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CAPÍTOL 1: 

GENERALITATS DE LA 

CERVESA 

 

1.1. Definició legal de la cervesa 

En la legislació espanyola, en el Reial Decret 52/1995 (BOE 034 de 09/02/1995), 

en el seu article 2, es defineix legalment la cervesa com la beguda resultant de la 

fermentació alcohòlica, mitjançant llevat seleccionat, d’un most procedent de 

malt d’ordi, sol o mesclat amb altres productes amilacis transformables en sucres 

per digestió enzimàtica, addicionat amb llúpol i/o sotmès a un procés de cocció. 

1.2. Origen històric de la cervesa 

En el 5000 a.C., en la zona que va de Mesopotàmia a Egipte, centre més antic de 

cultiu de cereals, i principalment en la civilització sumèria, es començaren a 

donar les condicions prèvies necessàries per a la producció de cervesa: la 

possibilitat d’emmagatzemar cereals, uns coneixements professionals i una 

organització pública. 

 

Els primers indicis de la cervesa aparegueren en taules d’argila que tenen 

aproximadament uns sis mil anys d’antiguitat. En elles es fa menció d’una 

beguda anomenada sikaru obtinguda per fermentació de grans en la regió de 

Sumer, a Mesopotàmia. 

La seva popularitat, les virtuts curatives que els metges li atribuïen i la seva 

cotització van fer que el poder es prengués amb seriositat la seva fabricació, 

apareixent en el Codi de Hammurabi el reglament de la seva venda i consum. 
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Egipte reprengué i desenvolupà la tècnica sumèria. La beguda s’aromatitzava 

amb dàtils, gingebre o mel. Malgrat que fou objecte d’impostos especials, el seu 

consum va seguir estenent-se, acostumant a acompanyar als morts en el seu 

viatge al més enllà. Cap al 2100 a.C., el caràcter religiós de la cervesa es perd, 

transformant-se en beguda d’hospitalitat. S’obren cases de cervesa i cada ciutat 

produeix per les seves pròpies necessitats. Entre les varietats de cervesa 

produïdes, es trobaven les anomenades hek i zythos, que s’elaboraven amb pa 

trossejat, fermentat en recipients amb aigua durant diversos dies. 

L’increment del consum i el començament de l’exportació cap al Mediterrani 

impulsaren la creació de indústries en les ciutats del delta del Nil. Des d’allà la 

cervesa s’exportava en barrils a Grècia, que acabà per estendre-la a la resta del 

territori mediterrani, plantejant la seva primera batalla amb el vi a Roma, on fou 

anomenada cerevisia en honor a Ceres, deessa de les messes. 

D’altra banda, a Dinamarca s’han trobat uns recipients d’escorça, corresponents 

a l’Edat de Bronze nòrdica, que contenen restes d’una beguda feta per 

fermentació conjunta de cereals, mel, baies i murta. 

Entorn al 1500 a.C., els celtes produïen una cervesa denominada cervoise, líquid 

fermentat més alcoholitzat que les cerveses actuals, obtingut a partir de la 

infusió de grans; principalment ordi mesclat amb blat, sègol o civada. El gust 

dolç es corregia amb components amargs com la genciana, l’espígol o el 

coriandre. Era una beguda sense gas, tèrbola i es devia deixar reposar per a 

clarificar-la de impureses aparegudes durant la fermentació. 

Al voltant de l’any 400 a.C., escandinaus, germànics i celtes compartien una 

mateixa cultura on la cervesa ocupava un lloc de privilegi, doncs era una beguda 

considerada de guerrers. La cervesa que havia retrocedit vers l’avenç del vi 

cristià, s’apropava de nou al món mediterrani. Cap a finals del mil·lenni cessaren 

les incursions víkings i es dibuixà clarament la separació entre la Europa del vi i 

la de la cervesa, que passà també de ser beguda del guerrer a beguda 

domèstica. 

La cristianització d’Europa va fer perdre a la cervesa el seu paper i jerarquia. La 

influència romana la féu descendir a beguda ordinària popular. El començament 

de la vida urbana i el naixement dels mercats regionals provocaren un canvi de 

sexe en la fabricació de la cervesa; abans paper exclusiu de la dona, passà a ser 

fabricada per l’home. Després del canvi al artesanat masculí, en els monestirs 

nasqué una indústria cervesera. Els monjos, a través dels manuscrits antics, 

estaven familiaritzats amb les tècniques seculars, i a més a més disposaven de 

temps i mitjans econòmics, fet que els permetia millorar la qualitat del producte. 

A aquest respecte, l’origen de les cerveses Marzenbier (cerveses de març), 

fortament alcohòliques i amb un alt extret real no fermentable, fou conseqüència 

dels dejunis i penitències prescrits per l’Església en temps de Quaresma. 

Fins al segle XI, l’Església va dominar i controlar gairebé tot el comerç de la 

cervesa. L’aparició del gruit va representar un bon negoci per a l’Església, que es 

quedava amb l’exclusiva de la seva fabricació i venda. Es tractava d’una barreja 

de plantes dels pantans: murta, ericàcies i romaní, que augmentava el temps de 

conservació i li conferia un sabor picant. 

L’ús del llúpol com aromatitzant va arribar tardanament, però amb el temps 

eliminà a tots els altres. Es creu que va ser originari del Tibet, d’on hauria seguit 

als homes en les seves migracions fins a arribar a Europa i Amèrica del Nord. 
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Al segle XII, els cervesers d’ofici van substituir als monjos, iniciant-se aleshores 

l’era de les corporacions cerveseres. Els primers gremis aparegueren a Noruega i 

Londres, al segle XI, com associacions de mútua ajuda, de caràcter ciutadà, que 

aviat evolucionaren fins a ser un mitjà de defensa contra els abusos del poder. 

Els llaços de solidaritat entre els membres d’una mateixa confraria es van 

desenvolupar i van trobar la seva expressió en una organització corporativa. 

La fabricació de la cervesa va experimentar un gran desenvolupament amb la 

revolució industrial, gràcies a l’aparició de la màquina de vapor i les línies fèrries, 

que van permetre el ràpid proveïment de matèries primeres i una àmplia 

distribució del producte, a més d’augmentar la capacitat de les indústries, donat 

que es traslladava gel des de les glaceres de les muntanyes i això permetia 

fabricar durant tot l’any. 

La segona i gran revolució cervesera es va deure als treballs de Louis Pasteur, 

que al 1.876 publicà Estudis sobre la cervesa, on demostrava que les malalties 

de la cervesa provenien de desenvolupaments microbians no desitjats i que el 

llevat era el responsable de la fermentació alcohòlica. Exposava també els 

fonaments d’una fabricació racional, introduint mesures d’higiene industrial i 

l’esterilització com a mitjà de conservació (pasteurització). 

Al 1.883, Emil Christian Hansen, un treballador de la cerveseria Carlsberg, a 

Dinamarca, va començar a usar la tècnica del cultiu pur de llevat, substituint la 

pràctica de fermentació dels mosts amb peus de tanc per la utilització de llevat 

pur i de característiques predeterminades. 

1.3. Efectes beneficiosos de la cervesa 

Estudis científics, d’àmbit internacional, han demostrat que el seu consum 

moderat té efectes positius per a l’organisme. El seu consum moderat pot 

incloure’s en qualsevol dieta equilibrada. 

La cervesa conté poc sucre i gens de matèria grassa. La seva aportació calòrica 

és molt inferior a la d’altres begudes alcohòliques. Segons un estudi realitzat a 

Espanya pel CSIC, i l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments, la cervesa 

aporta una certa quantitat de calories degudes al contingut en alcohol (7 Kcal/g) 

i a l’extret sec residual de la mateixa (4 Kcal/g). Una cervesa sense alcohol 

solament aporta 14 Kcal per cada 100 ml. Un gran nombre d’estudis documenten 

el fet que el consum moderat de cervesa no afecta al pes d’una persona. 

La cervesa aporta fòsfor i vitamines solubles del grup B, que són importants per 

a un equilibri nerviós adequat, com la riboflavina (B2), la piridoxina (B6), la 

niacina, els folats, l’àcid fòlic i la tiamina (B1). 

L’ àcid fòlic és una substància que està associada a la reducció del risc de patir 

anèmia megaloblàstica. La quantitat recomanada d’ingesta d’aquesta vitamina és 

de 180-200 μg/dia i depenent del tipus de cerveses, la concentració d’àcid fòlic 

pot oscil·lar entre 5-20 μg/dia, és a dir, una cervesa mitjana cobreix les 

necessitats d’un 10-15 % del total. 

La cervesa és una beguda amb un molt baix contingut en sodi i, en 

conseqüència, un complement per a dietes hiposòdiques o baixes en sal. 

Disminueix la retenció d’aigua, ja que en tenir escàs sodi, es genera un efecte 

diürètic. 
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També conté polifenols: Aquests són antioxidants naturals que participen en la 

protecció contra malalties cardiovasculars i en la reducció dels fenòmens 

oxidatius responsables de l’envelliment de l’organisme. 

El consum de cervesa aporta una important quantitat de la ingesta recomanada 

de fibra soluble. A més d’evitar el restrenyiment, facilita l’absorció de nutrients i 

disminueix la incidència de càncer de colon i diverticulosis. 

Les maltodextrines són una font energètica important. La glucosa passa molt 

ràpidament a la sang, amb la qual cosa si la pujada és molt puntual, s’esgoten 

els substrats amb celeritat, donant lloc a hipoglucèmies. Les cerveses sense 

alcohol o amb baix contingut, proporcionen baixos índexs d’hipoglucèmia, ja que 

les maltodextrines es metabolitzen lentament alliberant unitats de glucosa que 

passen progressivament a la sang. 

La cervesa gairebé no conté alcohol: normalment entre 4 i 5º. En quantitats 

moderades augmenta el colesterol associat a les lipoproteïnes d’alta densitat 

(HDL), fet que redueix els riscs de malalties cardiovasculars. 

En la següent taula resum s’indiquen els valors d’energia i nutrients aportats pel 

consum de 100 ml de cervesa: 

Taula 1. Energia i nutrients aportats pel consum de 100 ml de cervesa. 

Energia i nutrients Cervesa 

Energia (Kcal) 32 

Proteïnes (g) 0,3 

Lípids (g)  0 

Hidrats de carboni (g) 2,4 

Alcohol (g) 3,1 

Calci (mg) 7 

Ferro (mg) 0,1 

Magnesi (mg) 6 

Zinc (mg) 0,02 

Tiamina (mg) Traces 

Riboflavina (mg) 0,03 

Niacina (mg) 0,4 

Àcid fòlic (mg) 4,1 

Vitamina B12 (mg) 0,14 

1.4. Etapes de fabricació de la cervesa 

En la figura següent es mostren les etapes fonamentals del procés de fabricació 

de la cervesa: 
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Figura 1. Diagrama de flux bàsic del procés de fabricació de la 

cervesa. 
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A continuació es mostra un esquema dels equips utilitzats: Inclou el maltatge, 

operació estretament lligada amb la fabricació de la cervesa. 

 

Figura 2. Esquema dels equips utilitzats durant el maltatge i procés 

cerveser. 
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CAPÍTOL 2: 

MÀTERIES PRIMERES 

 

2.1. Ordi 

És la principal matèria primera en la fabricació de la cervesa (almenys representa 

el 50%). Ha de ser maltat per a poder ser utilitzat en el procés. Cap destacar 

d’ell que: 

 És el gra més ric en midó, substància clau que dóna origen al substrat 

fermentable. 

 Posseeix proteïnes en quantitat més que suficient per a proporcionar 

l’aliment necessari pel creixement del llevat i afavorir la formació 

d’escuma. 

S’utilitza l’ordi perquè és el cereal que presenta menys problemes tècnics en 

l’elaboració de la cervesa: 

 El blat de moro és un gra que té una gran quantitat de greix, s’enranceix 

amb facilitat i dóna problemes d’estabilitat a l’escuma. 

 El blat és un gra nu, sense clofolla, que es malta. En la germinació del gra 

sorgeixen problemes de desenvolupament microbiològic a la seva 

superfície. El blat a més genera dificultats per la gran quantitat de gluten 

que posseeix. 

Hi ha altres factors que condicionen la utilització d’un tipus o altre de gra, com la 

facilitat amb la qual aquesta planta es desenvolupi en un país o altre. 

2.1.1. Descripció 

L’ordi és una planta herbàcia, anual, amb tiges fortes i port baix. Pertany a la 

família de les Gramínies, gènere Hordeum Vulgare. 

És el cereal més conreat a Espanya. El seu cultiu és de zona temperada, 

principalment de secà, encara que el rendiment és major en zones de regadiu. 

2.1.2. Tipus 

Existeixen una gran varietat de tipus d’ordi. Hi ha guies per a la seva classificació 

que diferencien característiques com: 
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1. La forma de la planta 

2. La forma de l’espiga 

3. La morfologia del gra 

4. L’època de cultiu: Segons el moment de la sembra, hi ha dos tipus de cicles: 

a) Ordi d’hivern o de cicle llarg: La sembra es realitza a mitjan setembre. 

b) Ordi d’hivern o de cicle curt: La sembra es realitza entre març i abril. 

5. La quantitat de grans fèrtils que dóna cada espiga: Les espigues són 

dístiques, constituïdes per tres espiguetes uniflores que arrenquen de cada 

nus de l’eix central o raquis, podent ser fèrtils les tres o únicament la central: 

a) Ordi de dues carreres (Hordeum distichum): En aquesta espècie és fèrtil la 

flor central de cada espigueta i estèril les flors extremes, és a dir, es 

produeix un gra per espiga o dos grans per nus. Són grans amb clofolla 

més fina i uniformes en grandària. Dins d’aquest tipus d’ordi es troben la 

majoria de les varietats cerveseres. 

b) Ordi de sis carreres (Hordeum exastrichum): Les tres espiguetes de cada 

grup són fèrtils i es troben en posició radial de 60 graus. Aquest tipus 
d’ordi s’utilitza menys en el procés cerveser. Són grans més desiguals. 

 

 

Figura 3. Ordi de dues carreres/Ordi de sis carreres. 

2.1.3. Varietats 

L’ordi cerveser el conformen aquelles varietats, que reunint avantatges per a 

l’agricultor com un bon rendiment agrícola i resistència a les malalties, després 

del maltatge, proporcionen un malt amb bones característiques cerveseres, entre 

altres: poder enzimàtic, rendiment en extret, desagregació química i mecànica 

del gra. 



 Projecte d’una planta de fabricació de la cervesa 

 - 19 - 

Per al seu ús en cerveseria han predominat les varietats de dues carreres i de 

primavera. No obstant això, darrerament ve incrementant-se la utilització de les 

varietats de dues carreres i d’hivern, aconseguint-se malts que proporcionen un 

bon rendiment i una bona qualitat. 

Malgrat això, la tendència a treballar amb varietats pures garanteix l’obtenció de 

malts homogenis, que posteriorment faciliten el seu treball a la sala de cocció. 

2.1.4. Estructura del gra d’ordi 

A continuació s’indiquen les parts més importants del gra d’ordi: 

 Embolcall, clofolla o gluma: Es la capa protectora externa del gra. La seva 

funció és la de protegir el seu interior durant el transport, 

emmagatzematge i germinació. És insoluble en aigua, per la qual cosa no 

intervé en la composició de la cervesa, formant la major part del bagàs. El 

seu component principal és la cel·lulosa, amb una participació molt 

important en la filtració. També posseeix, entre altres substàncies, 

hemicel·lulosa, resines, tanins, gomes, pectines i substàncies colorants. 

 Testa: És la membrana semipermeable que cobreix tot el gra. Està 

constituïda per dues capes de cèl·lules de naturalesa lipídica, pericarpi i 

epicarpi, que permeten el pas de l’aigua i de substàncies dissoltes. 

 Aleurona: Es troba sota l’epicarpi. Està formada per l’agrupament de tres o 

quatre capes de cèl·lules riques en proteïnes. La seva funció és la 

producció d’enzims hidrolítics, necessaris per a la mobilització del material 

de reserva del gra. 

 Endosperma: És la zona de reserva del gra, formada principalment per 

midó. Els grànuls de midó estan continguts en un sac constituït per un 

70% de beta-glucans, un 23% de pentosans, un 5% de nitrogen i un 2% 

de manosa. 

 Germen o embrió: És una estructura viva que conté una elevada quantitat 

de proteïnes. És on es desencadenarà el procés de germinació i 

desenvolupament de la futura planta d’ordi. S’observa en el germen una 

zona de la futura plúmula (tija en la planta) i la radícula (arrel de la 

planta). El germen, una vegada desencadenada la germinació, produirà a 

través de l’aleurona, enzims hidrolítics que li permetran consumir el 

material de reserva de l’endosperma i desenvolupar-se com a planta. 
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Figura 4. Parts del gra d’ordi. 

 

Figura 5. Secció longitudinal del gra d’ordi. 
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Figura 6. Secció transversal del gra d’ordi. 

2.1.5. Desenvolupament d’una planta d’ordi 

A Espanya, per a ordis sembrats a la primavera, el cicle de desenvolupament 

oscil·la entre 130 i 180 dies, a diferència dels sembrats a la tardor, que 

requereixen entre 180 i 210 dies. Aquest cicle comprèn les següents fases: 

1. Germinació 

2. Fillolament 

3. Encanyat 

4. Espigat 

5. Floració 

6. Maduració 

2.1.6. Composició dels ordis cervesers 

La composició dels ordis cervesers es troba detallada a la taula 2: 

Taula 2. Composició estàndard dels ordis cervesers. 

Components (%) 

Humitat 10-12 

Hidrats de carboni 60-62 

Proteïnes 10-11 

Fibra 4,5-5 
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Greixos 2-2,5 

Sals Minerals 2-2,5 

1. Hidrats de carboni 

Representen quantitativament la fracció majoritària de l’ordi. La componen el 

midó, els sucres, la cel·lulosa, la hemicel·lulosa i les gomes. 

a) Midó 

Representa el 50-63% en la composició de l’ordi. El midó és el material de 

reserva que posseeix el gra per a desenvolupar-se com a futura planta. 

S’acumula a l’endosperma en forma de grànuls de diferent grandària. 

