
PROJECTE DE BIOGÀS EN UN 
ESCORXADOR: PROPOSTA

DE VALORITZACIÓ  DE
RESIDUS.



Estratègies Nacionals per a la Transició Ecològica.

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Estratègia de descarbonització a llarg termini.

Manifestacions d'Interès per a fomentar l'economia circular en 
l’àmbit de l’empresa com a instrument per a la recuperació. (MITECO)

Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC).

Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima.(PNIEC).

Fons Next Generation. 

MARC LEGISLATIU REFERENCIAL:



Objetius transversals:

Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Valorització i reducció de residus i subproductes orgànics.

Generació d’energia renovable.

Model baix en carboni. 



El biogàs és un gas compost principalment per metà (CH4) y diòxid de
carboni (CO2), essent els seus principals fonts d’obtenció els residus
ramaders, agroindústrials i els fangs (EDAR) de les Estacions Depuradores
d’Aigues Residuals

El biogàs és una font d’ energia alternativa amb un gran potencial : és
neta, renovable, sostenible (prové de recursos orgànics) i amb una gran
varietat de usos. La seva producció no sols és econòmicament viable, sinó
que també pot resultar rentable.

El biogàs és una font d’energia que actua en perfecta sintonia amb
els principis de la economia circular i els objectius de la Unión Europea 
per a lluitar contra el canvi climàtic i la contaminació.





Taula 1 . Distribució del biogàs a Espanya segons orígen.

Procedència 2010 2010 

Abocadors de RSU 115 Mw 72,3 % 

Digestors FORSU 19 Mw 12,0 % 

Llots  EDAR 11 Mw 6,9 % 

Digestors Agroindustrials 14 Mw 8,8%

Taula 2. Produció de biogás SANDACH2 a Espanya

BIOGÀS m3/any BIOGAS % SOBRE TOTAL

54.896.450 2,84%

EL BIOGÀS A ESPANYA.-

Taula 4. Plantes de biogás a Espanya, 2019.

205 plantes 572 ktep 6.652.360 kwh

Taula 5.   Plantes a Europa 2019.

Dinamarca  374 Itàlia 1.655 Alemanya 11.000 Europa  17.240

Taula 3. Estimació de la generació bruta d’electricitat previsible per a biogás a Espanya. (Pla Acció Nacional Energies
Renovables 2011-2020) 
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ANTECEDENTS A TENIR EN COMPTE: PRE-PROJETE



DIGESTOR 35º

HIDRÒLISI  MECÀNICA I 
TÈRMICA 
(70º 60’)

BIOGÀS

DIAGRAMA DE FLUXE

DESHIDRATACIÓ
DIGESTAT

EDAR



Residu
EDAR

Residu
SANDACH2

Residu …

Pre-tractament.
Mecànic
Tèrmic

Biològic

Codigestió
anaerobia.

Digestors

BIOGÀS

Combustió
en motors de cogeneració

Tractament del digestat.
Recuperació, reducción o 
eliminación de nutrients

(-€)

DIGESTAT

Separació sòlid-líquid

Aplicació com a 
fertilitzant

(+€)

BIOCOMBUSTIBLE (+€)ELECTRICITAT  (+€)CO2 CALOR (+€)

Depuració.

RECURS
(+€) 

ECOFERTILITZANT (+€)

RESIDU
(-€) 



Co-digestió de fangs i residus càrnics per a la producció d’energia

Purificació
BIOGÀS

Producció
eléctrica

14Mwh/d

Reactor
Anaeròbic
(3.500m3)

BIOGÀS

Ultrafiltració
Líquid final 

a EDAR

Sòlid final
FERTILITZANT

RESIDUS
18.000kgCOD/d

9.000kgTS/d



Planta de biogàs 
Söderasens Bioenergi. 
Suècia

• La planta processa un total de 39.500 m3 /any de residus agroindustrials: 7,6% purí de porc, 92,4% residus 
indústries alimentaries (75,9%  FINDUS y 16,5% residus d’una altra). Totes aquestes matèries procedeixen 
d’activitats desenvolupades en un radi de 10 km. 

• Es genera uns 4 milions de m3 de biogàs a l’any, amb un 65-70% de metà. En total, la planta produeix entre 23 GWh
de biogàs depurat per any, el qual és equivalent a prop de 2,5 milions de litres de benzina.

• El 90% del biogàs produït es depura (eliminació de H2 S) i és traslladat a la xarxa. (La producció anual de biogàs es 
suficient per a cobrir el consum de 1.200-1.500 vehicles que usen biometà.)

• El 10% restant del biogàs produït s’utilitza para l’escalfament dels digestors (calefacció externa) i per a la 
pasteurització. 

• Aproximadament, es produeixen  35.000 t de digestat anualment, el qual s’aplica en 780 ha de terres de cultiu de 
explotacions agrícoles properes.

• El projecte destaca per ser viable econòmicament sense la necessitat de subvencions addicionals.



PLANTA DE BIOGÀS AS SOMOZAS (GALÍCIA)

Processen:
 8.000 Tn SANDACH
 3.000 Tn residus industria làctia
 3.000 Tn industria conservera
 11.000 Tn fangs EDAR
 4.000 Tn purins
 10.000 Tn lixiviats abocadors

Gestionen 40.000 m3 de biogàs anuals



PLANTA DE BIOGÀS VALL D’UIXÓ ( CASTELLÒ)

PLANTA DE Biogàs de 500Kw

Processen 40.000 Tn de residus :

 Fangs EDAR
 Residus escorxador
 Residus indústries agroalimentàries: sucs i grasses
 Purins i fems



Escorxador  de Gijón:

Es produeixen :

- 60 m3 de biogàs

- 30 Kwt/h diaris.

Escorxador Silleda (Galícia):
Residus d’escorxador i processats d’industria càrnica.
Autoconsum: 
• Cogeneració 400 kWe
• Caldera 500 Kwt



GRÀCIES PER 
LA VOSTRA ATENCIÓ.


