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1 I t d ió1. Introducció
1.1 Breu explicació del procés de digestió anaeròbia
El biogàs és un combustible gasós format fonamentalment per metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2)
que sorgeix a partir d'una digestió anaeròbia de la biomassa. Es parla de digestió donat que, tal
com passa a l’estòmac dels animals, la matèria orgànica es degrada i se n’obté un residu orgànic i
energia. Aquest procés també rep el nom de metanització i és molt adequat per valoritzar residus
biodegradables com ara els residus ramaders i agrícoles, els llots de depuradora, els efluents
industrials, els residus sòlids urbans, etc. També es pot extreure biogàs a partir de cultius
energètics com ara el blat de moro, la remolatxa, la civada i d'altres.

La codigestió (barreja de diversos subproductes orgànics amb els purins) es planteja com la millor
ió t i l d ió d bi à d t l bl è i d' idopció per potenciar la producció de biogàs, donat que els problemes o carències d'un residu

(relació C/N...) es poden compensar amb la presència d'altres.

Característiques del biogàs



1 2 U d l bi à1.2 Usos del biogàs
El biogàs produït en processos de digestió anaeròbia pot tenir diferents usos:

En una caldera per generació de calor o electricitat.
En motors o turbines per generar electricitat i calor.

Font: ICAEN

En piles de combustible, prèvia realització d'una neteja de H2S i altres contaminants de les
bmembranes.

Purificar i afegir els additius necessaris per introduir-lo en una xarxa de transport de gas natural.
Ús com a material base per a la síntesi de productes d'elevat valor afegit com és el metanol o el
gas natural liquatgas natural liquat.
Combustible d'automoció.



El biogàs a més de metà té una sèrie de compostos que es comporten com impureses:El biogàs, a més de metà té una sèrie de compostos que es comporten com impureses:
aigua, sulfur d'hidrogen, monòxid de carboni i compostos orgànics volàtils com hidrocarburs
halogenats, siloxans, etc. Per tant, és necessària la neteja del combustible, depenent de l'ús
final.



1 3 Matèria susceptible d’ésser tractada en plantes de biogàs1.3 Matèria susceptible d ésser tractada en plantes de biogàs
Es pot tractar qualsevol material orgànic fàcilment biodegradable en digestors anaerobis. En general, es
parla del tractament de residus orgànics, però, en tant que es poden aprofitar com a matèria primera per a
dur a terme altres processos, també seria correcte anomenar-los subproductes orgànics, o en algunsdur a terme altres processos, també seria correcte anomenar los subproductes orgànics, o en alguns
casos, simplement productes. En qualsevol cas, és l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) l’entitat
responsable de validar aquella matèria que pot ésser tractada en plantes de biogàs.

La matèria utilitzada varia molt en funció de cada zona:
Fems i purins
Residus orgànics municipals, principalment restes de menjar i de jardineria
Fangs de depuradora municipal o industrial. Ex: indústria cervesera o paperera.
Subproductes d’indústries agroalimentàries. Ex: conserveres o de sucs.
Barreges dels anteriors

La digestió anaeròbia d’una barreja de materials (o substrats) s’anomena codigestió i dóna millorsLa digestió anaeròbia d una barreja de materials (o substrats) s anomena codigestió i dóna millors
resultats que la digestió per separat, perquè mesclant materials diferents, el resultant té una composició
més equilibrada. Per exemple, barrejar purins (rics en nitrogen) amb restes vegetals (riques en carboni).
Així s’afavoreix l’activitat dels microorganismes que degraden la matèria orgànica i, per tant, augmenta
l’eficàcia del procés La seva aplicació pot tenir algunes dificultats atès que:l eficàcia del procés. La seva aplicació pot tenir algunes dificultats atès que:

Involucra diferents generadors de residus.
En funció de les distàncies de transport, els costos poden ser elevats (pensar en reduir volums).
La legislació vigent podria resultar restrictivaLa legislació vigent podria resultar restrictiva.



1 4 Avantatges i inconvenients1.4 Avantatges i inconvenients
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1 5 Context normatiu de la gestió de residus i producció d’energia1.5 Context normatiu de la gestió de residus i producció d’energia

Si ens centrem en l’àmbit d’una planta de biogàs agroindustrial, la principal normativa a tenir
en compte és la següent:

• Reglament SANDACHSanitària

• Llei de residus
• Llei IPPCMediambiental

• Pla de biodigestió de purinsCanvi climàtic

• RD 661/2007Ús del biogàs

• RD Fertilitzants
• Normativa de nitratsÚs de digestats



SANDACH
Reglament (CE) nº1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'octubre de
2009 per qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i
els productes derivats no destinats al consum humà.els productes derivats no destinats al consum humà.