Aquests grànuls consisteixen en dues substàncies: 

Amilopectina: Representa el 75-80% i es compon de molècules de 

glucosa unides per la posició 1-4 per ponts d’oxigen. Aquestes cadenes 

no són lineals, sinó que tenen ramificacions de 15 a 30 molècules de 

glucosa en els enllaços 1-6. L’amilopectina és insoluble en aigua i forma 

una pasta a altes temperatures. 

Amilosa: Representa el 20-25% i es compon de molècules de glucosa 

unides per la posició 1-4. Són cadenes lineals sense ramificacions. 

L’amilosa és soluble en aigua calenta i no forma una pasta. 

b) Sucres 

La quantitat de sucres en l’ordi és molt petita; de prop d’un 1,8 a 2%. 

Principalment és sacarosa, encara que també hi ha una mica de glucosa i 

fructosa. 

c) Cel·lulosa 

El 4,5-5% de cel·lulosa està localitzat exclusivament a l’embolcall i la seva 

funció és únicament estructural (de protecció). La seva estructura és 

semblant a la de l’amilasa: únicament canvia la posició de l’enllaç. Aquesta 

diferència és però la causant que sigui una substància insoluble i que no 

pugui ser desdoblada durant el maltatge per algun dels enzims presents. 

d) Hemicel·lulosa 

És el principal constituent de les parets cel·lulars de l’endosperma. Es 

compon de dues substàncies: beta-glucans, en un 80-90%, i pentosans, 

en un 10-20%. Ambdues substàncies són carbohidrats estructurals i la 

seva funció és proporcionar rigidesa a les parets cel·lulars. Tenen bastant 

influència en el procés cerveser.  

Els beta-glucans consisteixen en llargues cadenes de glucosa unides per 

enllaços 1-3 i 1-4. L’enllaç beta proporciona rigidesa i implica que les 

molècules de glucosa no formen espirals com en l’amilosa. A l’endosperma 

aquestes cadenes de beta-glucans es troben unides a proteïnes. Els beta-

glucans són molt poc solubles, per la qual cosa poden formar gels i afectar 

a la filtrabilitat de la cervesa. No obstant això, subministren un punt de 

viscositat necessari.  
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Els pentosans són estructures lineals que es troben formades per 

monòmers de xilosa i arabinosa units mitjançant enllaços 1-4. Es 

desdoblen durant el maltatge i procés cerveser. La seva influència en la 

qualitat de la cervesa en comparació amb els beta-glucans és menor. 

2. Proteïnes 

Són el factor de creixement per al llevat i contribueixen a l’estabilitat de 

l’escuma. El nitrogen contingut a l’ordi com a proteïna pot oscil·lar entre un 8 

i un 16%. Aquesta fracció repercuteix en el procés en aspectes tan importants 

com el rendiment i l’estabilitat col·loïdal de la cervesa. El valor màxim en 

l’ordi per al seu ús cerveser ha de ser d’11,5%. 

En el gra d’ordi abans del seu maltatge es troben les següents fraccions: 

fracció de proteïnes d’alt pes molecular i fracció de proteïnes de pes molecular 

mitjà o baix. 

a) Fracció de proteïnes d’alt pes molecular 

Aquesta fracció la componen proteïnes amb una gran massa molecular, 

que es caracteritzen per ser insolubles en solució aquosa i precipiten quan 

es sotmeten a ebullició: 

Glutenina (de la família de les glutelines) (30%): No es modifica durant 

la germinació, passant intacta al bagàs. Es dissol en àlcalis. 

Hordenina (de la família de les prolamines) (37%): És utilitzada en part 

per l’embrió. Es dissol en alcohol. 

Edestina (de la família de les globulines) (15%): Dóna lloc a problemes 

de terbolesa en la cervesa. 

Leucosina o crisolaminarina (de la família de les albúmines) (11%): 

Precipita durant l’ebullició, podent-se eliminar amb facilitat. 

b) Fracció de proteïnes de pes molecular mitjà o baix 

Aquesta fracció està composta per proteïnes obtingudes per hidròlisi 

enzimàtica de proteïnes de pes molecular alt. Augmenta durant el 

maltatge i procés cerveser. Evita la pèrdua de diòxid de carboni. 

Proteïnes de pes molecular mitjà: Són proteïnes obtingudes del 

desdoblament de les fraccions de major pes. Són importants en 

l’estabiliat de l’escuma de la cervesa. 

Proteïnes de pes molecular baix: Aquesta fracció està formada per 

pèptids i aminoàcids. És el component assimilable pel llevat. 

S’incrementa durant el maltatge i la maceració. 

c) Enzims de l’ordi 

Totes les transformacions que tenen lloc durant el maltatge i procés 

cerveser depenen de l’acció enzimàtica, ja que cada reacció química 

precisa del corresponent enzim. 

3. Greixos 
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El percentatge de greixos és d’un 2%, localitzat principalment a l’aleurona i a 

l’embolcall. Aquests greixos, insolubles en aigua, s’eliminen sense canvis amb 

el bagàs. Tenen un efecte negatiu en l’estabilitat de l’escuma. 

4. Substàncies inorgàniques 

L’ordi conté entre un 2 i 3% de substàncies minerals, de les quals: 

 Els fosfats representen un 35% i són molt necessaris per a la glicòlisi. 

 Els silicats constitueixen un 25% i abunden a l’embolcall. Contribueixen a 

la formació de terbolesa en la cervesa. 

 Les sals de potassi representen un 20%. 

5. Altres substàncies 

Altres substàncies que conté l’ordi són: 

a) Polifenols: Resulten de la combinació d’un sucre amb una altra substància 

no glucídica. Aquesta combinació es denomina glucòsid o heteròsid. Els 
polifenols es troben principalment a l’embolcall i a l’aleurona. En altes 

concentracions confereixen un gust amarg i astringent. Generen 

problemes en l’estabilitat col·loïdal. 

b) Vitamines: Són compostos nutricionals vitals que es troben en 

concentracions molt baixes. L’ordi conté les vitamines B1, B2, C i E. 

2.2. Llúpol 

El llúpol té característiques antisèptiques. S’utilitza en la fabricació de la cervesa 

per a aromatitzar i donar un caràcter amarg a la beguda. 

2.2.1. Descripció 

El llúpol (Humulus lupulus) és una planta herbàcia, de la família de les 

cannabàcies, trepadora, de tija curta, d’arrels permanentment sota el substrat i 

de creixement anual. La sembra es realitza una vegada a l’any i es conrea amb 

l’ajut d’unes guies que permeten el bon desenvolupament de la planta. 

És una planta dioica, és a dir, posseeix flors femenines i flors masculines. En 

cerveseria s’usen normalment les femenines. 

Aquestes flors femenines són agrupacions en inflorescències anomenades cons, 

que no superen els 5 cm de grandària. En aquests cons es troben uns grànuls 
enganxosos de color groc segregats per les pròpies cèl·lules anomenats lupulina. 
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Figura 7. Flors femenines del llúpol. 

La lupulina està rodejada o envoltada pels pètals o bràctees. En ella s’hi troben 

les resines i olis característics del llúpol que confereixen el sabor amarg a la 

cervesa. El conjunt es troba recobert per una capa de material cerós. 

2.2.2. Cultiu 

El llúpol pot créixer de forma natural en riberes de rius. Requereix climes 

temperats i amb humitats altes, sobretot durant el creixement i la floració. El seu 
cultiu està estès a nivell mundial. 

2.2.3. Recol·lecció i assecat 

La recol·lecció del cons realitza a la fi del mes d’agost i ha de ser completada en 

el menor temps possible: no més de 15 dies. La collita està totalment 

automatitzada amb maquinària específica. Es realitza sempre recollint el con 

tancat, és a dir, abans que estigui madur. D’aquesta forma: 

 S’evita que es comenci a alliberar la pols groga que guarda en el seu 

interior. 

 S’eviten pèrdues, assolint-se el màxim rendiment. 

 S’evita l’entrada d’aire i aigua, que pot provocar oxidacions. 

El moment òptim de la recol·lecció es considera quan: 

 Els grans de lupulina estan grocs, no ocres. 

 Té la característica olor a herba verda, que va disminuint amb el temps. 

 El color de les bràctees és brillant. 

Es reconeix la maduresa del con per una sèrie de característiques: 
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 El color groc de la lupulina 

 La pèrdua de l’aspecte brillant de les bràctees 

 La desaparició de l’olor a herba de la inflorescència immadura 

El con recentment recol·lectat necessita per al seu emmagatzematge, d’unes 

manipulacions prèvies que permetin la seva estabilització: l’assecat i el premsat. 

1. Assecat: El con té inicialment un valor d’humitat molt alt; entre un 75 i 80%, 

i ha de ser assecat fins a un 8-12%. L’operació es realitza a una temperatura 

suau (60 ºC), mitjançant l’aplicació d’aire que permet arrossegar l’excés 

d’humitat. Amb aquest assecat es garanteix la inhibició dels enzims que 

actuen en l’envelliment de la lupulina i es frena el desenvolupament de 

microorganismes. 

2. Premsat: Una vegada sec i fred, el llúpol s’embala en paquets, comprimint-lo 

per a evitar que quedi aire i es produeixi l’oxidació del mateix. 

El llúpol així preparat es transporta a les plantes processadores per a la seva 

transformació en formes comercials: pellets o extrets, que són com es manipulen 

actualment a les fàbriques de cervesa. 

2.2.4. Composició i propietats dels components del llúpol 

La composició del llúpol és molt important per a la caracterització i qualitat de la 

cervesa produïda. La següent taula reflecteix la seva composició estàndard: 

Taula 3. Composició estàndard del llúpol. 

Components (%) 

Substàncies amargues 18,5 

Olis 0,5 

Polifenols 3,5 

Proteïnes 20,0 

Substàncies 
inorgàniques 

8,0 

No han estat inclosos en la taula ni la cel·lulosa ni altres materials sense interès 

des del punt de vista cerveser. És per això que la suma dels percentatges és 

inferior a 100. 

1. Substàncies amargues 

Les substàncies amargues són els compostos químics denominats alfa-àcids i 

beta-àcids (aquests últims minoritaris), que al seu torn estan formats per 

diferents compostos. D’aquestes dues fraccions formen part les humulones, 

que en isomeritzar-se mitjançant ebullició o per àlcalis, formen isohumulones, 

substàncies que confereixen el caràcter amarg a la cervesa.  

El llúpol presenta varietats on la concentració d’alfa-àcids és variable. En la 

concentració de humulones influeix a més de la varietat, l’edat del llúpol, la 

calor, la humitat i l’aire. Les substàncies amargues, a part de la seva 

importància sensorial en la cervesa, tenen un efecte antisèptic per al 
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creixement de microorganismes i influeixen positivament en l’estabilitat de 

l’escuma. 

2. Olis 

Aquesta fracció la componen més de 200 compostos. Són produïts per les 

bràctees i són responsables de l’aroma. Són volàtils i durant l’ebullició 

s’eliminen, romanent únicament els més hidrosolubles. Per aquesta raó es sol 

addicionar una fracció del llúpol abans de finalitzar l’ebullició (llupolització 

tardana), o bé a la cervesa abans de la maduració (llupolització en sec). 

3. Polifenols 

El llúpol pot contenir d’un 3 a 5% de polifenols, localitzats principalment en 

les parts vegetatives del con. Des del punt de vista cerveser, la seva 

importància rau en què: 

 Proporcionen el sabor astringent de la cervesa. 

 Es combinen i precipiten proteïnes d’alt pes molecular. 

 Oxidats produeixen precipitats vermellosos. 

 En combinació amb sals de ferro formen precipitats negres. 

4. Proteïnes 

La fracció proteica en el llúpol varia d’un 12 a 20% i aproximadament d’un 30 

a un 50% d’aquesta es queda en el most. Influeix en els aspectes 

organolèptics de la cervesa i en l’estabilitat de la seva escuma. 

2.2.5. Presentació comercial del llúpol 

S’ha generalitzat en les cerveseries l’ús del llúpol en forma de pellets i d’extrets 

enfront de l’ús del llúpol en flor. Els principals motius són: 

 La utilització de productes del llúpol garanteix unes unitats d’amargor 

constants en la cervesa. 

 L’emmagatzematge d’aquests productes és indefinit. 

 Es poden realitzar mescles homogènies fins a aconseguir el valor 

d’amargor desitjat. 

 El transport i emmagatzematge tenen un menor cost. 

 Es pot automatitzar la fase de dosificació. 

1. Pellets 

El llúpol en pellets o pastilles és la presentació més simple. El seu avantatge 

es basa en la facilitat de maneig. La ruptura de les glàndules de lupulina fa 

que les humulones i els olis essencials siguin més accessibles durant l’ebullició 

del most. No obstant això, la susceptibilitat a l’oxidació augmenta 

notablement, per la qual cosa es precisa un assecat abans de la mòlta a 

valors del 7 al 9% i un envasament al buit o en atmosfera inerta (nitrogen o 

carbònic) per a mantenir el producte estable. 
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a) Pellets enriquits 

Són llúpols amb un alt contingut en humulones, obtinguts per concentració 

física més que no pas per selecció genètica. 

b) Pellets especials 

Són de dues classes: La primera s’elabora afegint i mesclant extret de 

llúpol, i presenta l’avantatge de ser fàcilment manejable i dosificable en el 

tanc. La segona classe s’elabora barrejant el llúpol amb sals metàl·liques 

com hidròxid de calci o magnesi. Aquestes sals estabilitzen i afavoreixen la 

isomerització durant l’ebullició del most. 

2. Extrets 

Els extrets de llúpol es basen en la concentració dels components desitjables 

del mateix mitjançant un tractament físic. L’extracció significa la solubilització 

de les partícules sòlids en un solvent. Aquest solvent ha de ser posteriorment 

eliminat del material extret. Els extrets de llúpol són molt estables i es poden 

emmagatzemar sense que sofreixin deterioracions significatives: El contingut 

d’alfa-àcids dels extrets es sol normalitzar mitjançant l’addició de xarop de 

sucre per a facilitar el seu ús.  

Com a solvents s’utilitzen l’etanol i el carbònic líquid: 

 El carbònic líquid és un solvent apolar i altament selectiu per als 

components desitjats del llúpol: Els olis essencials i els alfa-àcids 

s’extreuen seqüencialment, obtenint-se dos productes i una gran 

flexibilitat d’ús. 

 L’etanol és molt polar i malgrat que l’eficàcia de les extraccions és 

lleugerament major, la selectivitat no és molt bona. 

3. Isomeritzats 

Els productes del llúpol es sotmeten a un tractament per a la seva 

isomerització. La raó essencial per la qual s’han desenvolupat productes del 

llúpol preisomeritzats és que la isomerització de les humulones s’accelera a 

pH alt. S’han desenvolupat mètodes que produeixen isomeritzats d’alta 

qualitat a partir d’extrets de llúpol obtinguts amb carboni líquid i carbonats. 
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Figura 8. Estructura química dels alfa-àcids i iso-alfa-àcids. 

També es comercialitzen pellets isomeritzats. Per a la seva obtenció es 

realitza un tractament tèrmic de les humulones càlciques o magnèsiques a 

100 ºC durant 40 minuts, obtenint-se un 95% d’isohumulones.  

Els isomeritzats permeten un major control de l’amargor. Es poden addicionar 

a la cervesa quan entra en guarda o bé durant la filtració. La cervesa final 

posseeix unes característiques d’amargor notablement millors a les que 

s’obtenen pel mètode convencional de la cocció amb el llúpol, i la utilització 

dels alfa-àcids afegits arriba a ser del 80-95%. 

4. Tetrahidro-iso-extrets 

Es possible obtenir una classe especial d’extret de llúpol on es redueixen i 

isomeritzen, simultàniament, les humulones, mitjançant un tractament amb 

borohidrur. 

L’ús d’aquest extret permet: 

 Efectuar l’embotellament de la cervesa en envasos transparents sense risc 

que aparegui el sabor a llum en la beguda. 

 Millorar l’estabilitat de l’escuma. 

2.3. Adjunts 

Actualment, la legislació de la major part dels països permet la utilització d’un 

altre tipus de gra, cru o gra no maltat, per a l’elaboració de cervesa, podent 

variar únicament en la quantitat màxima admissible. La legislació espanyola 

permet un màxim de 50% d’adjunts en la composició del most, o el que és el 
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mateix, per a ser cervesa haurà de contenir com a mínim un 50% d’ordi maltat i 

l’altre 50% haurà de ser en forma de gra cru. 

2.3.1. Definició 

Es considera adjunt a tot material la funció del qual sigui l’augment de la 

quantitat d’hidrats de carboni o sucres fermentables en el most. 

La raó de la seva utilització és múltiple: 

a) Econòmica: Fins fa un parell de dècades, aquesta raó era viable perquè 

s’utilitzaven grans sense maltar. 

b) Tecnològica: Aquesta raó és la més valorada actualment, ja que l’adjunt 

permet obtenir cerveses amb unes característiques organolèptiques 

determinades. 

2.3.2. Ús dels tipus d’adjunt 

L’ús dels adjunts, principalment de cereals, està associat a la producció en 

grans extensions en el país d’origen. Així s’estableixen unes preferències per 

continents en l’ús d’un o altre tipus d’adjunt: 

 A Amèrica i Europa, l’arròs i el blat de moro 

 A Àsia, l’arròs 

 A Àfrica, el sorgo 

A nivell mundial, els adjunts més emprats són: 

 El blat de moro: sobretot en forma de sèmola 

 L’arròs: habitualment fracturat o partit 

 L’ordi sense maltar 

 El sorgo 

 El blat 

 Els xarops de sucre 

 Altres com el sègol, la tapioca i la patata 

2.3.3. Blat de moro 

Presenta una composició bastant semblant al gra d’ordi, exceptuant que el blat 
de moro posseeix una major quantitat de greix. Aquest excés de greix és el que 

fa inviable la utilització d’aquest gra per si sol en cerveseria. 

En la taula 4 es mostra la composició del blat de moro: 

Taula 4. Composició estàndard del blat de moro. 

Composició (%) 

Humitat 14-16 
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Midó 72-76 

Proteïnes 9-12 

Greixos 4-5 

Fibra 3,5 

Cendres 2,0 

A continuació s’indiquen les seves característiques més rellevants: 

 El gra de blat de moro quan es recol·lecta presenta un alt contingut en 

humitat: entre un 25 i 30%. És per això que s’ha de procedir a un assecat 

fins a un 10-14%. 

