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Selecció Batallé SA

3 Reproductores  9.000 Truges

12 Reproductores  19.000 truges

20 Transició  70.000 places

200 Engreix  230.000 places
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L’ús de la biomassa Forestal en les granges del grup

- 10 granges amb calderes d’estella, 2 granges amb 
pèl·let i una granja amb les dues tecnologies

- compta amb calderes d’entre 80kW i 400kW, essent 
les de 150-200kW les més habituals.

- en algunes granges hi ha instal·lades dues calderes 
de biomassa en cascada (100+150kW i 250+150kW).

- les dues primeres instal·lacions es executar el 2011 
(fa 11 anys) i la mes recent el 2021

- també tenen calderes de biomassa 3 granges més les 
quals estan integrades al Grup

- principalment són granges de maternitats però 
també podem trobar algunes granges de destete.

 

El grup també disposa d’instal·lacions amb altres tecnologies 
com l’aerotèrmia o plaques tèrmiques elèctriques, sempre amb 
el suport d’instal·lacions Solars Fotovoltaiques per reduir el 
consum i les emissions de CO2. 

El Grup Batallé disposa de 13 granges amb calderes de biomassa:
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Tipus de calderes instal·lades

Calderes d’estella  
                            

 

 

Prioritzem l’estella, tant per preu com per proximitat, 
sempre que la zona en tingui disponibilitat i que el 
generador ho permeti.
Prioritzem marques fiables amb Servei tècnic proper

 Calderes de pèl·let   
  

 Generadors aire 
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Incidències i manteniment

- Als inicis incidències derivades de la qualitat del 
combustible: humitats elevades, granulometria i impropis. 
(Aquest fet va durar poc temps i es va resoldre lligant per una banda la qualitat 
del combustible i, per altra, per la professionalització del sector).

- s’han hagut d’actualitzar tres sistemes de ballestes (als 9-
10 anys de funcionament).

- s’ha canviat 1 bomba d’elevació de temperatura de retorn 
(als 8 anys de funcionament)

- s’ha canviat 1 vis sens fi d’alimentació de la sitja (als 7 
anys de funcionament)

- s’ha canviat 1 vis sense fi alimentació de caldera (als 9 
anys de funcionament)

- s’ha substituït 2 visos sense fi de cendres, per desgast (als 
9 i 10 anys) 

- fungibles habituals: resistència encesa, encenedor tipus 
lister, contactors.

- diverses incidències en els cremadors pèl·let dels grups 
generadors d’aire calent. 
 

Durant aquests 11 anys i 17 calderes, les principals incidències han estat:
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Incidències i manteniment

El nombre d’incidències que s’han produït durant aquests 11 anys es pot 
considerar baix si es té present que es tracta de calderes que poden 
treballar més de 7.000 h/any, durant tot l’any. Seria un cost aproximat 
d’actuacions correctives d’uns 100-150 €/any per caldera.

Cal destacar però que sempre s’ha fet el manteniment preventiu per part 
de SAT oficial, seguint les indicacions del fabricant i en funció del nombre 
d’hores de funcionament de cada caldera. Aquest representa un cost d’entre 
600-750 €/any per caldera.

Aquest manteniment inclou dues actuacions a l’any, en les quals es 
realitza: neteja de cambra de combustió, postcombustió i sistema de 
descendratge, neteja del sistema de bescanvi, neteja de graelles de 
combustió, neteja de ventiladors i de conductes d’aportació d’aire, lubricat de 
parts mòbils, neteja de la xemeneia, calibració de sondes i prova de 
combustió. 

 

 



Descarbonització del sector carni a partir de la bioenergia.         
22 de juny de 2022

Biomassa Forestal en el Grup Batallé.

Parts instal·lació de biomassa

Font imatge: SUNO Enginyeria de Serveis Energètics
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Parts instal·lació de biomassa

És important dissenyar correctament la instal·lació i 
l’acoblament a la instal·lació existent.
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Tipus de sitges i sistemes d’emmagatzematge:

És important tenir present els 
accessos per la descàrrega i que la 
capacitat útil sigui 1,3-1,5 vegades 
camió.
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Tipus de sitges i sistemes d’emmagatzematge:
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Exemple d’instal·lació:

Instal·lació caldera de biomassa 200kW.

Combustible: estella forestal

Tipus: Granja de mares i transicions.

Terminals: Plaques radiants i aerotermos

Consum anual: 35.000 litres de gasoil

RESUM PRESSUPOST     Preu total (€)

Capítol 2 .- Sistema d'alimentació de la biomassa 9.000,00 €

Capítol 3.- Sistema de producció de calor: Caldera de biomassa i accessoris. 41.000,00 €

Capítol 4.- Sistema hidràulic. 20.500,00 €

Capítol 5.- Sistema elèctric i de control 3.601,81 €

Capítol 6.- Obra civil sala de calderes i sitja. 34.000,00 €

Capítol 7.- Estudis i projectes d'Enginyeria. 7.567,13 €

Total pressupost 115.668,94 €
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RESUM PRESSUPOST     Preu total (€)

Capítol 2 .- Sistema d'alimentació de la biomassa 9.000,00 €

Capítol 3.- Sistema de producció de calor: Caldera de biomassa i accessoris. 41.000,00 €

Capítol 4.- Sistema hidràulic. 20.500,00 €

Capítol 5.- Sistema elèctric i de control 3.601,81 €

Capítol 6.- Obra civil sala de calderes i sitja. 34.000,00 €

Capítol 7.- Estudis i projectes d'Enginyeria. 7.567,13 €

Total pressupost 115.668,94 €

DADES ECONÒMIQUES    

Estudi econòmic (anys) 10 anys 

Cost inversió biomassa 115.668,94 €

Cost inversió sistema fòssil 0,00 €

Diferencial inversió (Cost biomassa) 115.668,94 €

Recursos propis (CP) 1

Préstec 0

Subvenció segons escenari

Augment de retribució anual (IPC) 1,50%

Deduccions fiscals 0

Augment anual preu combustible fòssil 3,00% * previsió
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ANÀLISIS ECONÒMICA DE LA INSTAL·LACIÓ  