El Reglament afecta subproductes d'origen animal que no són destinats al consum
humà per la seva naturalesa o per decisió de l'operador (motius comercials, defectes,
etc.).
Es regula seva gestió per evitar possibles problemes principalment per a la salutg g p p p p p p
humana i animal, o per el medi ambient, protegint així la cadena alimentària i animal.
Els subproductes es regulen en funció del seu risc en tres categories (C1, C2, C3), de
major a menor risc.
El Reglament regula els canals de gestió permesos per a cada categoria:g g g p p g
tractaments, sistemes d'eliminació, usos permesos, etc.
Les matèries primeres agroindustrials per a la producció de biogàs són en la seva
gran majoria SANDACH, de manera que els requisits d'aquesta normativa són clau
per a l'autorització de gairebé totes les plantes de biogàs.p g p g
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RD 661/2007
El RD 661/2007, de 25 de maig, pel que es regula l’activitat de producció d’energia
elèctrica en règim especial, presenta dues alternatives de retribució de l’energia elèctrica
produïda:produïda:
1. Venda a tarifa regulada: Tarifa regulada + complements – desviaments
2. Venda al lliure mercat: Preu ‘pool” + prima + complements – desviaments

• Límit inferior (estabilitat i seguretat per al productor)
• Límit superior (limitació de sobrecostos al sistema front a alteracions del ‘pool’ ap ( p

l’alça.
• Existeix una prima de referència en la banda entre aquests límits i a partir d’un valor

del ‘pool’ (fixat per cada tecnologia) la prima decreix fins a valor nul.

Evolució anual de les tarifes, primes i límits amb l’IPC – 0,25% fins el 2012 (i amb l’IPC –
0,50% la resta d’anys).
La tarifa regulada i les primes es determinen en funció de la categoria, grup i subgrup al
qual pertany la instal·lació.q p y

Actualment, l’única alternativa és dissenyar
plantes de biogàs per autoconsum (i venda 
d’excedents a preu de mercat)



Noves plantes de biogàs
Autoconsum tèrmic
Autoconsum elèctric

Normativa sobre autoconsum
Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y delEléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
(obre les portes a passar de que els productors només injectin energia excedentaria a
injectar la totalitat menys consums propis)
RD 1164/2001 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución deRD 1164/2001 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de
energía eléctrica. (distinció consums propis i consums auxiliars)
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial. (permeten la modalitat “todo-todo”)
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. (defineix tècnicament l’opció
de venda d’energia excendentària, diferenciada del REPE. Esmenta la inminent regulació de l’opció
d’autoconsum amb configuració de balanç net borrador RD balanç net publicat per la CNE.



2. Explicació del procés de digestió anaeròbia
2.1 Fases del procés

Reaccions (microorganismes
que s’alimenten i creixen)que s alimenten i creixen)
alliberen compostos i energia

Microorganismes de
creixement lent temps decreixement lent temps de
procés elevat en comparació
amb aeròbic (TRH alt)

Microorganismes en la fase
metanogènica són 5 vegades
més lents que fase hidròlisi-
acidogènesi perill
d’acidificació (pH baix), doncs
és important que el medi tingui
prou alcalinitat (capacitat per
neutralitzar àcids / capacitat
tampó)

En casos de sobrecàrrega pot donar-se l’acidificació, i com en el cas dels humans, caldria prendre
bicarbonat el bicarbonat es troba dissolt en forma de CO2 a l’aigua i si es trenca l’equilibri entre el que
es produeix en el biogàs i el que queda dissolt, es detecta perquè augmenta el CO2 en el biogàs.



2 2 Producció de metà2.2 Producció de metà
Una de les qüestions més importants a resoldre en el disseny previ d’una planta de biogàs és el potencial
de generació de biogàs dels residus tractats.

Aquest potencial de generació de biogàs vindrà donat per la presència de més o menys matèria orgànica,
per la qual cosa és convenient conèixer-ne la quantitat. Dues de les mesures principals que s’utilitzen en
DA són el conen sòlids volàtils (SV) i la demanda química d'oxigen (DQO).

Sòlids Volàtils (SV):Sòlids Volàtils (SV):
• Es desseca una mostra de residu en una estufa a 105ºC durant un temps mínim de 24 hores, fins

que s’obté un residu sec amb pes constant. Aquest residu és el contingut en sòlids totals (ST) o
matèria seca (MS).

• El residu sec anterior es porta a un forn i es calcina a una temperatura de 550ºC. La pèrdua de pesEl residu sec anterior es porta a un forn i es calcina a una temperatura de 550 C. La pèrdua de pes
correspon als SV i el residu restant són les cendres.
La mesura dels SV no té en compte els compostos orgànics solubles que es volatilitzen a menys de
105º i que es perden durant la mesura dels ST. Tampoc té en compte si la matèria orgànica que
estem mesurant té més o menys capacitat per a produir metà.estem mesurant té més o menys capacitat per a produir metà.