 El greix es troba localitzat principalment a l’embrió. La quantitat de greix, 

juntament amb el seu tipus, obliguen a la seva eliminació per a evitar 

problemes d’estabilitat d’escuma i sabors rancis. Amb l’eliminació del 

germen s’aconsegueix un nivell de greix per sota de l’1%. 

 Quant al percentatge de proteïnes, es sap que durant la fabricació de grits 

o flocs, aquest disminueix fins a un 7-9%. D’altra banda, aquestes 

proteïnes romanen insolubles durant la maceració i, per tant, no podran 

ser assimilades pel llevat. 

 Pel que fa al midó, la seva temperatura de gelificació es troba entre 60 i 

70 ºC, i no presenta problemes durant la maceració. 

El blat de moro es pot presentar en les següents formes: 

a) Grits o sèmola de blat de moro: El gra es germinat, esclofollat i 

l’endosperma que queda, es mòlt fins a una grandària de partícula de 0,3 

a 0,5 mm. Per a la utilització dels grits, es necessita una cocció prèvia en 

la caldera de crus. 

Si la mòlta és més severa, a una grandària de partícula de 0,2 mm, s’obté 
la farina de blat de moro, que com la sèmola, requereix d’una cocció 

prèvia a la seva utilització. 

b) Flocs de blat de moro: Eliminats el germen i l’esclofolla, l’endosperma és 

gelatinitzat a 60-70 ºC i a continuació es fa passar per corrons que 

l’aixafen i li confereixen l’aspecte de làmines o esquames. S’asseca fins a 
una humitat del 8-9%. S’utilitza directament en la caldera de maceració. 

c) Blat de moro refinat: Eliminats també el germen i l’esclofolla, el blat de 

moro es sotmet a uns separadors centrífugs amb la finalitat de retirar les 

proteïnes del gluten i així obtenir midó pur. Aquesta presentació 

s’incorpora directament amb el malt a la maceració. 

d) Xarops: Són solucions concentrades de sucre en aigua. Es preparen a 

partir de blat de moro refinat. El midó es transforma en sucres per hidròlisi 

àcida, enzimàtica o mixta (àcida i enzimàtica). 

S’obtenen concentrats al 60%. El principal avantatge de la utilització 

d’aquests xarops és que poden arribar a augmentar el rendiment en la 
sala de cocció fins a un 30%. Aquests xarops són emmagatzemats en 

tancs a temperatures entre 50 i 60 ºC.  

2.3.4. Arròs 
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L’arròs utilitzat habitualment en cerveseria és un subproducte que s’obté en el  

processament de l’arròs de consum: Quan s’exclou la clofolla del gra, l’arròs és 

mòlt per a eliminar el segó, el germen i la capa d’aleurona. En aquesta etapa, hi 

ha un percentatge de grans que es fracturen, són apartats del procés per 
resultar antiestètics i són venuts a un menor preu, motiu pel qual s’acostumen a 

emprar com a adjunt en el procés d’elaboració de cervesa. 

En la taula 5 es mostra la composició de l’arròs: 

Taula 5. Composició estàndard de l’arròs. 

Composició (%) 

Humitat 12-13 

Midó 85-90 

Proteïnes 5-8 

Greixos 0,2-0,4 

Minerals Traces 

A continuació s’indiquen les seves característiques més rellevants: 

 El contingut de midó en l’arròs és alt i la temperatura necessària de 

gelificació està entre 70 i 80 ºC. 

 El contingut de proteïnes és molt baix i pot diluir la concentració total de 

nitrogen assimilable pel llevat. 

 Gairebé no té greix, menys que el blat de moro. 

L’arròs es pot presentar en les següents formes: 

a) Grans d’arròs mòlts: Es necessita una gelatinització prèvia en la caldera de 

crus lleugerament més llarga que en cas del blat de moro. 

b) Arròs en esquames o làmines: Es realitza una prèvia gelificació dels grans i 

es laminen. S’utilitzen directament en la caldera de maceració. 

c) Sèmola gelatinitzada: Grans d’arròs que estan gelificats i mòlts. 

2.3.5. Ordi 

L’ordi es pot utilitzar sense maltar com a adjunt. Els enzims del malt actuen 

sobre el seu midó, sempre que el percentatge utilitzat com a màxim estigui entre 
un 15 i 20%. 

 El problema de l’ordi és la presència de beta-glucans sense degradar, fet que 

produeix mosts molt viscosos i, en conseqüència, problemes durant la filtració. 

Es pot treballar amb: 

a) Gra d’ordi mòlt 

b) Gra d’ordi sense embolcall 

c) Ordi en flocs o làmines 

2.3.6. Sorgo 
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El sorgo, també anomenat melca, és un cereal fort, amb una clofolla gruixuda i 

que es cultiva en zones seques d’Àfrica. És un cereal que és utilitzat per a la 

fabricació de cervesa pel seu alt contingut en midó.  

En la següent taula es mostra la seva composició: 

Taula 6. Composició estàndard del sorgo. 

Composició (%) 

Humitat 15-20 

Midó 62-67 

Proteïnes 11-12 

Greixos 2-6 

Minerals Traces 

A continuació s’indiquen les seves característiques més rellevants: 

 Donada l’escassetat de malt en els països africans, s’acostuma a treballar 

amb sorgo germinat ja que permet la solubilització del midó. La 

temperatura de gelificació està entre 68 i 76 ºC. 

 El creixement i la recol·lecció de la melca tenen lloc en època de pluges i, 

en conseqüència, els grans presenten una alta contaminació de 

microorganismes, principalment de fongs. És per això que es fa necessari 

un tractament per a impedir contaminacions. 

El sorgo es presenta maltat i mòlt: 

Aquest producte proporciona molt bons rendiments, encara que respecte a l’ordi 

maltat té quelcom més de greix, per la qual cosa s’obtenen cerveses amb una 

baixa estabilitat organolèptica i amb un ràpid deteriorament. 

2.3.7. Blat 

El blat maltat és tan utilitzat que hi ha cerveses d’alta fermentació que tenen en 

la seva composició fins a un 50% d’aquest cereal: són les cerveses denominades 

cerveses de blat o cerveses blanques, que es caracteritzen per una gran escuma, 
persistent i molt blanca. 

En la taula 7 es mostra la composició del blat: 

Taula 7. Composició estàndard del blat. 

Composició (%) 

Humitat 12-13 

Midó 75-80 

Proteïnes 5-8 

Greixos 0,2-0,3 

Fibra 2-3 

A continuació s’indiquen les seves característiques més destacables: 
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 Les varietats de blat més demandades per al procés cerveser són les 

d’hivern, amb baix contingut en proteïnes i alt contingut en midó. 

 El gluten del blat és una proteïna de reserva del gra que per la seva 

complicada estructura pot ocasionar problemes en el procés. 

El blat es pot presentar en les següents formes: 

a) Farina de blat 

b) Solubilitzats líquids de blat 

2.3.8. Sucre 

El sucre purificat, ric en sacarosa (99,9%), s’ha emprat com a cru addicionant-se 

a la caldera d’ebullició per a incrementar l’extret del most. S’ha comprovat que el 

seu ús, en petites quantitats, no influeix en l’aroma i sabor de la cervesa.  

A continuació s’indiquen les seves característiques més importants: 

 El sucre té una gran solubilitat: a 20 ºC, 204 parts de sucre es dissolen en 

100 parts d’aigua. 

 Es possible utilitzar sucre (sacarosa) en forma cristal·lina, encara que els 

xarops tenen l’avantatge d’un fàcil emmagatzematge i una bona 

conservació enfront de contaminacions microbianes. 

 Es poden elaborar xarops de diferents concentracions. 

 Els xarops només aporten sucre i, per tant, dilueixen el valor de nitrogen 

assimilable pel llevat, per la qual cosa poden ocasionar problemes en la 

fermentació. 

Es pot treballar amb diferents varietats de sucre: 

a) Pot subministrar-se en forma sòlida o en forma líquida. 

b) Pot trobar-se en forma de refinat o en forma de xarop. 

c) Pot presentar-se en diferents formes de color i aroma, segons els graus de 

caramel·lització assolits. 

De vegades el sucre s’utilitza en combinació amb altres compostos com mel, 

beines de vainilla, grans d’all, coriandre i altres espècies addicionades com a 

priming, a l’inici de la fermentació secundària en cerveses especials. 

2.4. Aigua 

2.4.1. Característiques de l’aigua de fabricació 

Les característiques de l’aigua de fabricació influeixen en la qualitat de la 

cervesa. Ha de reunir les característiques pròpies de potabilitat: sense excés de 

sals, exempta de matèria orgànica, microbiològicament pura i lliure d’aromes i 

sabors estranys. 

Actualment, gràcies als coneixements adquirits sobre la influència de les sals en 

la fabricació i els mètodes de correcció d’aigües, es pot adaptar qualsevol aigua a 

qualsevol tipus de cervesa que es desitgi elaborar. D’aquesta forma es poden 
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aplicar diversos tractaments, entre els quals es troben la descarbonatació, la 

desmineralització i la filtració. 

Les sals que es troben en l’aigua no només influeixen directament sobre el gust, 

sinó també de forma indirecta a través dels seus efectes sobre les reaccions 

enzimàtiques i col·loïdals que es produeixen al llarg del procés de fabricació. 

2.4.2. Efecte dels ions metàl·lics en el procés 

En la següent taula s’indica l’efecte que tenen els ions metàl·lics en el procés 

cerveser: 

Taula 8. Efecte dels ions metàl·lics en el procés. 

Ions Efecte en el procés cerveser 

Calci Component de la duresa permanent i temporal de 
l’aigua. Precipita en forma de fosfat de calci en el 

most, redueix el pH, estabilitza l’alfa-amilasa i 

incrementa el nitrogen assimilable pel llevat, 
precipita en forma d’oxalat de calci i millora la 

floculació del llevat. Ha de contenir com a mínim 
entre 10 i 25 ppm. 

Magnesi Afavoreix la isomerització del llúpol, però 
comunica un sabor desagradable a la cervesa. En 

general el contingut ha de ser menor a 30 ppm. 

Sodi, potassi El sodi comunica un sabor agre i salat a la 

cervesa. El potassi comunica un sabor salat a la 

cervesa i inhibeix alguns enzims. 

Manganès El nivell no ha de sobrepassar els 0,2 ppm. 

Ferro Forma dipòsits en canonades i afebleix al llevat 
fins i tot en concentracions d’1 ppm. Genera 

terbolesa en la cervesa. S’elimina de l’aigua per 
aeració i filtració amb sorra. 

Coure Pot procedir dels insecticides del llúpol. 
Contribueix a la formació de terbolesa i afecta al 

llevat. 

Zinc En alta concentració (superior a 1 ppm) resulta 
tòxic per al llevat i inhibeix alguns enzims. En 

concentracions de 0,1 a 0,2 ppm estimula al 
llevat. 

Amoni Present en aigües contaminades. 

Carbonat Es descompon per la calor. A altes 

concentracions, eleva el pH i proporciona un 
sabor desagradable. No ha d’excedir dels 50 ppm. 

Sulfat Contribueix a donar un sabor sec a la cervesa. 

Clor Limita la floculació del llevat. Proporciona un 
paladar més rodó a la cervesa. Millora la qualitat 

col·loïdal i la clarificació. 

Nitrit A nivells per sobre de 10 ppm indica que l’aigua 

està contaminada. 

Sílice Amb el calci i el magnesi produeix pòsits i 
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solatges. 

2.4.3. Anàlisi d’aigües per a diferents cerveses 

En la següent taula es mostra un anàlisi de les aigües per a diferents cerveses: 

Taula 9. Anàlisi d’aigües per a diferents cerveses. 

Tipus de 
cervesa 

Ca2+ 

(ppm) 

Mg2+ 

(ppm) 

Na+ 

(ppm) 

SO4
2-

(ppm) 
HCO3

2-

(ppm) 
Cl-

(ppm) 
NO3

-

(ppm) 

Burton: Ale 

pàl·lides 

352 24 54 820 320 16 18 

Dortmund: 

Ale pàl·lides & 

Lager suaus 

260 23 69 283 549 106 - 

Munic: Lager 

fosques & 
Stout 

80 19 10 5 333 1 3 

Dublín: Lager 
fosques & 

Stout 

119 4 12 54 319 19 - 

Pilsen: Lager 

pàl·lides 

7 8 32 6 18 5 - 
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CAPÍTOL 3: 

MALTATGE 

 

3.1. Finalitat 

L’ordi és emprat en l’obtenció de cervesa, prèvia transformació del seu gra en 

malt mitjançant el procés que es coneix com a maltatge. Aquest procés permet 

que el gra d’ordi experimenti una sèrie de transformacions en el seu interior i 

d’aquesta manera, pugui ser utilitzat en el procés cerveser. 

El maltatge consisteix a sotmetre al gra d’ordi a unes condicions òptimes 

d’humitat, temperatura i aeració, que permeten la germinació de l’embrió i el 

començament del desenvolupament de la planta. Aquesta germinació controlada 

indueix una sèrie de canvis en la llavor fonamentals en l’elaboració de cervesa. 
Aquests canvis són: 

 La destrucció, mitjançant enzims hidrolítics, de les membranes cel·lulars 

que envolten els constituents de l’endosperma. 

 La formació d’enzims específics, principalment proteolítics i amilolítics. 

 El desenvolupament de substàncies acolorides. 

La transformació de l’ordi en malt constitueix un procés industrial que es 

desenvolupa en les malteries. Les fases del procés són: 

1. Condicionament de l’ordi 

2. Remull 

3. Germinació 

4. Assecatge - torrefacció 

5. Emmagatzematge del malt 

3.2. Condicionament de l’ordi 

El condicionament de l’ordi inclou les etapes de controls de recepció, neteja de 

parts metàl·liques, classificació i emmagatzematge. 
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En aquesta fase es realitzen una sèrie d’operacions que comencen amb la 

determinació, mitjançant controls de recepció, de si el gra d’ordi que arriba a la 

malteria és l’especificat per al procés. 

Una vegada acceptat l’ordi, el segon pas és la seva neteja, ja que, generalment, 

l’ordi procedent de magatzems o eres ha estat mesclat amb substàncies alienes 

com palla, restes d’herbes, altres llavors, pols, terra,pedres i elements metàl·lics. 

Amb l’operació de neteja s’eliminen totes aquestes substàncies. 

A continuació es realitza una classificació per grandària del gra d’ordi a fi 

d’aconseguir un calibre de gra homogeni. Finalment, l’ordi net i classificat és 

emmagatzemat en sitges per a poder ser utilitzat segons necessitats de 

producció. 

3.2.1. Controls de recepció 

Quan l’ordi arriba a la malteria, es procedeix a l’obtenció d’una mostra 

representativa del lot i a la realització d’uns controls encaminats a valorar la 

qualitat d’aquest ordi. Aquests controls són: 

1. Humitat 

Té un paper fonamental en la conservació i en l’aspecte econòmic. S’accepta 

l’ordi amb un percentatge d’humitat entre un 10 i 12%. 

L’ordi és més estable si està sec. A Espanya la recol·lecció està afavorida pel 

sol d’estiu, no sent així en altres països d’Europa on en ocasions és necessari 

sotmetre a l’ordi a un tractament d’assecat. 

La importància de la humitat en la recol·lecció es constata en: 

a) L’estat de latència o repòs hivernal natural del gra 

b) La sensibilitat a l’aigua 

c) La presència de fongs (en cas d’excés d’humitat) 

2. Proteïnes 

El contingut en proteïnes del gra ha d’estar entre uns marges, normalment 

entre un 10 i 12%. No s’accepten continguts alts en proteïnes perquè 

s’obtenen malts més irregulars i amb menor contingut en material amilaci. 

3. Calibratge del gra 

Permet conèixer el percentatge de grans que es té d’una determinada 

grandària i quantificar les pèrdues durant la classificació. S’exigeix un 

percentatge major del 80% d’una grandària superior a 2,5 mm de diàmetre. 

Interessa que els grans siguin grossos, però sobretot que siguin homogenis, 

d’igual grandària. 

En aquesta classificació també es controla la quantitat de impureses que 

acompanyen al gra, el percentatge de la qual repercutirà en el preu de l’ordi. 

4. Capacitat germinativa 

Té com a objectiu determinar si l’embrió està viu. És fonamental la viabilitat 

de l’embrió ja que sinó la germinació és impossible. S’exigeix com a mínim un 

97% d’embrions vius. 
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5. Control de plagues i malalties 

Té com a objecte determinar en el gra la presència d’insectes, 

microorganismes o fongs que perjudiquin tant a l’estructura com a l’embrió. 

En la taula 10 es mostren les especificacions de qualitat de l’ordi segons 

Malteros de España: 

Taula 10. Especificacions de qualitat de l’ordi (Font: Malteros de 

España). 

Element (%) 

Humitat 11,5 (màxim) 

Proteïnes 9,5-11,5 

Calibre > 2,5 60 (mínim) 

Calibre < 2,2 10 (màxim) 

Gra partit + impureses < 4 

Pes hectolitre 64 (mínim) 

Puresa varietal 95 (mínim) 

Capacitat germinativa 97(mínim) 

Si l’ordi compleix les especificacions que la malteria ha pactat amb el 

proveïdor, es procedeix a l’acceptació i descàrrega de l’ordi. 

3.2.2. Neteja de l’ordi 

1. Separadors magnètics 

Abans de procedir a la neteja de l’ordi i a la seva classificació, es passa 

aquest per separadors magnètics que permeten eliminar les matèries 

metàl·liques que l’acompanyen. Aquestes impureses són molt perilloses, ja 

que poden tenir frecs amb altres metalls, originant espurnes que, en 

combinació amb la pols, poden arribar a produir explosions molt violentes. 

Es distingeixen tres tipus de separadors magnètics: 

a) Fixos: Consten d’un imant fix sobre el qual es fa passar una capa prima de 

gra, quedant adherides a l’imant les partícules metàl·liques. 

b) De tambor: L’imant és fix i es troba dins d’un cilindre giratori. El camp 

magnètic només afecta a una zona del cilindre, de tal manera que en 

aquesta zona queden adherides les partícules metàl·liques. A mesura que 

gira el cilindre i arriba a la zona desmagnetitzada, els fragments metàl·lics 
es desprenen i cauen en un dipòsit recollidor. 
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Figura 9. Parts d’un separador magnètic de tambor. 

c) Electromagnètic: El fonament és el mateix que el dels separadors de 

tambor. La diferència rau en què el camp magnètic es crea mitjançant el 

pas d’una corrent elèctrica a través d’un electroimant. 

