han estat 
designades pels Decrets 283/1998, 476/2004 i els Acords 
de Govern 128/2009 i 13/2015. 
 
També es contempla la seva aplicació a altres zones de 
l’estat espanyol i d’Europa que pateixen la mateixa 
problemàtica.  
 
 
 
 
 
 
 