Demanda Química d’Oxigen (DQO):
• La DQO indica la quantitat d’oxigen que es necessitaria per a oxidar completament la matèria

orgànica a CO2, amoníac i aigua, mitjançant un mètode químic.
• La DQO és la mesura que dóna més informació del procés Com que tota la DQO que entra ha de• La DQO és la mesura que dóna més informació del procés. Com que tota la DQO que entra ha de

ser igual a tota la DQO que surt (en forma de digerit o de biogàs), i sabent que la DQO del CO2 és
nul·la (molècula completament oxidada), la DQO que falti en el digerit per igualar la de l’entrada
estarà en forma de metà. Es pot establir que s’obté 0,35 m3 de CH4 / Kg DQO eliminada



Assaig de biodegrabilitat:Assaig de biodegrabilitat:

És la mesura més fiable per saber el potencial de generació de biogàs d’un residu.

La DQO màxima d’un residu que es pot transformar en metà es determina mitjançant un assaig de
biodegrabilitat anaeròbia mesclant inòc l de bacteris en condicions ideals (ambient anaerobi i Tª) i es abiodegrabilitat anaeròbia, mesclant inòcul de bacteris en condicions ideals (ambient anaerobi i Tª), i es va
mesurant la producció de metà al llarg del temps.

El valor màxim de 0,35 m3 de CH4 / Kg DQO eliminada, només és assolible en assaigs extremadament
llargs fet que no és assimilable als temps de retenció de treball a la realitatllargs, fet que no és assimilable als temps de retenció de treball a la realitat.

Exemple:Exemple:

DQO terres filtrants

(491,6/1000 x 0,844 x 0,35 x 1000)(491,6/1000 x 0,844 x 0,35 x 1000) 
/ 0,65 = 223,3 m3 biogàs / Tona

SV terres filtrants

(323,2/1000 x 0,449) / 0,65 = 223,3 
m3 biogàs / Tona

Font: ICAEN



2 3 Paràmetres ambientals i operacionals2.3 Paràmetres ambientals i operacionals
Paràmetres ambientals:

- PH, que s'ha de mantenir proper a la neutralitat.

- Alcalinitat, per assegurar la capacitat tampó i evitar l'acidificació. (>1,5 g / l CaCO3).

- Potencial redox, amb valors recomanables inferiors a -350 mV.

- Nutrients, amb valors que assegurin el creixement dels microorganismes.

-Tòxics i inhibidors, la concentració ha de ser la mínima possible.

Paràmetres operacionals:Paràmetres operacionals:

- Temperatura. Psicrofílic (temperatura ambient), mesofílic (Tª voltant els 35 ºC) o termofílic (Tª voltant els
55 º C). Les taxes de creixement i reacció augmenten conforme ho fa el rang de temperatura, però també
la sensibilitat a alguns inhibidors.g

- Agitació. Transferir al sistema el nivell d'energia necessari per afavorir la transferència de substrat a cada
població o agregats de bacteris i homogeneïtzar per mantenir concentracions mitjanes baixes d'inhibidors.

Temps de retenció És el quocient entre el volum i el cabal de tractament és a dir el temps mitjà de- Temps de retenció. És el quocient entre el volum i el cabal de tractament, és a dir, el temps mitjà de
permanència de l'influent al reactor, sotmès a l'acció dels microorganismes. Hi ha un temps mínim per sota
del qual el reactor no presenta activitat.



- Velocitat de càrrega orgànica, OLR en anglès. És la quantitat de matèria orgànicaVelocitat de càrrega orgànica, OLR en anglès. És la quantitat de matèria orgànica
introduïda per unitat de volum i temps. Valors baixos impliquen baixa concentració en
l'influent i/o elevat temps de retenció. L'increment a la OLR implica una reducció en la
producció de gas per unitat de matèria orgànica introduïda, havent de trobar un valor òptim
tècnic / econòmic per a cada instal·lació i residu a tractar.tècnic / econòmic per a cada instal lació i residu a tractar.

Font: IDAE



3. Tecnologia de les plantes de biogàs
3.1 Diagrames i esquemes de procés





3.2 Pre-tractament i recepció

Pre-tractament

Abans d'introd ir els resid s orgànics dins del reactorAbans d'introduir els residus orgànics dins del reactor
cal realitzar una sèrie d'operacions de condicionament.
Depenent del tipus de reactor, el grau de pretractament
serà diferent. La finalitat d'aquestes operacions és
introduir el residu el més homogeni possible amb lesintroduir el residu el més homogeni possible, amb les
condicions fisicoquímiques adequades al procés al qual
serà sotmès, i sense elements que puguin danyar el
digestor.