2. Equip de neteja 

L’objectiu de l’operació de neteja de l’ordi és eliminar les substàncies alienes 

que l’acompanyen. Si el gra s’emmagatzema amb aquests elements, 

s’afavoreix el reescalfament del mateix. 

Aquesta operació es realitza amb una maquinària que consta d’una sèrie de 

crivells o tamisos. El producte entra perfectament distribuït en tot l’ample del 

tamís, efectuant-se una primera classificació per aire. Aquest arrossega els 

elements més lleugers a l’entrada de la màquina i s’eliminen mitjançant 

sortides laterals. 

La resta del producte cau sobre el primer tamís i és sotmès a un moviment 

vibratori. En aquest crivell, de gruixuda perforació, s’eliminen les impureses 

de gran grandària com pedres i restes de mala herba. 
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El producte que passa a través del primer tamís arriba a un segon, de 

perforació menor que el gra d’ordi, on s’eliminen sorra, terra, grans petits, 

etc. 

Els grans aprofitables arriben a la sortida de la màquina, on se’ls sotmet a 

una segona classificació per aire, obtenint-se l’ordi net, llest per a la seva 

classificació. 

 

Figura 10. Parts d’una màquina de neteja. 

3.2.3. Classificació de l’ordi 

La seva finalitat és separar per grandària el gra d’ordi i eliminar matèries que no 

hagin estat rebutjades en la neteja. 

Per a la classificació per grandàries s’utilitzen màquines classificadores. 

Cadascuna d’elles consta d’un joc de tamisos de diferent grandària que permet la 

separació de les diferents fraccions. La grandària utilitzada per a maltar és la de 

la fracció superior a 2,5 mm, denominada primeres. 
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Figura 11. Parts d’una màquina classificadora. 

Una vegada que s’ha obtingut la fracció de gra gruixut, es procedeix a 

l’eliminació dels grans partits, llavors rodones i allargades, i pedres molt petites 

arrodonides. S’utilitza per a aquesta operació uns cilindres alveolats que giren 

entre 20 i 50 rpm. 

El producte entra a l’interior del cilindre. Els alvèols reben solament les partícules 

que encaixen en ells. Aquestes partícules són elevades a l’interior de l’alvèol pel 

cilindre que està girant, fins que cauen pel seu propi pes cap a fora, un cop 

arriben a una determinada altura. 

Sobre l’eix central es troba una gaveta de recollida, en la qual gira una cinta 

transportadora. Les partícules en caure cap a fora són recollides per aquesta 

gaveta i la cinta transportadora les porta a la sortida. 

Les que no cauen dins la gaveta, perquè la seva longitud les ha fet caure abans, 

segueixen donant voltes en el fons del cilindre, fins que arriben al final del 

tambor. Existeixen cilindres extractors de gra rodó i de gra pla. 

3.2.4. Emmagatzematge de l’ordi 

Un cop l’ordi s’ha netejat i classificat, normalment s’emmagatzema fins al seu ús. 

Per a l’emmagatzematge s’usen sitges hermètiques, que poden ser metàl·liques 

o de formigó armat. Les sitges metàl·liques poden ser al seu torn de parets llises 

o ondulades. Les de paret ondulada tenen una major resistència mecànica, però 
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ha de vigilar-se la neteja per a evitar que quedin restes en les ondulacions, 

doncs són un focus d’infecció. 

La respiració d’un gra sec (humitat <12%) i fred (temperatura <5 ºC) és tan 

dèbil que pot considerar-se nul·la. El gra emmagatzemat en respirar perd pes; 

una part de les seves reserves són transformades en calor, anhídrid carbònic i 

aigua. Si les condicions d’emmagatzematge no són les adequades, les pèrdues 

de pes poden ser importants, tenint això una gran repercussió econòmica. 

A mesura que augmenta la humitat i la temperatura, l’activitat respiratòria 

s’incrementa, podent-se produir la proliferació i el desenvolupament d’insectes i 

microflora. Concretament, per cada 1,5% que augmenta la humitat o per cada 5 

ºC que puja la temperatura, es duplica l’activitat respiratòria. 

Per a una bona conservació s’ha de mantenir el gra amb una humitat inferior al 

12% i una temperatura inferior a 15 ºC. A més s’ha de procedir a una correcta 

neteja i fumigació de les sitges. 

Si durant l’emmagatzematge el gra assoleix temperatures altes, es procedeix a 

una ventilació que consisteix en crear en la part superior de la sitja un punt fred 

en el qual es condensa la humitat que conté l’aire en circulació. L’aire travessa el 

gra, es refrigera en l’evaporador, condensa aigua i torna a la sitja amb un 

contingut d’humitat menor, de manera que en travessar el gra pren aigua del 

mateix alhora que el refrigera. 

La vigilància de la sitja es realitza amb sitjametria, que consisteix en un sistema 

centralitzat de control electrònic de la temperatura. 

3.3. Fase de remull de l’ordi 

3.3.1. Finalitat 

La seva finalitat és aportar, als grans d’ordi, l’aigua necessària perquè comenci el 

seu procés de desenvolupament. L’aigua penetra en els grans per diferència de 

potencial hídric entre aquests i el mitjà que els envolta. 

L’embrió absorbeix proporcionalment una major quantitat d’aigua que 

l’endosperma, ja que el primer és més ric en proteïnes que el segon i les 

proteïnes contenen col·loides que absorbeixen aigua. 

Perquè s’iniciï la germinació, és necessari que existeixi al voltant d’un 30% 

d’humitat en el gra. Aquesta aigua constitueix el medi que permet la circulació 

d’enzims i fitohormones. Alguns enzims existents en el gra d’ordi són activats per 

simple hidratació, començant la seva activitat. 

Les gibberel·lines, solubles en aigua, es difonen fins a la capa d’aleurona, on 

s’indueixen a la síntesi de múltiples enzims especialitzats en modificar els 

diferents components de l’endosperma del gra d’ordi. En general, els grans 

romanen en aquesta fase de remull fins a assolir una humitat al voltant del 40%. 

3.3.2. Fonament 

Durant la fase de remull s’ha de tenir en compte el següent: 

 El remull s’efectua gra a gra, però no aïlladament. És necessari fer 

exactament el mateix a cadascun dels grans i que tots responguin igual. 
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 Cal cerciorar-se de l’aportació d’oxigen i del despreniment d’anhídrid 

carbònic i calor. De no fer-se així, les condicions del medi podrien deixar 

de ser adequades. 

 No es tracta de plantes aquàtiques, per la qual cosa cal evitar immersions 

perllongades perquè l’ordi no quedi inhibit o ofegat, frenant-se així el 

procés de germinació. 

Ha de permetre: 

 Una aportació homogènia d’aigua a tots els grans d’ordi: 

El gra d’ordi s’introdueix en tancs o tines de remull, on es posa en 

contacte amb l’aigua. L’ompliment i buidatge de les tines s’ha de fer el 

més ràpidament possible, perquè no hi hagi diferències de remull entre 

uns grans i altres. 

Normalment, els millors resultats s’assoleixen alternant períodes secs i 

sota aigua. 

 Una aportació homogènia d’oxigen (quantitat d’oxigen = 15-17 m3/tm·h): 

L’oxigen normalment s’aporta mitjançant l’aire generat per compressors. 

En cas de tines de fons cònic, l’aire arriba als anells d’aeració, mentre que 

en tines de fons pla, l’aire és impulsat sota del doble fons. 

L’aeració es realitza durant els períodes amb aigua i pot ser constant o 

discontínua. 

 L’extracció del CO2 (per a tines de fons cònic = 80-100 m3/tm·h i tines de 

fons pla = 240-260 m3/tm·h): 

L’extracció del CO2 es realitza mitjançant ventiladors, l’aspiració dels quals 

està connectada a la part més baixa de les tines perquè el CO2 és més 

pesat que l’aire. 

Aquests ventiladors creen una corrent d’aire que va des de la part superior 

de la tina, a la part inferior, aportant oxigen al gra alhora que arrossega el 

CO2. D’altra banda, aquesta ventilació permet eliminar la calor despresa 

com a conseqüència de l’activitat respiratòria. 

L’extracció del CO2 es realitza durant els períodes secs i de forma 

contínua. 

 El manteniment de la temperatura: 

Mentre el gra està en fase de remull, és necessari mantenir la temperatura 

dins d’uns límits. Per a aquest propòsit, s’utilitza aigua temperada en els 

períodes sota aigua i es condiciona l’aire en els períodes secs. 

El condicionament es realitza generalment amb tines tancades on 

s’estableixen circuits d’aire i es condiciona aquest amb bateries de calor i 

fred, i amb humidificadors. Quan les tines són obertes, es condiciona la 

sala de remull. Per a això s’utilitzen ventiladors que creen una corrent 

d’aire, la qual es fa passar a través de circuits on es troben preses d’aire 
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fred, una presa d’aire de retorn, una bateria de fred, una bateria de calor i 

humidificadors. 

L’aire una vegada condicionat s’allibera de la sala: és aspirat pels 

ventiladors d’extracció de CO2 a través del llit del gra. 

3.3.3. Equip de remull 

Principalment es distingeixen dos tipus d’equips de remull: tines de fons cònic i 

tines de fons pla. 

1. Tines de fons cònic 

Són recipients cilindrocònics fabricats en acer inoxidable, la relació 

altura/diàmetre dels quals és de 1/1 o 1/1,5. 

En la part cònica està la font de remull i els injectors per a l’aplicació d’aire. 

En aquesta zona també estan les preses per a l’entrada i sortida d’aigua, 

l’extracció de CO2 i la descàrrega de tines. 

En la zona superior de la tina es troba el sobreeixidor, els polvoritzadors de 

neteja i reg, i l’element distribuïdor. 

Les tines van complementades amb equips d’aeració, de climatització i 

d’extracció de CO2: 

a) Font de remull: Tamís cònic que deixa passar aigua i aire i reté el gra. 

Existeix una presa per on es realitza l’entrada d’aigua, la sortida i 
l’aspiració de CO2. 

b) Injecció d’aire: Es realitza a través d’un tub vertical situat en el centre de 

la tina que sobresurt 20 cm i està coronat per un molinet hidràulic. 

c) Extracció de CO2: Es realitza per la part inferior de la tina, ja que el CO2 és 

més pesat que l’aire i tendeix a acumular-se en les zones baixes. 

d) Polvoritzadors: Es poden utilitzar tant per a la neteja com per al reg. 
Durant la càrrega de la tina es produeix molta escuma que pot arrossegar 

alguns grans grossos pel sobreeixidor. S’elimina aquesta escuma injectant 

aigua pels polvoritzadors. Durant l’extracció de CO2, la capa superior 

acostuma a dessecar-se: igualment s’utilitzen els polvoritzadors. 
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Figura 12. Parts d’una tina de fons cònic. 

2. Tines de fons pla 

Són recipients cilíndrics, fabricats en acer inoxidable, que disposen d’un doble 

fons per a l’aeració i extracció de CO2. Així mateix, van equipats amb 

injectors d’aigua per a la neteja del doble fons. En la zona superior es troba 

l’entrada de càrrega de gra, els polvoritzadors de neteja i de reg, i l’element 

distribuïdor. 

Les tines també van complementades amb equips d’aeració, de climatització i 

d’extracció de CO2: 

a) Injecció d’aire: Es realitza a través d’una xarxa de tubs perforats situats 

sota el doble fons. 

b) Extracció de CO2: Es realitza amb un ventilador situat per sobre del nivell 
d’ompliment de la tina. L’aspiració del ventilador està connectada a la zona 

existent entre el doble fons i el fons. 
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c) Polvoritzador de reg i neteja: A més dels elements descrits en les tines 

còniques, en aquest cas ha d’haver-hi també polvoritzadors per a la neteja 

del doble fons. Aquests treballen a una pressió elevada. 

 

Figura 13. Parts d’una tina de fons pla. 

Les tines de fons pla posseeixen una major capacitat de càrrega que les tines 

de fons cònic. 

3.4. Fase de germinació de l’ordi 

3.4.1. Finalitat 

L’objectiu de la germinació és la producció dels enzims necessaris per a la 

solubilització del material de reserva situat a l’endosperma del gra d’ordi amb un 

mínim de pèrdua. 

Sota l’acció de la temperatura, l’embrió inicia el seu procés vital amb l’absorció 

d’aigua i oxigen. Els enzims produïts durant la germinació permeten metabolitzar 

les substàncies de reserva perquè aquestes puguin ser posteriorment assimilades 

pel llevat. 
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3.4.2. Fonaments bioquímics de la germinació 

L’embrió de l’ordi és un organisme viu i, per tant, necessita alimentar-se per a 

poder desenvolupar-se. Al mateix temps que assimila els materials senzills, 

comença a formar els enzims que desdoblen les molècules més complexes que 

es troben en el seu endosperma. 

Entre els enzims produïts destaquen: 

1. La citasa 

És el primer en deixar notar la seva presència ja que la seva acció és 

immediata: destrueix les cobertes de hemicel·lulosa i pectines, deixant lliure 

els grans de midó. 

La quantitat de citasa depèn del grau de desagregació, que augmenta amb el 

temps de germinació, sent major en els últims dies del procés, servint al 

malter en el seu examen diari per a mesurar el grau de desagregació d’una 

manera pràctica en estendre entre els seus dits l’endosperma i comprovar la 

seva consistència farinosa. 

2. Les amilases 

Des del punt de vista cerveser, les amilases o enzims amilolítics constitueixen 

els principals enzims ja que són els encarregats de desdoblar el midó. Hi ha 

dos tipus d’amilasa: 

a) L’alfa-amilasa: Trenca a l’atzar els enllaços 1-4 al tercer o quart dia de 

germinació, obtenint-se glucosa i maltosa. La seva temperatura òptima 

d’actuació es troba entre 72 i 75 ºC i el pH entre 5,6 i 5,8. 

b) La beta-amilasa: Trenca ordenadament els enllaços 1-4, formant-se 

maltosa. Encara que present inicialment en l’ordi, es multiplica per cinc 

durant la germinació. La seva temperatura òptima es troba entre 62 i 65 
ºC, i el valor adequat del pH és 4,6. Es desactiva a temperatures superiors 

als 70 ºC. 

3. Les proteases 

Prenen el nom del substrat sobre el qual actuen. D’acord amb aquest criteri, 

es classifiquen en proteïnases i peptidases. Les primeres hidrolitzen les grans 

molècules de proteïnes, obtenint-se pèptids més o menys grans. Les 

peptidases hidrolitzen els pèptids a aminoàcids. 

4. Les fosfatases 

L’ordi conté èsters de l’àcid fosfòric que per desdoblament proporcionen els 

fosfats necessaris per al poder tampó del most, el metabolisme i el 

desenvolupament del llevat i, per consegüent, per a una fermentació 

completa. 

5. Les lipases 

L’ordi conté de prop d’un 2,5% de matèria grassa, mentre que en el malt 

només es troba aproximadament un 1,4%. Aquest descens s’atribueix a la 

descomposició dels greixos a causa de les lipases que es formen durant la 

germinació. 
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3.4.3. Equip de germinació 

El gra d’ordi, que ha passat per la fase de remull, es col·loca en les caixes de 

germinació, on es manté al voltant d’uns 6 o 7 dies, durant els quals el gra 

comença a germinar i a produir els enzims i modificacions en el seu interior. 

La instal·lació de germinació té que permetre controlar la humitat, la 

temperatura i l’oxigenació del llit del gra. 

1. Els germinadors 

Són caixes de forma rectangular o circular, de formigó armat o metàl·liques. 

Aquestes caixes consten d’un doble fons sobre el qual descansa la capa de 

gra. El fals fons està perforat. 

Un element important dels germinadors és el dispositiu removedor. Aquest 

element consisteix en un carro removedor que es desplaça al llarg del 

germinador i porta unes hèlixs. Al mateix temps que el carro es desplaça, les 

hèlixs roten i remouen el llit del gra. 

La capa de gra que es diposita en les caixes germinadores té una altura entre 

80 i 100 cm. Al final de la germinació l’altura del llit oscil·la entre 110 i 140 

cm. 

Els elements més rellevants dels quals disposa un germinador són: 

a) Dispositiu d’humectació del gra: 

El nivell d’humitat ha de poder augmentar-se durant la germinació fins a 

un 45-48%. 

El dispositiu d’humectació consta d’una sèrie de polvoritzadors que es 
troben en el removedor. Conforme s’efectua una remoguda del llit de gra, 

és possible efectuar també una operació de reg. 

b) Ventiladors i canals de circulació d’aire: 

Durant la germinació i com a conseqüència de l’activitat respiratòria, hi ha 

un despreniment de calor. Aquest calor s’ha d’expulsar per a mantenir la 
temperatura dins dels límits desitjats. 

L’evacuació d’aquest calor es realitza utilitzant ventiladors que fan passar 

una corrent d’aire a través del llit de gra. Amb la ventilació, a més de 

controlar de la temperatura, s’elimina el CO2 desprès i s’aporta el O2 

necessari per a la respiració. 

Els cabals d’aire oscil·len entre 500 i 700 m3/Tm·h. El motor del ventilador 
té diferents velocitats: el control de les revolucions s’efectua mitjançant 

dues sondes, una situada sota el doble fons i l’altra situada sobre el llit de 

germinació. Si la diferència entre les dues sondes està entre 2 i 3 ºC, el 

ventilador funcionarà a una velocitat baixa. 

Els ventiladors poden treballar per aspiració o per impulsió, segons si el 
ventilador està situat al final o al començament del circuit de ventilació. El 

sistema més utilitzat és el d’impulsió. 

Per a la conducció de l’aire s’utilitzen canals de ventilació, els quals 

uneixen el ventilador, els equips de condicionament de l’aire i la caixa de 

germinació. 

c) Dispositiu de control de la temperatura de l’aire: 
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Mitjançant el control de la temperatura i el cabal d’aire, es controla 

indirectament la temperatura del llit de gra. El control de la temperatura 

de l’aire es realitza utilitzant barreges d’aire de l’exterior amb aire de 

retorn i passant aquestes mescles a través de bateries de fred o de calor, 
segons l’època de l’any i de les necessitats de temperatura. En general es 

treballa amb una temperatura d’entrada d’aire entre 14 i 16 ºC. 

d) Dispositiu d’humectació de l’aire: 

Abans que l’aire arribi al llit de gra, és necessari passar-lo a través d’una 

bateria de polvoritzadors amb la finalitat de saturar-lo d’humitat. En cas 
contrari, l’aire en passar pel gra el dessecaria. La bateria de polvoritzadors 

ha de col·locar-se sempre després de les bateries de fred o calor. 

