
Planta de Biogàs – Jamones Blázquez

PLANTA DE BIOGÁS PER A PURINS I RESIDUS 
AGROALIMENTARIS

Jornada CBC
Sector Carni

22 de juny de 2022
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Capacitats i serveis
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Més de 10 anys al sector del biogàs
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Nou dècades de tradició experta en la criança de porc ibèric i la producció de pernil i embotits ibèrics. 

Integració de processos que ha permès augmentar la qualitat del productes.

Jamones Blázquez controla tota la cadena de valor per a 

garantir un producte de qualitat:

• 3 granges de bacones – mares

• 30.000 ha de Dehesa a Salamanca, Sevilla i Càceres

• Un escorxador i sala de especejament

• 4 assecadors de pernils 

• Finques agrícoles per a la producció de cereal
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Tradició sostenible 
Els nous reptes als que s’enfronta el sector porcí:

• Sostenibilitat

• Traçabilitat 

• Competitivitat energètica

Fan prendre de la decisió de tancar el cercle amb una PLANTA DE BIOGÁS

Granja 
Noguez

Granja La 
Narra

Planta de 
biogàs

70 km 

3 km 

12 km 

Planta de biogàs de Jamones Blázquez a Juzbado - Salamanca

Escorxador a Peñaranda de 
Bracamonte - Salamanca



21/06/2022 6

Planta de biogàs Jamones Blázquez

Objectiu → Planta versàtil que permeta donar solució als reptes de la companyia i integrar-se a 

l’entorn més proper.

Gestió de residus propis

• Purins

• Subproductes de escorxador

• Fangs de depuradora

Gestió de residus de tercers 

• Residus agroalimentaris

• Residus agrícoles

Producció d’energia

• Maximitzar els ingressos

• Autoconsum 

Valorització agronòmica digestats

• Ús en finques pròpies

• Ús en finques agrícoles 

integrades
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Planta de biogàs - Jamones Blázquez

Línia purins i 
SANDACH

Digestor 
agroalimentari

Post-digestor

Instal·lacions actuals

• 2 x Digestor de 2.700 m³

• Post-digestor de 3.000 m³

• Sala de calderes de 3 MW de potencia tèrmica + Anell 

district heating de 3 km

• Motor de cogeneració de 500kW

Instal·lacions en fase d’implantació

• Línia de tractament SANDACH Cat. 2

• Turbo tank per a augmentar la càrrega orgànica

• Hibridació fotovoltaica + cogeneració

Futures implantacions

• Línia de pretractament de recollida selectiva i Porta a Porta

• Millora del digestat
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En xifres...

• Residus 

• Gestió de purins: 15.000 m³/any

• Gestió de residus agroalimentaris: 8.000 t/any

• Producció de biogàs: 650 Nm³/h

• Motor de cogeneració

• Electricitat: 4.250 MWh/any (500kW)

• Calor: 4.250 MWh/any (500kW)

• Caldera

• Calor al district heating: 13.500 MWh/any

• Hectàrees fertilitzades

• Pròpies: 500 ha

• De tercers: 800 ha



Gràcies

Av. Ronda Nazaret, 9
46024 València
España

+ 34 963 63 61 47
info@globalenergy.com

www.geniaglobalenergy.com