La forma de condicionar els residus d'entrada pot ser
per pretractaments, reducció de la mida de partícula,
espessiment, escalfament, control de pH, eliminació de
metalls i eliminació de gèrmens patògens

Bomba + agitador

metalls i eliminació de gèrmens patògens.

Quan es tracten certs substrats, com els purins, és molt
important no emmagatzemar massa temps, ja que
decau molt de pressa la productivitat de biogàs, al
produir-se fermentacions espontànies.

Triturador

Sistema d’higienització



Recepció

Les característiques bàsiques d’uns dipòsits o basses de recepció han de ser:

Capacitat s ficient per a magat em d’ ns pocs diesCapacitat suficient per a magatzem d’uns pocs dies

Estanqueïtat per evitar fugues , emissió d’olors i captació d’aigua de pluja

Fàcil neteja i maniobrabilitat per tractors i camions (zona formigonada)j p ( g )

Fàcil maneig dels residus entre basses o sistemes de magatzem (capacitat de decisió sobre la
mescla a realitzar

Vigilància de l’homogeneïtat de la mescla mitjançant agitacióVigilància de l homogeneïtat de la mescla mitjançant agitació

Per sobre de tot: seguretat en front vessaments i per a les persones

Basses de recepció i sistemes de bombeig
Alimentadors de sòlidsAlimentadors de sòlids



3.3 Sistemes de digestors anaeròbis

Digestors amb retenció interior de biomassaDigestors amb retenció interior de biomassa

Digestors sense retenció interior de biomassa

Tipus de digestors usuals: mescla completa, flux
i tó ( l l t l i l it di l ipistó (cal mescla transversal i no longitudinal, i

recirculació de part del digerit amb l’entrada) o
bassa coberta (no hi ha escalfament, per tant es té
un 30% de producció sobre la teòrica)



El digestor és la part fonamental de la instal·lació.

Recipient estanc, amb orificis per entrada i sortida dels
b t tsubstrats.

Volum calculat pel temps de retenció de disseny, més
una part addicional per seguretat en front escumes o
pèrdua de capacitat per sedimentaciópèrdua de capacitat per sedimentació

Important tenir sistemes de purga del fons del digestor

Homogeneïtzació amb agitadors mecànics, accionats
per un motor elèctric situat sobre l’eix central del
digestor o bé a la paret lateral (alternativament: agitació
per recirculació de biogàs)

Material: formigó armat o acer Utilització de material deMaterial: formigó armat o acer. Utilització de material de
protecció front la corrosió.

L’aïllament tèrmic del digestor

Sistema de calefacció, ja sigui interior (radiant o tubular
exterior) o bescanvi exterior (fàcil manteniment).



3.4 Gasòmetres

Acumulació de gas, actuant com una “bateria” per tal de
compensar la producció i la demanda.compensar la producció i la demanda.

Materials: PVC, EPDM, altres compòsits tèxtils.

Poden estar ubicats sobre els digestors o de forma
independent en un altra punt de la instal lacióindependent en un altra punt de la instal·lació

Existeixen de doble membrana o simple membrana.

En el cas de doble membrana, existeix un espai d’airep
que actua com a garantia de la pressió interior
(típicament entre 10mmca i 50mmca), protecció davant
del vent, i aïllament tèrmic.

P l i t d d i ll d i lPensar en els sistemes de mesura de nivell de gas i la
seva automatització amb el conjunt de la planta
(cogeneració).

Gasòmetre de doble membrana
(planta “biogàs Sant Mer” d’APERGAS)



3.5 Sistemes de seguretat en instal·lacions de biogàs

En una planta de biogàs, com en qualsevol industrial, existeixen elements de seguretat que
ajuden a minimitzar el risc davant un eventual accident, o que s’usen en moments en que laajuden a minimitzar el risc davant un eventual accident, o que s usen en moments en que la
planta funciona fora dels paràmetres nominals.

En el cas concret dels elements de seguretat lligats a la instal·lació de biogàs, destaquen les
vàlvules de seguretat i la torxa.

Vàlvula de seguretat: quan el consum és inferior a la producció, es poden donar episodis de
sobrepressió (també pot actuar per depressió en casos contraris).

Una vàlvula de seguretat senzilla consistiria en una canonada submergida en una columnaUna vàlvula de seguretat senzilla consistiria en una canonada submergida en una columna
d’aigua determinada.

Torxa: element de seguretat que crema biogàs en els moments de sobrepressió o durant
tasques de manteniment.

TorxaVàlvula de seguretat



3.5 Tractament del biogàs

El biogàs està saturat d’humitat i sol tenir concentracions de
sulfur d’hidrògen (H2S) importants i que poden provocarsulfur d hidrògen (H2S) importants i que poden provocar
problemes greus als equips d’aprofitament (cogeneració,
caldera).