 

Figura 14. Parts d’un germinador. 

3.5. Fase d’assecatge - torrefacció 

3.5.1. Finalitat 

Una vegada el gra ha passat el període de germinació establert, s’ha d’aturar la 

germinació: en cas contrari l’embrió consumiria tot el seu material de reserva. 

Per a això es sotmet al gra a un procés d’aportació de calor que l’asseca i 

posteriorment el torra. La torrefacció confereix al gra unes característiques de 

color i aroma necessaris per a la fabricació de la cervesa. 

3.5.2. Fonament 
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L’assecatge s’ha de realitzar lentament per a protegir els enzims i per a impedir 

la formació de vidriositats en l’interior del gra. Aquestes vidriositats o parts dures 

no són aprofitables i representen minves en el procés. Durant l’assecat s’inactiva 

a l’embrió i, per tant, es paralitza la germinació. És per això que cal procurar 

tenir la menor pèrdua enzimàtica. 

Durant l’etapa de torrefacció, es desenvolupen reaccions químiques de color i 

sabor fonamentals en la qualitat del malt. Les principals són les produïdes entre 

els aminoàcids i els sucres senzills, que donen lloc a reaccions de caramel·lització 

o de Maillard. 

La temperatura de torrefacció depèn del malt que es desitgi fabricar; és com a 

màxim de 85 ºC per a elaborar cerveses rosses i de 105 ºC per a cerveses 

negres. 

L’assecatge consta de 3 etapes, separades però contínues. El procés en el seu 

conjunt pot durar un total de 20 a 24 hores: 

1. S’inicia l’assecat de forma suau per a no danyar els enzims. La temperatura 

normalment oscil·la entre 45 i 50 ºC, i la ventilació és forta. La humitat que té 

el malt es redueix durant aquesta etapa des d’un 45% fins a un 10-12%.  

2. En aquesta segona etapa, l’eliminació de la humitat és més lenta. En la 

primera s’ha eliminat la humitat superficial i en aquest cas, s’ha d’eliminar la 

interna. Es puja la temperatura fins a 71 ºC i es manté fins que el malt 

assoleix una humitat compresa entre el 6 i 8%. 

3. És l’etapa d’assecat final o torrefacció. S’empra un menor flux d’aire i una 

temperatura més elevada; de 80 a 100 ºC, fins que s’assoleix el color i la 

humitat requerits. Els malts pàl·lids s’obtenen a una temperatura més baixa i 

amb una humitat final entre un 4 i 4,5%, mentre que els foscos, a una major 

temperatura i amb una humitat final entre un 2 i 3%. 

3.5.3. Equip 

El malt totalment germinat es porta de la zona de germinació a la d’assecat. Allà 

es col·loca en pisos de metall perforats dins de forns d’assecatge – torrefacció 

(torrefactors). L’aire calent passa a través dels llits de grans, ja sigui mitjançant 

succió (ventiladors per sobre del nivell del malt) o per pressió (ventiladors per 

sota). La temperatura és controlada i registrada normalment de forma 

automàtica. 

Aquests forns d’assecatge - torrefacció consten d’un o doble pis i es basen en 

l’aprofitament de l’energia tèrmica de l’aire de sortida del plat de torrefacció, que 

és utilitzat com a aire d’entrada en el plat d’assecat. 

Aquests pisos es poden disposar vertical o horitzontalment. En els torrefactors 

verticals, s’utilitza el plat inferior com a plat de torrefacció i el superior com a 

plat d’assecat, havent-hi tràfec del superior a l’inferior. En els torrefactors 

horitzontals s’utilitza indistintament ambdós plats. 
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Figura 15. Parts d’un torrefactor. 

3.6. Fase d’emmagatzematge del malt 

3.6.1. Tractaments previs a l’emmagatzematge 

El malt es sotmet a dos tractaments consecutius abans del seu 

emmagatzematge: 

1. Refredament 

La primera operació és el refredament del malt. Si s’emmagatzemés calent, 

continuarien produint-se les reaccions de color. Es realitza en el propi 

torrefactor, però utilitzant aire fred. 

2. Eliminació de la radícula 

Durant la germinació es desenvolupen les radícules, que en la planta d’ordi 

donarien lloc a l’arrel. Una vegada torrat el malt, aquestes s’han d’eliminar 

per a evitar l’augment del contingut de nitrogen en el most i el sabor 

astringent. 

Per a aquest propòsit s’utilitzen unes màquines desgerminadores. Aquestes 

màquines consten essencialment d’un canal de desgerminació en l’interior del 
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qual es troba un eix portapalets, un doble fons de crivells perforats i una 

tremuja de recol·lecció de radícula. El malt amb radícules penetra en el canal 

de la desgerminadora, on es troba situat l’eix amb les paletes batudes. 

Aquest agitador volteja el malt al mateix temps que el transporta cap a la 
sortida, situada a l’altre extrem del canal. 

La batuda del gra separa perfectament les radícules, sense danyar els grans. 

Aquestes cauen a través dels crivells fins a la tremuja, des d’on la cinta 

transportadora les condueix a la cel·la corresponent. 

El malt sense radícules es sotmès a una forta aspiració a la sortida de la 

màquina per a eliminar les restes de pols i radícula. 

 

Figura 16. Parts d’una màquina desgerminadora. 

3.6.2. Emmagatzematge i conservació 

El malt fins a la seva expedició s’emmagatzema en sitges, on es vigila la 

humitat, la temperatura i el control d’infeccions per insectes. 
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CAPÍTOL 4: 

MALT: TIPUS I 

AVALUACIÓ 

 

4.1. Tipus de malt 

A continuació s’expliquen els tipus de malt més emprats en l’elaboració de 

cervesa: 

 Malt Pisner 

Conegut també com a malt Lager, és el malt més pàl·lid disponible, i és 

usat per a produir cerveses Lager d’estil Pilsen. Aquest malt es fabrica en 

tots els països europeus, a pesar de ser originari de la ciutat txeca de 

Pilsen. 

 Malt Whisky 

Els malts de Whisky es caracteritzen per tenir nivells alts de nitrogen. Els 

de major qualitat són fumats amb torba, conferint a les seves cerveses un 

fort gust fumat. Les primeres cerveses en utilitzar-los van ser les Ale 

escoceses i irlandeses. 

 Malt Pale 

El malt Pale és la base de la majoria de les cerveses. Durant l’assecat es 

torra lleugerament, motiu pel qual posseeixen un color rogenc. 

Normalment, els malts d’aquest tipus de bona qualitat són baixos en 

nitrogen. 

 Malt Mild Ale 

El malt Mild és un producte barat. Està fabricat amb ordi que té un alt 

contingut en nitrogen. Aquest alt contingut proporciona al malt una major 

activitat diastàtica, però augmenta el risc de formació de terbolesa en la 

beguda. Les cerveses elaborades amb aquest tipus de malt, es denominen 

Ale Mild. Aquestes són normalment fosques i inclouen en la seva 
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composició adjunts que dilueixen la quantitat de nitrogen. Tenen un gust 

dolç que es deu a l’ús del malt Mild. 

 Malt Viena 

És molt semblant al malt Pale, encara que presenta un contingut major de 

nitrogen. La temperatura de torrefacció màxima és de 90 ºC. És utilitzat 

per a produir cerveses daurades i per a la fabricació de les Cerveses de 

Març, que es prenen durant la Oktoberfest. 

 Rauchmalz 

És el malt fumat alemany, usat per a produir les clàssiques Bamberger, 

Rauchbier o cerveses fumades. Aquests malts són fumats al foc, donant-

los un gust i aroma fumats, preservant la seva activitat diastàtica. Això 

confereix unes característiques úniques a la cervesa: els fenols de la fusta 

són absorbits pel malt, el que comporta que tingui un toc especial. 

 Malt Munic clar 

És l’autèntic malt Lager. S’incrementa la temperatura d’assecatge mentre 

el malt verd està encara humit, provocant una mica de sacarificació de 

l’endosperma i un realç del color intens i sabor encaramel·lat d’aquest 

tipus de malt. 

 Malt Munic fosc 

S’asseca a una temperatura més alta que el malt Munic clar, raó per la 

qual té un color més fosc. Es utilitzat en la fabricació de cerveses fosques. 

 Malt ambre 

És un malt anglès que s’elabora torrant el malt Mild Ale entre 100 i 150 ºC 

fins que s’assoleix el color ambre desitjat. Confereix a la cervesa un gust 

dolç i un bonic color daurat. 

 Malt caramel o cristall 

Es prepara un empastament amb un malt amb un alt contingut en 

nitrogen a 60-80 ºC, que durant 60-90 minuts es sacarifica, és a dir, es 

desdobla el midó. A continuació, mitjançant un escalfament ràpid amb 

vapor fins a 150-180 ºC, durant 1-2 hores, s’aconsegueix cristal·litzar, 

assecar i enfosquir els sucres.  

El malt caramel és soluble en aigua calenta i té un alt contingut en sucres 

no fermentables, responsables de conferir-li el cos i dolçor a la cervesa. 

 Malt xocolata 

El malt xocolata és un malt que ha estat torrat fins a adquirir un color molt 

fosc. És usat per a donar-li gust i color a les cerveses fosques: Mild, Stouts 

i Porters. 

 Malt torrat 

El malt torrat és ordi sense maltar que es torra fins que està negre. És 

utilitzat per a imprimir un gust sec i cremat a les cerveses Stouts. 
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 Malt negre 

El malt negre és malt que s’ha torrat a una temperatura elevada, afavorint 

la formació de melanoïdines. És emprat pel seu gust i color. Li dóna a la 

cervesa un cert caràcter dolç, però si s’usa en grans quantitats la beguda 

es torna amarga. 

4.2. Avaluació del malt 

El malt és sotmet a un control, bé pel malter per a comprovar como ha anat el 

procés i/o pel cerveser per a estudiar la matèria prima que adquireix. Les anàlisis 

que es realitzen al malt es troben reglamentades dins d’un protocol que 

segueixen tots els laboratoris i que es troben detallades en l’Analítica E.B.C. 

(European Brewery Convection). 

Les anàlisis que es practiquen al malt per a la seva avaluació són de tipus 

sensorials, físiques i químiques. Totes les dades que es recullen són primordials 

perquè el cerveser pugui conèixer el comportament del malt en la sala de cocció. 

Cada empresa ajustarà uns determinats valors o especificacions, d’acord amb les 

seves instal·lacions i amb la seva cervesa. 

4.2.1. Anàlisis sensorials 

Són un conjunt de determinacions que valoren, des d’un punt de vista qualitatiu, 

aspectes com el color, aroma, sabor i quantitat d’impureses. Són orientatius 
doncs depenen de l’experiència de la persona que els realitza. 

4.2.2. Anàlisis físiques 

Amb aquestes anàlisis s’obtenen resultats quantitatius: 

1. De la duresa: Es determina amb un friabilimetre; aparell que mesura la 

resistència del gra a trencar-se. L’ordi és un gra dur. No obstant això, el malt 

experimenta en el seu procés d’elaboració una modificació en el seu interior, 

que comporta una ruptura de les seves estructures internes i que fa el seu 

interior més farinós i, per tant, més fàcilment extraïble durant la fabricació del 

most. 

2. De la longitud de la plúmula: S’utilitza el mesuratge de la plúmula per a 

valorar la uniformitat durant la germinació del malt. La uniformitat és un 

factor indicatiu que l’estat de desagregació és uniforme en tots els grans. 

4.2.3. Anàlisis químiques 

1. De la humitat: Es realitza per motius tant de conservació com econòmics. El 

seu valor ha d’estar entre 4,0 i 5,0%. 

2. De l’extret: És l’anàlisi més completa i obligatòria per a conèixer la qualitat 

del malt per la quantitat de dades que s’obtenen. Consisteix en realitzar un 

most en el laboratori amb un equip especial (Bany Congrés). En aquest most 

es determina: 

 El rendiment: Es calcula a partir del valor de densitat. Per a un malt 

pàl·lid, el seu valor mig es troba comprès entre un 79 i 82%, mentre que 



 Projecte d’una planta de fabricació de la cervesa 

 - 57 - 

per a un malt fosc, es situa entre un 75 i 78%. Com més gran és el 

rendiment, millor és el malt. 

 La diferència de rendiment fi-gruixut: Com més baixa és aquesta 

diferència, major és la desagregació del malt. Es considera com a òptima 

per sota del 1,8%. 

 El pH: Es mesura en el most després de 30 minuts de filtració. Proporciona 

informació sobre l’estat de desagregació del malt. Si està ben modificat 

s’extreuen substàncies reductores que disminueixen el pH. Els valors 

òptims d’aquest es troben entre 5,6 i 5,9. 

 El color: A l’igual del pH, proporciona informació de la desagregació del 

malt. En cas de malts pàl·lids pot arribar fins a 4 unitats EBC. 

 El temps de sacarificació: Permet quantificar la capacitat enzimàtica del 

malt. 

 Índex de Kolbach: És la relació entre el nitrogen solubilitzat i el nitrogen 

total en el malt. Indica el seu rendiment proteolític. Quan el valor de 

l’índex està entre 35 i 41, el malt es considera òptim, per sota de 35, 

inframodificat i per sobre de 41, sobremodificat. 

3. Poder diastàtic: Determina el potencial amilolític del malt. Es realitza per a 

comprovar l’estat dels enzims que s’han produït durant la germinació, 

l’activitat dels quals serà fonamental per a l’obtenció del most. 
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CAPÍTOL 5: 

TRACTAMENT DE L’AIGUA 

PER AL PROCÉS 

 

5.1. Desionització 

Segons la composició de l’aigua d’entrada, la qualitat final desitjada i els punts 

de vista econòmics, es poden emprar com a sistemes de tractament, els 

bescanviadors d’ions, l’osmosi inversa i l’electrodiàlisi. 

5.1.1. Bescanviadors d’ions 

El sistema consisteix a extreure els anions i cations de l’aigua d’entrada 

mitjançant la seva adsorció en les columnes de bescanvi iònic corresponents. 

Des del punt de vista tècnic, són equips que requereixen poca superfície, 

fàcilment automatitzables i versàtils quant a tipus d’aigües a tractar i qualitats 

finals de l’aigua. Té unes despeses de manteniment elevades a causa del consum 

de productes químics per a la regeneració, encara que les resines tenen un 

temps de vida llarg i una bona capacitat de regeneració. 

Les columnes de bescanvi catiònic retenen els cations de l’aigua, mentre que les 

aniòniques retenen els anions. La combinació de bescanviadors catiònics/aniònics 

permet obtenir aigua desmineralitzada. En ambdós casos existeixen resines de 

tipus fort i feble. Les primeres operen a qualsevol valor de pH, la seva capacitat 

d’intercanvi és limitada i la seva regeneració és menys eficaç i implica un alt cost 

de regenerant, mentre que les resines febles tenen un major poder d’intercanvi i 

la seva regeneració és gairebé estequiomètrica (amb un mínim d’excés de 

regenerant), no obstant això, operen en un rang de pH limitat i no capten tots 

els ions. 

A continuació s’explica cadascuna de les resines en particular: 

a) Resines de bescanvi catiònic feblement àcides 

Aquestes resines intercanvien els ions de calci i magnesi de l’aigua per 

sodi, resultant una quantitat d’àcid carbònic equivalent a la de duresa 

inicial de carbonat. Aquestes resines no són operatives per a valors de pH 
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inferiors a 7, i en aigües sodi alcalines donen resultats pobres ja que 

només poden desplaçar l’àcid carbònic de les seves sals. 

b) Resines de bescanvi catiònic molt àcides 

Amb aquestes resines s’intercanvien tots els cations per ions d’hidrogen. 
Conseqüentment s’elimina tant la duresa carbònica com la no carbònica, i 

l’aigua després del tractament conté els àcids minerals lliures, a més de 

l’àcid carbònic. L’àcid carbònic s’elimina per mitjans físics, mentre que els 

àcids minerals han de neutralitzar-se. 

c) Resines de bescanvi aniònic 

Aquest procés es recomana en cas de concentracions altes d’anions no 

desitjats, com per exemple, nitrats i clorurs. 

L’eliminació de nitrats en la fabricació de la cervesa serà sempre 

necessària si la suma del nitrat de l’aigua i del nitrat aportat pel llúpol i el 

malt, a través del sòl abonat amb fertilitzants, és superior al valor límit 

permès per la llei. 

5.1.2. Osmosi inversa 

La desionització mitjançant osmosi inversa es basa en la semipermeabilitat de 

certes membranes que permeten, sota l’efecte de l’alta pressió, el pas de l’aigua 

però no el de les sals, microorganismes i impureses orgàniques a causa de la 

seva major grandària. De l’aigua original s’obtenen dos corrents, un pobre en 

sals anomenat permeat i un altre ric en sals i impureses anomenat concentrat. 

El rendiment del permeat obtingut depèn del tipus d’aigua d’entrada. Per a 

aigües dures el rendiment és menor, obtenint-se un 70% de permeat. 

5.1.3. Electrodiàlisi 

L’electrodiàlisi és un sistema de separació d’ions que utilitza membranes 

selectives i que funciona a l’aplicar una diferència de potencial a ambdós llocs de 

les mateixes. Els cations i anions de l’aigua són atrets cap a cadascuna de les 

membranes per l’acció d’un camp elèctric generat per una corrent elèctrica 

directa. 

L’electrodiàlisi resulta molt efectiva per a aigües amb una salinitat superior a 

2000 ppm. En el procés s’aconsegueix un 75-80% de permeat, mentre que el 

rebuig o abocament suposa entre el 20 i 25%. 

El consum d’energia és funció de la quantitat de sòlids dissolts totals que hi hagi 

en l’aigua d’entrada. 
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CAPÍTOL 6: 

OBTENCIÓ DEL MOST 

 

6.1. Finalitat de la cocció 

La cocció té com a finalitat principal l’obtenció, a partir de les matèries primeres 

(malt, adjunts, llúpol i aigua), d’un líquid denominat most, que serà el substrat 

sobre el qual es produirà la fermentació alcohòlica per part del llevat. 