Estimació demanda tèrmica actual 304.343 kWh/any

Consum combustible fòssil 358.050 kWh/any

Consum combustible fòssil 35.000 litres/any

Preu combustible 0,80 €/litre

Cost anual combustible fòssil 24.000 €

Consum anual energia de la biomassa 338.158 kWh/any

Tones de biomassa (any) 99 tones

Volum biomassa (any) 398 m3

Cost de biomassa (estelles 30% humitat) 95,00 €/t estella forestal

Cost de biomassa anual 9.449 €/any

Estalvi econòmic anual 18.551 €/any

11 camions de 9tn cada any

escenari 1.- sense 
ajuts

   

Temps retorn simple 6,3 anys

escenari 2.- amb ajut 30%   

Subvenció empreses 0,3

Potència de la caldera 200 kW

Total import ajuda 34.701 €

Cost diferencial biomassa amb subv. 80.968 €

Temps de retorn simple 4,4 anys

DADES AMBIENTALS    

Estalvi consum fòssil anual 358.050 kWh/any

Emissions CO2 gasoil 0,267 kgCO2/
kWh

Estalvi anual d'emissions CO2 
(tones)

96 tCO2/any
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Dades econòmiques

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cost total energia convencional (euros) 28.000 28.840 29.705 30.596 31.514 32.460 33.433 34.436 35.470 36.534

Cost total biomassa (euros) 9.449 9.590 9.734 9.880 10.028 10.179 10.331 10.486 10.644 10.803

Estalvi econòmic (euros) 18.551 19.250 19.971 20.716 21.486 22.281 23.102 23.950 24.826 25.730

Sobrecost manteniment 650 657 663 670 676 683 690 697 704 711

Benefici (euros) -115.669 17.901 18.593 19.308 20.047 20.810 21.598 22.412 23.253 24.122 25.019

Cash Flow (euros) -115.669 -97.767 -79.174 -59.866 -39.820 -19.010 2.588 25.000 48.253 72.375 97.394

Escenari 1.- Sense ajudes
Estudi de segon ordre (tenint en compte la variació del diner amb el temps en un període de 20 anys)

Rendibilitat exigida ( k ) (tenint en compte la inflació) (%) 2,54
Rendibilitat ( i ) (sense considerar la inflació) (%) 2,5
Taxa de inflació anual ( g ) (%) 1%

Període de retorn simple (anys) Període de retorn (anys) Flux net de caixa Valor Actual Net (VAN) Rendibilitat (r)

Estudi econòmic 6,46 5,91 25.978,66 275.989,55 4,49 18,09%

Taxa de Rendibilitat Interna 
(TIR)

Escenari 2.- Ajuda 30%

Dades econòmiques

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cost total energia convencional (euros) 28.000 28.840 29.705 30.596 31.514 32.460 33.433 34.436 35.470 36.534

Cost total biomassa (euros) 9.449 9.590 9.734 9.880 10.028 10.179 10.331 10.486 10.644 10.803

Estalvi econòmic (euros) 18.551 19.250 19.971 20.716 21.486 22.281 23.102 23.950 24.826 25.730

Sobrecost manteniment 650 657 663 670 676 683 690 697 704 711

Benefici (euros) -80.968 17.901 18.593 19.308 20.047 20.810 21.598 22.412 23.253 24.122 25.019

Cash Flow (euros) -80.968 -63.067 -44.474 -25.166 -5.119 15.690 37.288 59.700 82.953 107.075 132.095

Estudi de segon ordre (tenint en compte la variació del diner amb el temps en un període de 20 anys)
Rendibilitat exigida ( k ) (tenint en compte la inflació) (%) 2,54

Rendibilitat ( i ) (sense considerar la inflació) (%) 2,5

Taxa de inflació anual ( g ) (%) 1%

Període de retorn simple (anys) Període de retorn (anys) Flux net de caixa Valor Actual Net (VAN) Rendibilitat (r)

Estudi econòmic 4,52 4,26 25.978,66 310.690,23 6,42 25,40%

Taxa de Rendibilitat Interna 
(TIR)
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Conclusions
El Grup Batallé ha fet una reducció molt important de les emissions de CO2 associades 
al consum tèrmic de les granges gràcies a la substitució de calderes de combustibles 
fòssils per biomassa.

Les instal·lacions tenen un estalvi econòmic que, especialment en el cas de granges de 
maternitats, fan que la inversió sigui molt rentable.

A banda dels avantatges en quant a reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i 
de l’estalvi econòmic, la biomassa fomenta l’economia del territori i contribueix a la 
gestió dels nostres boscos.

Tot i que les instal·lacions de biomassa requereixen de més actuacions de manteniment 
que les convencionals, si s’escull una caldera d’alta gamma, es fa el manteniment 
preventiu, es disposa de servei tècnic proper i el combustible és de qualitat, són 
instal·lacions fiables.

Pel tipus de calderes, la substitució no requereix de modificacions a les instal·lacions 
existents. Cal però dissenyar bé l’acoblament. 



Descarbonització del sector carni a partir de la bioenergia.         
22 de juny de 2022

Biomassa Forestal en el Grup Batallé.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

JOAN OLIVER CASANELLAS

Enginyer Industrial a
SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP

E-mail: joan@suno.cat

MIKA IBORRA LLOP

Enginyer Agrònom a

Selecció Batallé
E-mail: mika@batalle.com


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20