Els tractaments que es duen a terme són els següents:

Extracció de la humitat per condensació en pous.

Refredament del gas per a condensació i extracció de la
humitat Filtre biològichumitat.

Eliminació del sulfur d’hidrogen per diversos mitjans:

Filtre biològic de transformació de sulfur a sofre
itj t l’ t ió d’ b t i it

Filtre biològic

mitjançant l’actuació d’uns bacteris que necessiten una
mínima quantitat d’oxígen i matèria orgànica.

Actuació de les bactèries directament sobre els llits de
substrats dintre els digestors o dipòsits finals Per a talsubstrats dintre els digestors o dipòsits finals. Per a tal
fi, s’injecta oxígen (<6% del cabal de producció de
biogàs)

Filtre de carboni actiu. Inversió baixa. Manteniment car.
Filtre de carboni actiu



3.6 Sistemes d’aprofitament energètic

En funció de les necessitats energètiques a cobrir, es poden utilitzar diferents sistemes
d’aprofitament:d aprofitament:

Calderes: Per a usos tèrmics, com ara escalfar naus de mares en granges de porcí,
escalfament de cries de porcí o aviram, etc. Tenen rendiments entorn del 90%. Cremadors
especials donat que el biogàs conté quantitats de CO2 importants en relació al gas natural.

Motors de cogeneració: Per a usos tèrmics i elèctrics.

Turbines de gas: Per a usos tèrmics i elèctrics.

Font: Grupo BERA (Circe)



Motors de cogeneració d’APERGAS 
(planta de 500kW i 250kW)(planta de 500kW i 250kW)

Font: www.probiogas.comFont: www.probiogas.com



3.7 Post-tractaments dels efluents

Font: ARC



4 Introducció al disseny i dimensionament de plantes de biogàs4. Introducció al disseny i dimensionament de plantes de biogàs
4.1 Passos a seguir en el disseny i dimensionament

Abans d’abordar els aspectes de disseny i dimensionament, cal respondre a una sèrie de qüestions
relacionades amb el projecte:relacionades amb el projecte:

Planta individual o col·lectiva? Una planta individual pot estar al costat de la mateixa granja, a una distància
“adequada” i convenientment separada dels animals, pinso i jaç, mitjançant una tanca si és necessari.
Ús del biogàs? Generació elèctrica? Ús en calderes per aigua calenta? Cogeneració? Vendre o autoconsumir
electricitat?
Residus disponibles? Residus ramaders? Altres residus orgànics?
Freqüència en la recepció dels residus i característiques físiques d’aquests? Cal saber quan i com ens
arriben els residus per dissenyar volums de les basses i/o dipòsits de recepció i sistemes de pre-tractament.
Instal·lacions existents? Cal conèixer les característiques de les instal·lacions existents (situació de les naus,
basses, sistemes de tractament, interfície granja-planta, plànols, instal·lacions elèctriques existents...)
Base territorial disponible? És de cabdal importància saber la superfície inclosa en el pla de dejeccions ramader per
incloure aquelles terres addicionals necessàries o bé recórrer a mètodes per gestionar el nitrogen excedent fora de
l’explotació.
Connexió a la xarxa o autoconsum? En funció de si es tracta de vendre l’energia a la xarxa o bé si és perConnexió a la xarxa o autoconsum? En funció de si es tracta de vendre l energia a la xarxa o bé si és per
autoconsum, és necessari plantejar l’esquema elèctric d’interconnexió amb la xarxa i iniciar els tràmits necessaris .
Consums energètics? En cas d’una instal·lació orientada a l’autoconsum, caldrà conèixer en detall (anàlisis de la
xarxa, patrons de demanda) les característiques d’aquests consums tèrmics i elèctrics.
Condicionants urbanístics? Abans d’iniciar qualsevol projecte és recomanable estudiar la idoneïtat urbanística delq p j
projecte, paràmetres d’edificació, convivència amb l’activitat existent, etc.

Partint d’aquesta informació prèvia, ja podrem afrontar els càlculs: Estudi dels residus tractats Potencial de
producció de biogàs Dimensionament de dipòsits d’entrada i digestors Estudi energètic Dimensionament
d’equips Altres càlculsd equips Altres càlculs



4.2 Estudi dels residus tractats.
Potencial de producció de biogàs

Partint de diverses fonts d’informació
disponibles hem de ser capaços dedisponibles, hem de ser capaços de
conèixer (o en alguns casos suposar) les
principals característiques dels residus a
tractar, tals com:

T/any o m3/any de cada residu tractat

Característiques físiques dels residus
tractats

Quantitat de sòlids totals (ST)

Quantitat de sòlids volàtils (SV)

DQO

Quantitat de nitrogen contingut en el
residu

Resultats dels assaigs de biodegrabilitat

Alternativament: potencial de generació
de biogàs per unitat de volum o pesg p p

Font: ARC



Font: AINIA



4.3 Dimensionament de dipòsits d’entrada i digestors

Dipòsits d’entrada

Cal conèixer les T/any o m3/any de cada residu tractatCal conèixer les T/any o m /any de cada residu tractat

Depenent de la volatilitat o capacitat de degradació aeròbia, suposarem un magatzem que ens
permeti una bona gestió dels substrats (entre 2 i 5 dies)

Suposarem un volum de seguretat aproximadament del 20% (escumes imprevistos episodisSuposarem un volum de seguretat aproximadament del 20% (escumes, imprevistos, episodis
excepcionals d’aigua de pluja, etc.)