Aquest most s’ha d’obtenir amb el major grau possible d’eficàcia i amb les 

característiques especificades per a cada cervesa. 

6.2. Funcions dels equips de la sala de cocció 

Les funcions respectives dels equips que es troben en la sala de cocció són: 

 Molí: La seva funció és trencar el gra de malt per a permetre una millor 

extracció dels compostos.  

 Caldera de maceració (caldera de mescles): És on es produeix l’operació 

de maceració, que consisteix a posar en contacte la mòlta amb l’aigua de 

fabricació a una temperatura prèviament determinada. En aquesta 

operació actuen els enzims. 

 Caldera de temples (caldera de crus): És la caldera on s’escalfen de forma 

independent porcions de la mescla de la caldera de maceració (gra cru o 

precuit), amb la finalitat d’elevar la temperatura d’aquesta. 

 Filtres: La seva funció és separar per filtració el líquid (most), del bagàs 

(sòlids insolubles). Es distingeixen dos tipus de filtres: tanc filtre o filtre 

premsa. 

 Caldera d’ebullició: En ella es sotmet al most, una vegada filtrat, a un 

procés d’ebullició per a coagular les proteïnes i afegir el llúpol. 

 Clarificador de most (Whirlpool): Equip que permet, després de l’ebullició 

del most, eliminar les partícules produïdes. El most entra tangencialment i 

forma un remolí de manera natural. 

 Refrigerant: La seva funció és refredar el most a una temperatura de 10 

ºC per a la fermentació. 
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6.3. Mòlta 

6.3.1. Apunt previ 

La gran majoria de les fàbriques cerveseres no disposa dins de les seves 

instal·lacions de les malteries, la qual cosa suposa que el malt ha de ser 

transportat fins a la cerveseria i dipositat en les sitges d’emmagatzematge de 

malt. Aquest procés de recepció i emmagatzematge del malt genera una emissió 

de pols i partícules a la atmosfera. 

Com a alternativa a la descàrrega en obert, existeixen sistemes preparats per a 

realitzar la descàrrega en un recinte tancat, amb aspiració d’aire i sistemes de 

retenció de partícules (ciclons i filtres de mànegues). 

Durant el transport del malt des de les sitges d’emmagatzematge fins als molins 

també pot generar-se pols. El transport del malt es pot realitzar amb sistemes 

mecànics, pneumàtics o una combinació dels anteriors.  

Amb sistemes mecànics el transport del malt es realitza tradicionalment amb 

catúfols, mentre que amb sistemes pneumàtics es porta a terme en conduccions 

tancades. Amb aquest últim tipus de sistemes es genera menor quantitat de 

pols, encara que presenten l’inconvenient que necessiten majors mesures de 

seguretat per a prevenir les espurnes que poden provocar explosions. El consum 

energètic és major que en el cas del transport mecànic. 

6.3.2. Finalitat 

El malt conté en si mateix matèries solubles que han estat formades durant la 

germinació, en el maltatge, i que s’obtenen directament en contacte amb l’aigua 

durant la maceració. No obstant això, una gran part d’aquestes substàncies han 

de ser solubilitzades per l’acció enzimàtica. 

La mòlta té per finalitat augmentar la superfície de contacte de la matèria sòlida 

(malt) amb l’aigua de fabricació i afavorir les reaccions enzimàtiques. 

Per això sembla que la millor opció sigui fer una mòlta molt fina, però hi ha unes 

limitacions imposades per la filtració del most. Si existeixen partícules molt fines, 

el bagàs de cervesa es presenta dens i compacte, cosa que produeix filtracions 

de most lentes. 

És necessari que la mòlta respecti al màxim l’embolcall del gra, sense que quedin 

units a ella parts amb farina. A més la fracció farinosa ha de presentar poques 

partícules gruixudes i més partícules fines per a facilitar l’extracció. 

En cerveseria s’utilitza el gra en la seva totalitat, és a dir, la farina i els 

embolcalls. Aquests últims constitueixen el llit filtrant. 

6.3.3. Mètodes de mòlta 

Existeixen diversos tipus de mètodes de mòlta: 

1. Mòlta seca 

a) Descripció del molí 
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Els molins actuals estan composts per tres parells de cilindres, és a dir, 

tres passos, amb intercalació de crivells o tamisos entre cada parell. Els 

cilindres són de fosa dura, d’alta densitat i, per tant, resistents al desgast. 

Tenen un diàmetre de 250 mm i giren en sentit contrari a les agulles del 
rellotge amb una velocitat de rotació compresa entre 250 i 500 rpm. 

Entre el primer i el segon pas, un tamís doble divideix la farina en tres 

categories: clofolles i grumolls gruixuts, grumolls o grànuls fins i farines 

fines. 

Les farines fines cauen directament a la tremuja inferior, les clofolles i els 
grumolls gruixuts passen al segon parell de cilindres, mentre que els 

grumolls fins passen al tercer parell. 

El producte del segon parell es divideix de nou en tres categories per un 

tamís; els grànuls fins es reuneixen amb els del primer pas sobre el tercer 

parell de cilindres, mentre que les clofolles i la farina fina cauen a la 

tremuja. 

 

Figura 17. Funcionament d’un molí per a mòlta seca. 

És fonamental per a una bona mòlta uniforme, que cada parell de cilindres 

conservi un paral·lelisme, la separació del qual ha de ser regulable amb 

una precisió de 0,05 mm: 
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1er parell: de 1,0 a 1,6 mm 

2on parell: de 0,5 a 0,9 mm 

3er parell: de 0,2 a 0,5 mm 

A més dels cilindres, ha de controlar-se també l’estat dels crivells, netejar-
los de possibles grumolls i substituir les ruptures que es puguin produir. 

b) Procés 

Primerament, cal assegurar-se que el malt estigui sec per a evitar que 

s’adhereixin partícules als cilindres del molí. El procés consisteix a triturar 

el gra entre els cilindres del molí, intentant destruir el menys possible la 
clofolla i al mateix temps disgregar-lo el més possible en farina fina per a 

facilitar la dissolució. 

És important que el malt mòlt estigui ben modificat, que tingui un baix 

contingut en humitat i que la seva grandària sigui uniforme. 

El grau de la mòlta ha d’ajustar-se al tipus d’instal·lació de filtració del 

most; així els tancs filtre necessiten una mòlta gruixuda, mentre que els 
filtres premsa admeten una mòlta més fina. 

El producte de la mòlta seca pot emmagatzemar-se unes quantes hores 

abans de la seva hidratació en el curs de la maceració. 

2. Mòlta humida 

La mòlta humida consisteix en sotmetre el gra de malt a un període de remull 

(que no ha de durar més de 30 minuts) amb la finalitat de proporcionar-li un 

cert grau d’humitat, i posteriorment procedir a la seva mòlta. 

D’aquesta forma s’aconsegueix mantenir els embolcalls més intactes. Això 
donarà lloc a un llit filtrant més esponjós i com a conseqüència a una major 

velocitat de filtració. 

a) Descripció del molí 

El molí més senzill consta només d’un parell de corrons amb un estriat 

especial de gran duresa. Disposa d’una tremuja a la part superior, amb 

capacitat per a tota la càrrega d’una cocció. El conjunt es situa en la 

mateixa sala de cocció. 
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Figura 18. Funcionament d’un molí per a mòlta humida. 

b) Procés 

Consisteix a sotmetre tot el gra situat a la tremuja superior a un remull 

d’uns 20-30 minuts amb aigua temperada entre 30 i 50 ºC, recirculant 

aquesta en continu mitjançant bombeig. 

Acabat el remull, l’aigua s’envia a la caldera de maceració. A partir de 

llavors comença la mòlta del malt humit, que va des de la tremuja a un 

cilindre alimentador que la distribueix sobre els cilindres molturadors. Els 

cilindres separen per pressió el cos farinós del gra, respectant els 

embolcalls. Les clofolles són totalment elàstiques a causa de la gran 

quantitat d’humitat absorbida (entre el 25 i 35%). El malt triturat cau a la 

part inferior. Barrejat amb aigua a la temperatura d’empastament, es 

bombeja a la caldera de maceració. 

Després de cada operació cal procedir a una neteja amb aigua calenta per 

a impedir possibles desenvolupaments microbians. 

3. Mòlta humida condicionada 
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Aquesta tècnica es va desenvolupar a partir dels anys 80. El condicionament 

humit permet que només sigui l’embolcall el que adquireixi la humitat, mentre 

que el cos farinós queda sec. Flexibilitza la clofolla i la fa més resistent a la 

trituració. 

a) Descripció del molí 

Consta d’una tremuja superior per on s’introdueix el gra de malt, un pou 

condicionador, que consisteix en un tub perforat pel qual s’injecta aigua, i 

un parell de corrons estriats, semblants als de la mòlta humida. 

 

Figura 19. Parts d’un molí per a mòlta humida. 

b) Procés 

El gra de malt s’introdueix en la tremuja superior, situada sobre el molí, 

alimentant el pou de condicionament de forma contínua. 

A l’entrada d’aquest pou, els grans passen per un tub perforat pel qual 

s’injecta aigua, remullant-se intensament durant 60 segons a una 

temperatura màxima de 80 ºC. Amb això s’aconsegueix augmentar el 
contingut d’humitat en l’embolcall del gra fins al 20% amb un cos de farina 

bastant sec. 
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Després del pas pel pou humidificador, s’efectua la dosificació del malt a 

través del corró alimentador al parell de corrons estriats, molent-se el malt 

per pressió. 

4. Comparació entre la mòlta humida i la mòlta humida condicionada 

En la mòlta humida, el gra està completament mullat i la clofolla es trenca 

menys. No obstant: 

 No es pot detenir el procés: no es permeten errades que obliguin a detenir 

la mòlta perquè el gra no pot estar en contacte amb l’aigua més del temps 

establert (30 minuts). 

 És necessari aportar aigua per a arrossegar els grans que formen 

grumolls. 

En la mòlta humida condicionada: 

 Es pot detenir el procés perquè el malt que es troba en la tremuja està 

sec. Només es produeixen pèrdues del malt humitejat del pou de 

condicionament. 

 El cos del gra no està humitejat. No es formen grumolls enganxosos i per 

això no és necessari arrossegar els grans amb aigua. 

 L’embolcall es conserva pràcticament sencer, amb la qual cosa s’obté un 

bon llit filtrant. 

6.4. Maceració 

6.4.1. Finalitat 

La finalitat de la maceració és l’obtenció a partir de les matèries primeres: malt, 

adjunt i aigua, d’un extret, és a dir, d’un contingut en substàncies solubles. És 

una operació complexa que exigeix escalfaments a diferents temperatures. En 

posar en contacte el malt mòlt amb l’aigua, s’obté directament una dissolució 

química. No obstant això, aquesta únicament representa el 10 o 15% del conjunt 

i és deguda a les substàncies preformades durant el maltatge, que són 

directament solubles.  

La resta dels components del most s’obtenen durant la cocció per via enzimàtica. 

Els enzims actuen desdoblant els substrats d’alt pes molecular, originant 

substàncies més simples. Els principals enzims són les fosfatases, les proteases i 

les amilases. Les fitases (fosfatases específiques) desdoblen la fitina en inositol i 

fosfats; les proteases, les proteïnes complexes en matèries nitrogenades 

solubles, mentre que les amilases, desdoblen el midó en dextrines i sucres més 

simples, principalment maltosa. 

Aquestes transformacions enzimàtiques que tenen lloc en la cocció, són una 

continuació de les iniciades durant el remull i la germinació del malt. En la cocció 

es desenvolupen a major velocitat, degut al fet que la temperatura és més 

favorable i la presència d’aigua és abundant. 

Aquestes transformacions depenen de diversos factors: a més de la temperatura, 

de l’ús d’auxiliars (enzims externs), del temps d’actuació, del pH i de la proporció 
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d’adjunts. Aquests factors s’estableixen segons el mètode de cocció, la producció 

desitjada, les instal·lacions disponibles i la composició del most. 

6.4.2. Equips 

1. Caldera de maceració 

La caldera de maceració rep la mescla de malt i aigua, i compleix la funció de 

homogeneïtzar-la. És on tenen lloc les operacions i reaccions principals de 

l’extracció (proteòlisi, amilòlisi i sacarificació total de la mescla). 

En l’actualitat, aquestes calderes són de tipus cilíndric amb fons còncau o 

cònic i cúpula d'igual forma. Van proveïdes d’una xemeneia per a l’evacuació 

dels vapors despresos per l’escalfament i ebullició de la mescla. 

Duen un agitador amb dues velocitats de gir; una ràpida a 40-45 rpm i l’altra 

lenta a 20-25 rpm. La ràpida s’empra per a la recepció de l’empastament, 

bombeig de temples i escalfament, mentre que la lenta, per a les fases 

d’estacionament a les diferents temperatures. 

L’escalfament es pot realitzar amb diversos sistemes. Avui dia el de major ús 

consisteix en un serpentí exterior en forma de teula amb espiral al voltant de 

la superfície cilíndrica i del fons, en el qual el medi de calefacció circula en 

sentit contrari al del gir de la mescla, ja que així s’aconsegueix una millor 

transmissió de la calor. S’empra vapor com a fluid tèrmic. 

Actualment les calderes van proveïdes de sistemes centralitzats de neteja 

(CIP). El sistema consisteix en una esfera amb perforacions orientades a tota 

la superfície, connectada a una estació central de neteja. Aquesta bola permet 

l’esbandida amb aigua al final del bombeig i recuperar les restes de la caldera 

i del circuit, evitant dipòsits indesitjables. 

a) Material de construcció 

En l’antiguitat eren preferentment de coure. Avui dia, les instal·lacions 

noves es realitzen amb acer inoxidable. Aquest material és considerat en 

la indústria alimentària com a òptim per la seva innocuïtat i la possibilitat 

de realitzar operacions d’higienització. 
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Figura 20. Caldera de maceració. 

b) Sistemes de control 

La temperatura es capta mitjançant un sensor (termoparell o 

termoresistència). El controlador indicador rep la senyal de mesura de 
temperatura del sensor, la compara amb un punt de consigna preestablert 

i en funció d’això mana obrir o tancar la vàlvula que regula el pas de vapor 

a la superfície d’escalfament. 

El volum es mesura amb unes membranes transmissores de nivell situades 

en el fons de la caldera. La deformació de les membranes per efecte de la 
pressió hidrostàtica es transmet a través d’un convertidor a un indicador 

analògic o digital. El transmissor pot anar equipat amb una alarma o un 

contacte que permet a certs nivells donar una senyal que pugui ser 

utilitzada per a l’accionament d’una vàlvula o bomba. 

2. Caldera de temples 

S’utilitza per a l’escalfament i ebullició dels temples procedents de la caldera 

de maceració. També s’empra per al tractament dels grans crus, sols o 

mesclats amb malt. 
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El seu volum és menor que el de la caldera de maceració. Va equipada amb 

un sistema d’agitació que ha d’assegurar la bona mescla, tenint cura de no 

destruir l’embolcall però assegurant una bona superfície de contacte per a 

afavorir l’efecte de l’escalfament. 

6.4.3. Procés 

1. Mòlta del malt i mescla amb l’aigua 

La barreja del malt amb l’aigua depèn del tipus de mòlta utilitzada: 

En cas d’una mòlta seca, 

a) La farina cau a través d’un tub situat verticalment entre la tremuja de 

farina del molí i la caldera de maceració. Per a evitar que els vapors de la 
caldera ascendeixin pel tub, aquest es tanca mitjançant una vàlvula. 

L’aigua es bombeja cap a la caldera fent coincidir la caiguda d’ambdós, i es 

barreja el conjunt mitjançant la posada en marxa de l’agitador a una 

velocitat ràpida per a facilitar la dispersió i evitar la formació de nuclis 

farinosos. 

b) es dóna el cas que la tremuja de farina no està situada damunt de la 
caldera, la farina es transporta amb mitjans mecànics o transport 

pneumàtic. 

c) Si la instal·lació posseeix un equip de hidratació o mescla automàtica, 

l’aigua i la farina es mesclen en aquest equip, i passen units a la caldera, 

on l’agitador continua la mescla més íntimament. 

En cas d’una mòlta humida, el conjunt aigua/mòlta es bomba des del molí fins 

a la caldera de maceració. 

2. La proporció d’aigua/mòlta 

És variable i depèn de si es desitja fer una maceració espessa o diluïda: 

a) Una maceració espessa s’aconsegueix mitjançant una proporció de 1,5 a 2 

hl d’aigua per cada 100 kg de mòlta. 

b) Una maceració diluïda, mitjançant l’addició de 2,5 a 4,5 hl d’aigua per 

cada 100 kg de mòlta. 

La proporció ve fonamentalment determinada pel mètode de cocció adoptat, 

el sistema de filtració i el tipus de cervesa: 

 Les cerveses especials de major contingut en extret requereixen una 

proporció menor d’aigua. 

 Per a les cerveses fosques es sol efectuar una maceració espessa, mentre 

que per a les rosses, una maceració més lleugera. 

 El filtre premsa admet una mescla més espessa que el tanc filtre. 

Si es pren un most d’alt extret i després es dilueix, es poden generar 

problemes relacionats amb la seva elevada viscositat, sobretot durant la 

filtració. 

En la pràctica habitual una proporció freqüent per a mosts de 13% d’extret és 

de prop de 3,5 hl/100 kg. 
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L’addició de l’aigua es quantifica mitjançant mesuradors volumètrics d’aigua 

en línia amb predeterminació de volum, que permet un ajust perfecte del 

contingut en aigua. La temperatura de l’aigua s’obté mitjançant la mescla 

d’aigua freda i calenta, operació realitzada a través d’un control i regulació 

automàtics. 

3. Acidificació de l’empastament i most 

El valor del pH és essencial per a les reaccions enzimàtiques. Ha de trobar-se 

entre 5,6 i 5, ja que això influeix en: 

 Un augment de l’atenuació límit 

 Una major degradació de proteïnes d’alt pes molecular 

 Una reducció de la viscositat 

 Una filtració més ràpida 

 Un major control de l’increment del color en l’ebullició del most 

Cal considerar que a pH baixos l’activitat de les fosfatases s’incrementa i això 

influeix en la capacitat tampó del most per la presència d’ions fosfat. En 

conseqüència, durant la fermentació el descens de pH és menor i els efectes 

positius de l’acidificació són eliminats. Per aquest motiu es realitza una 

acidificació addicional, de caràcter biològic, al empastament, utilitzant malt àcid i 

àcids. 