Podem decidir instal·lar un dipòsit de recepció de purins i un altre de recepció d’altres substrats,
per la qual cosa es fa més fàcil el control de les barreges En aquest cas caldria calcular elsper la qual cosa es fa més fàcil el control de les barreges. En aquest cas, caldria calcular els
volums en base als mateixos supòsits anteriors.

Di tDigestors

Per conèixer el volum adequat del digestor, cal operar de la següent manera:

volum diari d’alimentació al digestor concentració en forma de KgSV/m3 de substrat alimentatg g
càrrega orgànica de disseny KgSV/m3·dia de substrat Temps de retenció hidràulica (TRH)
volum útil del digestor amb sobredimensionament del 10% aprox. volum total digestor



4.4 Estudi energètic.

L’estudi energètic consistirà en el coneixement de les necessitats energètiques, tant tèrmiques com
elèctriques, i tenint en compte tant si es tracta per autoconsumir o bé per exportar.

Necessitats tèrmiques

Escalfament dels digestors:

QT = Qj + Q +Q + Q0

On: QT : calor total necessari
Qj : pèrdues de calor a través de les parets, del fons i del sostre del digestor
Qw : pèrdues de calor per l’evaporació de l’aigua del biogas

QT  Qj + Qw +Qg + Q0

w p p p g g
Qg : pèrdues de calor pel gas que surt del digestor
Q0 : calor necessari per escalfar l’influent fins la temperatura del digestor
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Qw = TW  [ r + Cpv (td - ta) ]

essent: 
TW: taxa d'evaporació d'aigua (kg/d)
r: calor latent de vaporització de l'aigua (2420 kJ/kg)r: calor latent de vaporització de l aigua (2420 kJ/kg)
Cpv: calor específic del vapor d'aigua (1,89 kJ/Kg.0C)
td: temperatura de digestió (ºC)
ta: temperatura ambient (ºC).

Qg = [ 1,676 + 1,772 (100 - PMET)/PMET ] . PDM (td - ta)

Q0 = Vo · ϕo · CPo· (td—ts)

essent: 
V0: Cabal d’influent introduït en el digestor (m3/d)
ϕ0: Densitat de l'influent (Kg/m3)
CP C l ífi d l’i fl t (kJ/K ºC)CP0: Calor específica de l’influent (kJ/Kg.ºC)
ts: Temperatura d'entrada del substrat (ºC)

A la pràctica per tal de dimensionar el sistema d’intercanvi de calor cal principalment cal considerarA la pràctica, per tal de dimensionar el sistema d intercanvi de calor, cal principalment cal considerar 
les pèrdues a través de les parets (Qj) i l’escalfament de l’influent (Q0).



Necessitats/producció tèrmica i elèctrica amb els sistemes de generacióNecessitats/producció tèrmica i elèctrica amb els sistemes de generació

En funció de cada cas particular haurem de calcular * :

Biogàs destinat a producció elèctrica bruta [0-100%]

Biogàs destinat a producció tèrmica [0-100%]

PRODUCCIÓ ELÈCTRICA

A t lè t i òd l ió ( i ) [4 8%]Autoconsum elèctric mòdul cogeneració (propis) [4-8%]

Autoconsum elèctric planta (auxiliars) [5-25%]

Electricitat  exportada a tercers o autoconsumida (ingrés/estalvi) [0-91%] * Nota: aquests son valor 
únicament orientatius

Energia elèctrica neta exportada a xarxa [0-91%]

Total energia elèctrica exportada (no propis ni auxiliars) [0-91%]

PRODUCCIÓ TÈRMICA

únicament orientatius

PRODUCCIÓ TÈRMICA

Autoconsum tèrmic planta (cogeneració) [20-100%]

Energia tèrmica cogeneració altres usos (ingrés o estalvi) [0-80%]

4.5 Altres càlculs.

Com en qualsevol projecte industrial, s’inclouen càlculs de mecànica de fluids, elèctrics,
estructurals logístics etcestructurals, logístics, etc.