4. Mètodes de cocció o extracció 

Existeixen bàsicament tres mètodes: 

a) Per infusió: S’escalfa progressivament la massa, sense que bulli cap porció 

de la mateixa. 

b) Per decocció: S’aconsegueix l’elevació de la temperatura de la massa, en 

la caldera de maceració, duent porcions de la mateixa a ebullició en la 
caldera de temples i retornant-les a la caldera de maceració. 

c) Mixtes: Combinen els dos tipus de mètodes: elevació de la temperatura de 

la massa mitjançant temples i per escalfament directe. 

 

a) Infusió 

És el mètode clàssic emprat a Anglaterra per a la fabricació de cerveses 

d’alta fermentació. S’utilitza només una caldera de maceració, que és de 

maneig simple ja que no requereix cap transferència de most ni agitació. 

Antigament per a elevar la temperatura s’afegia directament l’aigua 

calenta. Avui dia la caldera disposa de sistemes de calefacció. 

Existeixen diverses corbes d’escalfament. Una de les més seguides és la 

infusió continental. Aquesta es realitza mitjançant un escalfament directe 

en la caldera (de doble cambra o serpentí de vapor) per estacionaments 

successius de temperatura: 

El malt mòlt es barreja amb l’aigua a 45 ºC. Amb això es busca una 

bona activitat proteolítica. 



 Projecte d’una planta de fabricació de la cervesa 

 - 71 - 

S’empasta a 45 ºC i s’efectua el primer estacionament. 

A continuació, es calenta fins a 55 ºC i s’efectua el segon 

estacionament. 

Es torna a elevar la temperatura fins a 60-65 ºC i s’efectua el tercer 

estacionament. En aquest pas es produeix la degradació del midó. 

I finalment, s’escalfa a 75 ºC i es manté fins al bombeig al filtre. En 

aquesta última etapa el midó desapareix totalment. 

La durada de cada estacionament és de 30 minuts i la velocitat d’elevació 

de la temperatura és d’1ºC/minut. 

b) Decocció 

Una part de la maceració és traslladada a la caldera de temples i duta a 

ebullició amb retorn a la caldera de maceració per a escalfar la mescla. 

En dur porcions de la mescla a ebullició, es destrueix l’activitat enzimàtica 

i s’engruta el midó existent, que serà fàcilment solubilitzat al ser 

retornades les porcions a la caldera de maceració. 

El nombre de temples (porcions) efectuats pot ser 1, 2 o 3. Es diu 

respectivament que la cocció es d’1, 2 o 3 temples. En cas d’una cocció de 

2 temples: 

L’empastament o barreja de la farina amb l’aigua es realitza en la 

caldera de maceració a 45-50 ºC. 

Primer temple: A continuació, es pren un terç de la barreja i es duu a la 

caldera de temples. S’eleva la temperatura fins a 70-75 ºC, mantenint-

se durant 10 o 15 minuts. Seguidament s’augmenta la temperatura fins 

a l’ebullició del temple, fixant-se aleshores durant 30 minuts. Una 

vegada transcorreguda l’ebullició, es torna a traslladar la porció de la 

mescla a la caldera de maceració, elevant la temperatura de la barreja 

fins a 60-65 ºC. Amb aquesta temperatura en la caldera de maceració, 

s’inicia l’activitat de la beta-amilasa i, per consegüent, la formació de 

maltosa. Depenent de la durada d’aquesta etapa s’ aconsegueixen 

mosts amb un major o menor grau de fermentació. 

Segon temple: Es torna a prendre 1/3 del volum de la caldera de 

maceració i es porta de nou a la caldera de temples, on s’escalfa fins a 

la seva ebullició i es manté durant 15 minuts. A continuació es retorna a 

la caldera de maceració, elevant-se la temperatura fins a 75 ºC. Amb 

aquesta temperatura en la caldera de maceració, s’obtenen dextrines 

per la activitat de l’alfa-amilasa. Aquestes no seran fermentades pel 

llevat i, per tant, la durada d’aquesta etapa regula el grau de 

fermentabilitat del most. 

5. Incorporació d’adjunts 

En la sala de cocció els grans d’adjunts han de passar per un tractament 

abans de la seva mescla amb el malt, ja que en ser grans sense germinar el 

midó present en els mateixos no es dissoldria per simple acció enzimàtica. 
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Els grans crus es processen en una caldera independent on són mesclats amb 

aigua i sotmesos a temperatura d’ebullició per a permetre un liquat dels 

mateixos: el midó, per efecte de la temperatura, experimenta un procés 

d’inflament de les cadenes d’amilasa i amilopectina i una ruptura parcial 

(visualment s’aprecia un engrut inicial que va transformant-se 

progressivament en un líquid més fluid-liquat). 

En la caldera de maceració roman la totalitat del malt, preservant 

íntegrament el seu potencial enzimàtic per a poder rebre el temple liquat dels 

grans crus i continuar el procés de sacarificació adequadament. 

En l’actualitat per a facilitar el liquat del gra cru s’utilitzen enzims externs que 

es reconeixen com a coadjuvants de fabricació. Aquests enzims són alfa-

amilases d’origen bacterià i termoresistents, que s’utilitzen en una proporció 

entre 0,05 i 0,1% de la quantitat de gra cru. 

6. Elecció del mètode de cocció 

L’elecció d’un mètode de cocció depèn principalment de: 

a) El tipus de cervesa que es desitgi fabricar: 

Fermentació alta: infusió 

Fermentació baixa: decocció 

b) La qualitat del malt emprat: El malt més degradat s’extreu millor per 
decocció. 

c) El percentatge d’adjunt emprat. 

d) Les instal·lacions que es disposen. 

Una vegada adoptat un mètode d’extracció cal observar-lo sistemàticament, 

de manera que s’asseguri una regularitat en la qualitat del treball i en la 

imposició del most. 

6.4.4. Transformacions 

1. Degradació del midó 

El midó és el component més important per a l’obtenció de l’alcohol en la 

cervesa. En la degradació del midó a més dels sucres fermentables s’obtenen 

altres productes no fermentables com les dextrines. 

La degradació del midó ha de ser completa per les seves implicacions en el 

rendiment i perquè el midó sense degradar afecta a les característiques 

sensorials de la cervesa. Aquesta degradació ocorre en tres fases 

consecutives: 

a) Gelatinització 

En solucions aquoses calentes les molècules de midó absorbeixen aigua i 

trenquen els grànuls de midó. Això produeix un augment en la viscositat. 

El grau de viscositat depèn de la quantitat d’aigua absorbida i és diferent 

per a cada tipus de cereal. 

La gelatinització és doncs un procés en el qual no hi ha degradació, encara 

que es facilita el posterior atac enzimàtic per part dels enzims amilolítics. 
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La temperatura de gelatinització és diferent per a cada tipus de cereal: per 

al malt i l’ordi és de 60 ºC, mentre que per a l’arròs es situa entre 80 i 85 

ºC. 

b) Liqüefacció 

Les llargues cadenes de glucosa que componen l’amilasa i l’amilopectina 

són ràpidament trencades enzimàticament per l’alfa-amilasa. Aquesta 

ruptura produeix un descens de la viscositat. L’altre enzim amilolític, la 

beta-amilasa, trenca més lentament atès que necessita extrems no 

reductors. Si estigués present només aquest enzim es requeririen diversos 

dies per a aconseguir la degradació del midó. 

c) Sacarificació 

És la degradació completa del midó a maltosa i dextrines, per l’acció de les 

amilases: 

L’alfa-amilasa trenca el midó fins a la dextrina límit. La seva temperatura 

òptima és de 72-75 ºC i es destrueix ràpidament a 80 ºC. El seu pH òptim 

es troba entre 5,6 i 5,8. 

La beta-amilasa trenca per l’extrem no reductor de les cadenes, rendint 

maltosa i en menor quantitat, maltotriosa i glucosa. La seva temperatura 

òptima és de 65 ºC i s’inactiva ràpidament a 70 ºC. El seu pH òptim es 

troba comprès entre 5,4 i 5,5. 

La sacarificació s’ha de controlar perquè restes de midó sense degradar o 

dextrines de gran grandària, produeixen terbolesa i sabors no desitjats en 

la cervesa. 

La prova més senzilla és el test amb una solució d’iode. Es realitza posant 

en contacte una gota de most amb una altra d’iode (0,02 N), podent-se 

obtenir els següents resultats: 

Color blau: Indica la presència de midó. 

Color violeta - vermell: Indica la presència de dextrines de gran 

grandària i restes de midó. 

Color groc: Denota l’absència de midó sense degradar. 

Els productes obtinguts durant la degradació del midó són assimilats pel llevat 

cerveser de la següent manera: 

 Dextrines: No són fermentades. 

 Maltotriosa: En la fermentació alta és utilitzada per tots les soques. No 

obstant això, no es comença a usar fins que és consumida tota la maltosa. 

 Maltosa: És el principal sucre durant la fermentació. 

 Glucosa: És el primer sucre que utilitza el llevat. 

El percentatge de sucres fermentables que componen l’extret del most, 

determinarà la denominada atenuació límit. L’atenuació estableix en últim 

terme la quantitat d’alcohol de la futura cervesa. 
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En conseqüència, és l’activitat enzimàtica la que proporciona la quantitat de 

sucres desitjat i, per tant, és en l’etapa de maceració on per a cada cocció o 

most de fabricació es fixen els paràmetres adequats de: 

 Temperatura durant la maceració 

 Temps de maceració 

 pH durant la maceració 

 Concentració d’empastament 

2. Degradació de beta-glucans 

Una concentració alta de beta-glucans d’alt pes molecular, sota certes 

circumstàncies, pot formar gels que influeixen augmentant la viscositat de la 

mescla i, per tant, dificultant la seva posterior filtració. 

Durant el maltatge els beta-glucans són degradats o hidrolitzats: La beta-

glucanasa-solubilasa actua sobre els productes d’alt pes molecular formats 

pels beta-glucans i les proteïnes, alliberant gran quantitat de beta-glucans 

que a continuació són atacats o hidrolitzats per les endo 1-3 i 1-4 beta-

glucanases i l’endo-beta-glucanasa no específica de l’ordi. La modificació 

insuficient per un maltatge irregular o per un alt contingut de beta-glucans en 

l’ordi, poden causar problemes de filtració lenta en el most i problemes de 

terbolesa en la cervesa. 

Les endo-beta-glucanases són molt sensibles a la temperatura, trobant-se 

l’òptima entre 45 i 50 ºC, mentre que la beta-glucanasa-solubilasa funciona 

fins i tot a temperatures per sobre dels 70 ºC. 

3. Degradació de proteïnes 

En el most, el 70% de les substàncies nitrogenades estan predissoltes a 

causa del maltatge i l’altre 30% es produeix durant la maceració. 

Els enzims que actuen principalment són les proteïnases, que degraden 

proteïnes d’alt pes molecular. La seva temperatura òptima és de 45-50 ºC. 

Les peptidases són més sensibles al calor i s’inactiven durant la torrefacció del 

malt. 

El nitrogen soluble en el most es compon de diverses fraccions amb funcions 

distintes: 

 Fracció de pes molecular alt: És la denominada coagulable. El seu 

contingut ha de ser baix a causa dels problemes de terbolesa que 

ocasiona. 

 Fracció de pes molecular mig: Té un efecte positiu en l’estabilitat de 

l’escuma i sabor de la cervesa. 

 Fracció de pes molecular baix: És una font nutricional molt important per 

al llevat. 

4. Altres degradacions i dissolucions 

 Fosfats: Els fosfats orgànics que no han estat escindits durant el maltatge, 

són hidrolitzats per efecte de les fosfatases. La presència d’aquests fosfats 
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és essencial perquè que el llevat produeixi la fermentació alcohòlica. Part 

dels fosfats reaccionen amb altres sals, influint en la duresa i el pH de 

l’empastament. 

 Polifenols: Durant la maceració, en augmentar la temperatura i el temps, 

s’incrementa l’extracció de tanins i anticianògens, procedents de 

l’embolcall del malt. Això ha de ser controlat, sobretot la fracció 

d’anticianògens pels problemes que ocasiona en la cervesa d’estabilitat 

col·loïdal i sabor. La fracció de baix pes molecular de tanins té un efecte 

positiu, perquè aquests són reductors i poden contrarestar els efectes 

negatius de l’oxidació durant la maceració i la filtració. 

 Zinc: La presència de traces d’aquest element resulta imprescindible per a 

la fisiologia i metabolisme del llevat durant la fermentació. Una deficiència 

de zinc provoca fermentacions lentes i una incompleta reducció del 

diacetil. L’alliberament del zinc procedent del malt s’afavoreix amb pH 

baixos, baixes temperatures de maceració i proporcions de grist (grans 

mòlts o combinació de grans mòlts): malt de 1:2.5. 

6.5. Filtració del most 

6.5.1. Finalitat 

La filtració és un procés físic que consisteix en la separació del most de la mescla 

sacarificada, de la part insoluble o bagàs. En funció de la tècnica emprada es 

poden aconseguir millors o pitjors resultats. 

La separació es realitza en dues fases: 

1. Consisteix en l’obtenció del most (primer most o most dens). 

2. Consisteix en el rentatge o rentatges del bagàs amb aigua a 75 ºC que 

permeten recuperar l’extret que reté. S’ha de realitzar sense excés d’aigua 

per a no solubilitzar substàncies indesitjables. 

6.5.2. Sistemes de filtració 

1. Tanc filtre 

a) Equip 

Aquest és el mitjà de filtració més antic. En les extraccions amb 

temperatura controlada i per decocció s’empra normalment aquest equip. 

El tanc filtre és un recipient de forma cilíndrica, amb fons pla i cúpula en 

forma de casquet esfèric o cònic, proveït d’una xemeneia per a l’evacuació 

dels bafs. Malgrat que exteriorment presenta un aspecte similar al d’una 

caldera més de la sala de cocció, la seva construcció és més complexa. 

Consta de les següents parts: 
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Figura 21. Parts d’un tanc filtre. 

Fals fons: Està constituït per segments de xapes estriades de 3 a 5 mm 

d’espessor. Aquests segments es situen concèntricament sobre el fons 

del tanc damunt de topalls a uns 20 mm del fons i solapats entre si per 

a oferir una superfície plana i uniforme. 

Bateria de clarificació: En el fons del tanc es situen uns tubs que es 

reuneixen en un col·lector general, de tal forma que el procés es realitza 

mitjançant una bomba de filtració que aspira el most i els rentats del 

tanc. 

Dispositiu amollidor: És un aparell de tall i esponjament de la capa 

filtrant. Segons el diàmetre del tanc, es compon de 2, 3, 4 o 6 braços de 

tall i removiment. Aquests braços duen incorporats els anomenats 

ganivets de tall amb un disseny especial en zig-zag i verticals, de forma 

que uns van tancant els canals preferencials oberts pels altres, 

assegurant un esponjament uniforme, aconseguint una bona lixiviació i 
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difusió de l’aigua, per a recuperar l’extret contingut en el bagàs de 

cervesa abans d’exhaurir-se. 

Distribuïdor de la mescla: Els tancs van equipats amb vàlvules especials 

d’ompliment que es troben en el fons dels mateixos. Permeten un 

repartiment homogeni de la mescla i eviten l’oxidació de la mateixa. 

b) Funcionament 

Primerament, s’introdueix per la part inferior aigua calenta (a 80 ºC) entre 

el fons i el doble fons del tanc per a escalfar aquest últim i impedir el 

refredament de la mescla, alhora que es desallotja l’aire i s’evita la 

formació de bosses que impedeixin la filtració. 

A continuació es bomba la mescla procedent de la caldera de maceració, 

alhora que es posa en funcionament l’amollidor, que distribueix la mescla 

uniformement i constitueix un bon llit de filtració. 

Finalitzat el bombeig, s’espera un temps per a la sedimentació 

(aproximadament entre 5 i 10 minuts). El bagàs constitueix el material 

filtrant necessari per a la separació del most. 

Durant la clarificació, el dispositiu amollidor està parat per a impedir que el 

most s’enterboleixi. No obstant això, quan la clarificació no evoluciona, cal 

obrir la massa de filtrant per a donar sortida al most. Aquesta operació es 

denomina picar i consisteix en obrir la massa baixant els tallants fins a 

l’altura del fals fons. Amb això s’aconsegueixen canals que permeten el 

pas del líquid. No és una operació recomanable. 

A mesura que es produeix la clarificació del most s’inicia el bombeig i es 

dirigeix a la caldera o tanc d’espera. Les instal·lacions duen incorporats 

mesuradors electromagnètics de cabal i vàlvules que permeten 

automatitzar el flux i integrar el volum de filtració del most, de tal forma 

que es pot programar l’inici dels rentats amb aigua calenta. 

Antigament es procedia als rentats per dilucions successives (primer, 

segon i tercer rentat), però avui en dia aquesta tècnica està abandonada. 

Ara s’empren els rentats per desplaçament continu, que consisteix en 

ruixar el bagàs per la part superior mitjançant les toveres, mantenint-lo en 

tot moment submergit. Aquest procediment és més eficaç perquè 

s’obtenen mosts més clars. 

Una vegada acabats els rentats, és  a dir, quan es completa la caldera de 

most, es procedeix a escórrer les aigües del bagàs. Seguidament, aquest 

és eliminat i es procedeix a la neteja automàtica del tanc filtre. 

2. Filtre premsa 

En aquest cas la capa de bagàs és relativament petita (de 4 a 6 cm) i 

l’element filtrant són les teles. En aquest tipus de filtració s’aconsegueix una 

major recuperació de l’extret del bagàs. 

a) Equip de filtre premsa tradicional 

El filtre premsa es compon essencialment d’una sèrie de marcs buits en els 

quals s’allotja la massa i una sèrie de plaques buides amb unes reixetes 

interiors sobre les quals es disposen les teles de filtració. 
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Els marcs i plaques es recolzen lateralment sobre dos travessers. Els 

marcs buits posseeixen en la seva zona superior central un conducte 

anular que a l’acoblar-se un contra l’altre, forma un col·lector central a 

través del qual es condueix la massa al llarg del filtre, i es distribueix en 

l’interior dels mateixos. 