Exemple:Exemple:

Font: ICAEN
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5. Anàlisi econòmica de plantes de biogàs

5.1 Costos d’inversió

RESUM DEL PRESSUPOST
CONCEPTE COST

EQUIPS 
MOTOR 
ENTRADA SÒLIDSENTRADA SÒLIDS 
ZONA DE RECEPCIÓ 
DIGESTORS 
APROFITAMENT TÈRMIC 
OBRA CIVIL 
CASETA PER INSTAL.LACIONS 
INSTAL.LACIONS 
LLOGUER I TRANSPORT D'EQUIPS 
CONNEXIÓ A LA XARXA 
PRETRACTAMENT I/O POSTTRACTAMENT

Font: ICAEN

PRETRACTAMENT I/O POSTTRACTAMENT  
APARTATS GENERALS DEL PROJECTE 
ENGINYERIA I DIRECCIÓ D'OBRA 
ALTRES 
(urbanització,pesatge,infraestructures,etc.) 

* Exemple d’una planta de 350kWe

TOTAL 1.702.167,29 €



5.2 Ingressos i despeses d’explotació

INGRESSOS (RÈGIM NOMINAL)
Ingressos per la venda neta d'energia

Ingrés incorporació de residus

DESPESES (RÈGIM NOMINAL)
Gestió de sòlid/líquid i tractaments

Mà d'obraMà d obra
Manteniment motor

Manteniment planta (% inv)
Assegurança

Gestió tècnica i financera

5.3 Paràmetres d’anàlisis econòmic

Qualsevol projecte necessita ésser planificat, pensant amb la inversió necessària, el corresponent pla de
finançament, i avaluat amb indicadors econòmics que expressin la seva viabilitat.

Pla d’inversió

Pla de finançamentPla de finançament

Compte de resultats i balanç de situació

Indicadors: Pay-back, TIR, VAN







5.4 Exemple d’estudi de viabilitat

Inversió total 1.702.167,29 €                     
Inversió soci 1.702.167,29 €                     100% participació
Subvenció
Subvenció

DADES DE PARTIDA

Purins

0,00%
Subproductes amb ingrés 6.500 Tn/a.

19.950 Tn/a.
- €

0 Tn/a.
19.950 Tn/a.Fems

Total purins+fems
Subvenció
Fons propis
Amortització
Valor residual de la inversió als 10 anys 10% de la inv. 170.216,73 €     
Impostos (tipus impositiu) 25% Manteniment motor
% base que se li aplica IVA a suportar 59,51% Manteniment planta (% inv)

Assegurança (% inv)
Estalvi d'energia tèrmica -  €                                     Gestió tècnica i financera (% inv) 1,25%

10,6 Euros/MWh

0,35%

Subproductes amb cost
Subproductes totals 6.500 Tn/a.

1,50%

0 Tn/a.

0,1450 Euros/kWh

Subproductes amb ingrés 6.500 Tn/a.
680.866,92 €                                                       

Preu venda electricitat

€                                                                   

10 a.

Mà d'obra anual 31.500 €                               Cost incorporació de purins
Cost incorporació de fems
Ingrés incorporació de residus
Cost incorporació de residus

0,00 Euros/Tn
0,00 Euros/Tn
15,00 Euros/Tn
0,00 Euros/Tn

Funcionament anual
Producció elèctrica anual

330 kWPotència elèctrica motor
8.015 h

2 645 047 kWhP é t b i ió (i t t l b ió) 60 00%

CÀLCUL PRÉSTEC

Efluent digerit a gestionar 25.451 Tn/a.
Sòlid final a gestionar

2.486.344 kWh

3,00 Euros/Tn

5.090 Tn/a.
3,00 Euros/Tn
20.361 Tn/a.

Cost gestió líquid

Producció elèctrica anual
Autoconsum elèctric

Líquid final a gestionar
Cost gestió sòlid

2.645.047 kWh
158.703 kWh

Electricitat neta exportada

Préstec sobre inversió (inv. total-subvenció) 60,00%
Quantitat 1.021.300,37 €                     

Termini (anys) 10
Carència (anys) 2

Interès anual 4,50%
Taxes d'obertura 0,50%

Taxes 5.106,50 €

0,00 Euros/Tn

Cost sistema NDN 0,00 Euros/Tn
Cost sistema evaporació 0,00 Euros/Tn

Cost separació S/L 0,25 Euros/Tn
Cost compostatge 0,00 Euros/Tn

,g q

Cost sistema assecatge

Taxes 5.106,50 €                           
Mensualitat anys carència 3.829,88 €                           

Mensualitat altres anys 12.687,85 €                         
Interès total pagat 288.650,64 €                        

Total pagat 1.309.951,01 €                    



1 2 3 4 5 6 7 8
421.967,92 444.446,33 467.454,35 472.263,76 477.135,69 482.070,95 487.070,37 492.134,79

324467,92 346946,33 369954,35 374763,76 379635,69 384570,95 389570,37 394634,79
97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00

COMPTE DE RESULTATS

INGRESSOS

Venda d'energia elèctrica
Ingrés incorporació de residus

Conceptes  \   Any

33.303,23 34.302,32 35.331,39 36.391,33 37.483,07 38.607,57 39.765,79 40.958,77

13202,58 13598,66 14006,62 14426,82 14859,62 15305,41 15764,57 16237,51
3300,65 3399,66 3501,65 3606,70 3714,91 3826,35 3941,14 4059,38Cost gestió sòlid

COSTOS D'EXPLOTACIÓ

Cost gestió fase líquida

16800,00 17304,00 17823,12 18357,81 18908,55 19475,80 20060,08 20661,88

388.664,69 410.144,01 432.122,96 435.872,42 439.652,61 443.463,38 447.304,58 451.176,02

112.493,50 116.513,17 120.611,37 124.229,71 127.956,61 131.795,30 135.749,16 139.821,64
31500,00 32445,00 33418,35 34420,90 35453,53 36517,13 37612,65 38741,03
25233 75 26635 62 28037 50 28878 62 29744 98 30637 33 31556 45 32503 14

Mà d'obra
DESPESES D'ESTRUCTURA

Manteniment motor

MARGE BRUT

Despeses de subministraments (elec. et alt.)

25233,75 26635,62 28037,50 28878,62 29744,98 30637,33 31556,45 32503,14
25525,08 26290,83 27079,56 27891,94 28728,70 29590,56 30478,28 31392,63
5957,59 6136,31 6320,40 6510,01 6705,31 6906,47 7113,67 7327,08

21277,09 21915,40 22572,87 23250,05 23947,55 24665,98 25405,96 26168,14

3000,00 3090,00 3182,70 3278,18 3376,53 3477,82 3582,16 3689,62

276.171,19 293.630,84 311.511,59 311.642,71 311.696,01 311.668,08 311.555,42 311.354,38

Gestió tècnica i financera

Manteniment planta (% inv)
Manteniment motor

Assegurança

Lloguer

MARGE NET O D'EXPLOTACIÓ 276.171,19 293.630,84 311.511,59 311.642,71 311.696,01 311.668,08 311.555,42 311.354,38

170216,73 170216,73 170216,73 170216,73 170216,73 170216,73 170216,73 170216,73
45958,52 45958,52 43738,53 38753,34 33539,13 28085,37 22381,08 16414,73

59.995,94 77.455,59 97.556,33 102.672,64 107.940,15 113.365,98 118.957,61 124.722,93

Resultats negatius

BENEFICIS ABANS IMPOSTOS I TAXES (BAIT)

MARGE NET O D EXPLOTACIÓ

Amortització  ( a 10anys )
Despeses financeres
Subvenció

14998,98 19363,90 24389,08 25668,16 26985,04 28341,49 29739,40 31180,73
14998,98 19044,36

59.995,94 77.136,05 73.167,25 77.004,48 80.955,11 85.024,48 89.218,21 93.542,20

230.212,67 247.352,78 243.383,97 247.221,21 251.171,84 255.241,21 259.434,94 263.758,92

230.212,67 477.565,45 720.949,43 968.170,64 1.219.342,48 1.474.583,69 1.734.018,63 1.997.777,55

Deducció fiscal ( 2% )

Benefici després d'Impostos (BDT)

Cash-Flow

Cash-Flow acumulat

Impostos ( 25% )
g



6. Tràmits i altres aspectes legals

6.1 Llicència d’obra

Certificat de 
compatibilitta
urbanística

Entrar projecte
d’obres a 

l’ajuntament
Informació pública 

(1 mes)
Aprovació prèvia

ajuntament (2 
mesos)

Enviament a 
urbanisme (10 

dies)

Aprovació
definitiva comissió

urbanisme (3 
mesos)

Resolució
ajuntament: 

llicència d’obra
Execució de les 

obres

6.2 Llicència d’activitat

)

Certificat de 
compatibilitta
urbanística

Entrar projecte
d’activitats a 
l’ajuntament

Verificació
formal 

documentació

Anàlisi de la 
suficiència (3 

mesos per 
subsanar)

Informació
pública (1 mes) i 
veïnal (10 dies)

Informes 
preceptius (30 

dies)
Proposta de 

resolució
Tràmit

d’audiència (15 
dies)

ResolucióNotificació i 
comunicació



6.3 Altres tràmits



BLOC 3. Energies renovables

Introducció a les plantes de biogàsIntroducció a les plantes de biogàs

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!
Professor: Jaume Vicens i Teixidor
Enginyer industrial – Director tècnic d’APERGAS
jaumevicens@apergas.cat
www apergas catwww.apergas.cat