Les plaques posseeixen uns col·lectors laterals en la part inferior i superior 

a través dels quals circulen el most i les aigües de rentat. 

Les teles de filtració es recolzen sobre les plaques de reixetes i 

constitueixen la superfície de filtració. El material de fabricació són teles 

sintètiques de polipropilè, reforçat amb una estructura estable, i amb un 

grau de porositat regular i constant. 

En la part inferior del filtre es troba una tremuja, feta en xapa de ferro 

generalment, la qual recull el bagàs una vegada finalitzada la filtració. 

b) Funcionament 

S’introdueix aigua calenta en el filtre per a temperar-lo i evitar que la 

mescla es refredi. A continuació es bomba la mescla al filtre des de la 

caldera de maceració. La mescla entra pel col·lector central als marcs del 

filtre i el bagàs s’acumula en ells. L’enviament no ha de ser brusc per a 

aconseguir una distribució uniforme del bagàs. 

Durant l’ompliment han de romandre les aixetes de desgasificació obertes, 

per a expulsar l’aire, i tancar-les únicament quan el filtre estigui ple. 

El líquid no cola fins que el filtre està ple, degut al fet que el tub de sortida 

en forma de coll de cigne, obliga a un equilibri hidrostàtic. 

Tenint en compte que les teles actuen com a element filtrant, no és 

necessari esperar per a la sedimentació com en el tanc filtre. Quan el filtre 

està ple, el most passa a través de les plaques i teles de filtre als 

col·lectors que formen les plaques a la seva dreta i esquerra i vessa pel 

tub de sortida (coll de cigne). El most filtrat és portat al tanc d’espera. 

Una vegada que s’ha bombat tota la mescla es procedeix als rentatges per 

a recuperar el most retingut en el bagàs. El rentat es realitza amb aigua 

calenta a uns 80 ºC per a mantenir la temperatura de la mescla i afavorir 

una bona viscositat. 

Al final dels rentats es procedeix al buidatge del líquid en el filtre, tancant 

el tub del coll de cigne. Per últim, es procedeix a l’obertura del filtre per a 

l’eliminació del bagàs i neteja del filtre. 
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Figura 22. Funcionament del filtre premsa. 

c) Filtre premsa meura 2001 

A causa de la competència dels filtres premsa amb els tancs filtre per 

aconseguir filtrar un major nombre de coccions/dia i amb un major 

rendiment, va aparèixer un filtre premsa al 1990, que es va anomenar 

filtre premsa meura 2001, amb les següents característiques: 

Les teles s’elaboraven amb un material poc conductor de la calor. 
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El most d’una banda estava en contacte amb la tela de polipropilè i de 

l’altra amb una membrana que pressionava l’empastament sobre la 

capa filtrant, en aplicar pressió d’aire. 

L’ompliment del filtre es feia per sota i l’aire s’expulsava, disminuint el 

contacte aire - empastament. 

L’eliminació del bagàs i la neteja eren automàtiques. 

La seqüència operacional d’un filtre premsa meura 2001 és la següent: 

Ompliment del filtre 

Filtració del primer most 

Compressió de l’empastament 

Rentat 

Compressió final de l’empastament 

Descàrrega del bagàs 

Neteja del filtre 

Els avantatges que presenta sobre el filtre tradicional són: 

La filtració es realitza en menys de dues hores. 

S’obté un most brillant amb menys d’1 EBC, atribuïble a les teles de 

polipropilè i a la mòlta superfina. 

La captació d’oxigen és mínima. 

És de fàcil manteniment. 

6.6. Ebullició del most 

6.6.1. Finalitat 

Una vegada que ha finalitzat la filtració del most, aquest és transportat a la 

caldera d’ebullició, on es sotmet a una ebullició. 

La finalitat és: 

 L’esterilització: El most conté microorganismes termoresistents. L’ebullició 

perllongada a un valor de pH aproximadament igual a 5,2, aconsegueix 

destruir les formes més resistents. 

 L’extracció de les substàncies del llúpol, que li confereixen el característic 

amargor a la futura cervesa. 

 La formació dels compostos responsables de l’aroma, sabor i color 

mitjançant la reacció de Maillard o reaccions de caramel·lització, per 

interacció entre els sucres i les proteïnes. 

 La precipitació: Mitjançant l’ebullició s’aconsegueix una estabilització 

col·loïdal a causa de la coagulació per efecte tèrmic de les matèries 
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nitrogenades de naturalesa col·loïdal, les quals precipiten formant coàguls 

per a ser eliminats ulteriorment en la fase següent de l’ebullició. Les 

proteïnes no coagulades poden actuar sobre els llevats i afectar a la 

fermentació. D’altra banda, la matèria nitrogenada és en part responsable 

de l’enterboliment en la cervesa, raó per la qual cal eliminar-la. 

 La concentració: És funció de la dilució prèvia del most i de les possibilitats 

d’evaporació en la caldera. 

 L’eliminació dels compostos volàtils indesitjables com el DMS. 

 La destrucció dels enzims del malt i dels enzims exògens afegits. 

 La formació de melanoïdines (substàncies acolorides). El seu caràcter àcid 

ajuda a la isomerització del llúpol. 

6.6.2. Equip 

La forma de la caldera d’ebullició s’assembla a les de temple i maceració; 

cilíndrica amb fons esfèric i cúpula també esfèrica. Encara que hi ha variants 

quant al fons, totes elles estan pensades per a facilitar una millor circulació del 

most, provocant una intensa ebullició, i en funció, així mateix, del sistema de 

calefacció. 

La xemeneia ha de permetre l’evacuació fàcil dels vapors de l’ebullició, 

arrossegant les substàncies volàtils indesitjables. És freqüent la presència en la 

instal·lació de sistemes per a reduir l’emissió i augmentar l’aprofitament 

energètic, utilitzant-se per a generar tota l’aigua calenta que es requereix en les 

operacions de cocció. 

Encara que basats en l’escalfament mitjançant vapor a pressió, els sistemes 

d’ebullició són diversos. A continuació s’expliquen els sistemes d’ebullició 

atmosfèrica amb escalfament intern i extern, els més estesos, i els sistemes 

d’ebullició a baixa pressió: 

1. Sistemes d’ebullició atmosfèrica 

a) Amb escalfament intern 

És el sistema tradicionalment utilitzat a Espanya. En cas de calandres 

(escalfadors) amb escalfament intern, no es pot començar a escalfar fins 

que tota la calandra està completament coberta per a evitar l’efecte 

fouling (embrutiment dels tubs d’escalfament per excessiu escalfament del 

most). 

Aquestes calandres disposen d’un curull o barret a la sortida del most, que 

ben regulat accelera l’escalfament de tota la massa del most en la caldera 

d’ebullició i ajuda que no es destrueixin proteïnes d’alt pes molecular. 

El control de l’ebullició en aquestes calderes es realitza supervisant la 

temperatura del most, col·locant una sonda en el curull a la sortida de la 

calandra i una altra en el cos de la caldera. S’intenta controlar de tal 

manera que no existeixi un increment de més de 3 ºC per sobre de la 

temperatura d’ebullició, ja que es produiria un major precipitat de 

proteïnes d’alt pes molecular, a més d’una perllongada formació de 

melanoïdines. 
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L’ebullició es realitza en tres fases: 

Escalfament fins a ebullició, normalment al ritme d’1 ºC per minut. 

Inici de l’ebullició al cap de 10 minuts. 

Manteniment de l’ebullició durant 60-90 minuts. 

Com més gran és l’altitud de la calandra, menor és la temperatura 

d’ebullició del most. 

 

Figura 23. Caldera d’ebullició amb escalfador intern. 

b) Amb escalfament extern 

Amb la calandra externa, l’escalfament de tota la massa s’aconsegueix 

passant el most filtrat a través dels bescanviadors de la calandra externa. 

Es necessita passar unes 7-12 vegades el volum de la calandra per a fer 

recircular tot el most. Si no es vol tenir problemes de fouling, es necessita 

bombar el most a una velocitat de 2-2,2 m/s. Això suposa l’ús de bombes 

de grans cabals, que garanteixin mantenir net l’interior dels tubs de la 

calandra, a més d’evitar punts de sobreescalfament del most. A velocitats 

de 3 m/s i superiors, es produeix una disminució accentuada de les 

proteïnes d’alt pes molecular i de l’escuma de la cervesa produïda. 

Normalment es treballa amb increments de temperatura més alts que amb 

la calandra interna, la qual cosa comporta una millor utilització del llúpol i 

un temps menor de l’operació. S’utilitza una lleugera pressió de vapor 

sobre la superfície del most que bullirà, per a evitar un excés d’escuma del 

most durant l’ebullició. 
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Figura 24. Caldera d’ebullició amb escalfador extern. 

2. Sistemes d’ebullició a baixa pressió 

En els sistemes d’ebullició a baixa pressió, el most s’escalfa a pressió 

atmosfèrica fins al punt d’ebullició mitjançant un bescanviador exterior, 

posteriorment es pressuritza la instal·lació augmentant la temperatura del 

most fins als 105-112 ºC durant 10-15 minuts i finalment es despressuritza el 

sistema reduint-se la temperatura del most. 

El sistema es complementa generalment amb la instal·lació de bescanviadors 

de calor que permeten recuperar la calor dels bafs d’ebullició per a preescalfar 

l’aigua que escalfarà el most a l’entrada del sistema, des d’aproximadament 

80 ºC fins a 96 ºC. El sistema a baixa pressió permet aconseguir uns estalvis 

en vapor del 38% enfront dels sistemes atmosfèrics. 

6.6.3. Funcionament amb escalfament intern 

El most filtrat és bombat a la caldera d’ebullició; l’escalfament no comença fins 

que s’ha arribat a un volum de most suficient, que cobreixi l’escalfador. 

El temps d’ebullició depèn del tipus de cervesa; de 90 a 120 minuts per a 

cerveses clares, de 120 minuts per a cerveses clares d’alta densitat i més de 120 

minuts per a cerveses fosques o de més color. La taxa d’evaporació és del 6-

8%/hora. 

6.6.4. Addició de llúpol 

L’addició del llúpol també depèn de la composició i tipus. En general es realitza 

en tres passos: 

1. Una petita quantitat s’afegeix al principi, abans de l’ebullició, per a evitar la 

formació de fortes escumes en la superfície del most. 

2. Una segona dosi en començar l’ebullició, constituint més de la meitat de la 

dosi total. 

3. Una tercera dosi al final de l’ebullició (entre 15 i 45 minuts abans). 

La quantitat de llúpol addicionat depèn de la quantitat de substàncies amargues 

que contingui aquest llúpol i de l’amargor final que es desitgi en el producte. 
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Normalment l’amarguesa en el most és major que en la cervesa acabada, degut 

al fet que durant el procés hi ha una pèrdua d’aquestes substàncies. 

L’amargor de la cervesa és un dels aspectes més importants de la qualitat 

organolèptica de la cervesa: ha de ser sec, net i no persistent. 

Una vegada finalitzada l’ebullició, s’extreu una mostra en un vas de precipitats i 

després de cert repòs (alguns minuts), s'observen els flocs formats; aquests han 

de ser nítids i gruixuts, i el most ha de semblar clar i brillant. Aquesta aparença 

és símptoma d’un bon procés en la caldera i d’una bona estabilitat col·loïdal de la 

cervesa. 

L’ebullició intensa influeix en una major coagulació proteica. Cal vigilar sobretot 

en mosts procedents de malts amb un contingut en proteïna baix, perquè 

aquesta coagulació pot arrossegar la fracció proteica, responsable entre altres 

coses de l’estabilitat de l’escuma i, per tant, obtenir cerveses baixes en escuma. 

6.7. Clarificació del most 

6.7.1. Finalitat 

Consisteix en la separació del solatge gruixut o calent que s’ha format durant 

l’ebullició del most. 

Aquest està compost per un 50% de proteïnes, un 30% de polifenols i un 20% 

d’altres substàncies que l’acompanyen com isohumulones i lípids. La quantitat de 

solatge gruixut és variable; el seu terme mitjà és de 50 g/Hl. 

Influeix negativament en: 

 L’estabilitat col·loïdal de la cervesa. 

 A nivell organolèptic, ja que les partícules porten substàncies greixoses 

que influeixen en la formació d’èsters i d’alcohols superiors més aromàtics. 

La preferència del mercat és a obtenir aromes i sabors equilibrats, poc 

pronunciats, suaus i agradables. 

 Ocasionant fermentacions lentes perquè recobreixen la membrana dels 

llevats. 

L’eliminació d’aquest solatge es pot realitzar per diversos mètodes: decantació 

natural, centrifugació, tanc remolí i filtració. Actualment un dels més utilitzats és 

el tanc remolí. 

6.7.2. Equip 

El tanc remolí és un tanc cilíndric d’acer inoxidable. Les seves dimensions 

òptimes comprenen una relació diàmetre/altura d’1/1 i la seva capacitat ha de 

ser suficient per a contenir una cocció completa. L’entrada del most es situa 

entre 1/3 i 1/4 de l’altura del dipòsit i sempre es realitza de forma tangencial. 

El fons del tanc és pla, amb una pendent de l’1% per a facilitar el drenatge final 

de la terbolesa. També existeixen tancs remolí amb un fons lleugerament cònic 

en el centre: En aquests casos el solatge s’elimina pel centre del tanc. 
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Figura 25. Parts d’un tanc remolí. 

El buidatge del most clar del tanc es realitza mitjançant bombeig, enviant-lo a 

l’equip refrigerant. El temps de buidatge ha de ser el més ràpid possible, d’acord 

amb la capacitat del refrigerant. L’ideal es situaria entre 45 i 60 minuts. En 

qualsevol cas no ha de sobrepassar les 2 hores, per a impedir canvis en el color 

del most. 

Posseeix en la part superior un sistema CIP per a la neteja del tanc. En l’interior 

del tanc remolí ha d’existir el mínim d’accessoris possibles per a evitar 

pertorbacions en l’efecte remolí. 

Existeixen variants tècniques del disseny bàsic que optimitzen l’eliminació de 

sòlids en suspensió amb una mínima pèrdua de most. 
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6.7.3. Funcionament 

El principi físic del tanc remolí es basa en que les partícules sòlides en suspensió 

en una massa de líquid en rotació emigren cap al centre i el fons del recipient. 

El most calent és bombat des de la caldera de most i entra tangencialment 

generant el moviment de rotació, creant-se zones de diferent velocitat lineal o 

angular. Les partícules de solatge gruixut es veuen sotmeses als efectes de les 

forces centrífuga i centrípeta; i per la seva diferent densitat respecte al most, es 

decanten en el centre i fons del recipient, formant un tortó compacte. 

Al final del bombeig la velocitat de gir va disminuint a causa de les forces de 

fregament fins a l’aturada total, coincidint pràcticament amb la sedimentació de 

les partícules de solatge. 

Quan el most ha deixat de girar, es procedeix a la seva extracció ja clarificat, 

amb les degudes precaucions per a no provocar turbulències. 

Aquesta operació es realitza amb el most calent per afavorir la precipitació del 

solatge en calent aparegut durant l’ebullició. En la realització de la mateixa és 

important controlar la velocitat d’entrada en el remolí del most: l’òptima es situa 

entre 12 i 15 m/s. Una velocitat defectuosa impedeix un bon remolí i dipòsit, 

mentre que una excessiva, provoca turbulències i redissolució del tortó. 

6.8. Refredament del most 

6.8.1. Finalitat 

Una vegada clarificat el most, es refreda a la temperatura de fermentació, que 

serà de 6 a 10 ºC si la fermentació es baixa i de 15 a 20 ºC si és alta. 

El most fred és un excel·lent medi per al desenvolupament de microorganismes 

perjudicials per a la cervesa. Per tant, resulta important tant la tècnica com 

l’equip emprat. 

6.8.2. Equip 

Actualment la tècnica moderna més difosa consisteix en l’ús d’un bescanviador 

de plaques. Els bescanviadors de plaques construïts totalment en acer inoxidable 

estan constituïts per una successió de plaques entre les quals es fa circular 

alternativament el most a refredar i la solució refrigerant (aigua, solució 

glicol...). Les plaques són de xapa prima ondulada muntades sobre un bastidor i 

collades fortament entre dues plaques terminals mitjançant cargols de fixació. 

Cada placa té quatre orificis circulars, un en cada extrem. Quan les plaques estan 

collades aquests orificis formen quatre canals: un canal d’entrada i un altre de 

sortida per al most i el mateix per a la solució refrigerant. 

Cada placa va proveïda d’unes juntes especials en cautxú per a assegurar 

l’estanquitat de l’equip. Els fluids circulen en tot moment a contracorrent per a 

evitar tota possibilitat de barreja. En cas de fuita existeix entre la junta que 

circumda els orificis de pas i la placa contigua, un espai de seguretat a l’exterior. 

D’aquesta forma com el most i la solució refrigerant estan sota pressió, en cas de 

fuita escaparien a l’exterior sense possibilitat de mesclar-se. 
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Figura 26. Plaques del bescanviador. 

Una vegada utilitzat l’equip és esbandit amb aigua calenta. Cada cert nombre 

d’usos s’efectua una neteja química a contracorrent (amb una solució alcalina al 

1 %), en calent i en recirculació durant 15 o 20 minuts seguit d’una esbandida 

amb aigua calenta, amb la qual cosa l’equip queda net i estèril. 

6.9. Oxigenació del most 

6.9.1. Finalitat 

La fermentació en l’elaboració de la cervesa difereix de la majoria de les altres 

fermentacions en que l’oxigen es subministra en un sol moment, en el most fred, 

ja que la solubilitat de l’oxigen augmenta amb la disminució de la temperatura, i 

en quantitats estrictament limitades. 

La principal funció de l’oxigenació del most no és l’estímul del creixement dels 

llevats com a tal, sinó afavorir la biosíntesi dels lípids que requereixen per a 

créixer. 

6.9.2. Funcionament 

Aquesta oxigenació es realitza mitjançant la injecció d’aire estèril a la sortida del 

bescanviador de plaques, en la canonada que condueix el most cap a la 

fermentació, amb el propòsit d’augmentar el temps de contacte entre l’aire i el 

most. 
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En cas de mosts d’11 a 13% d’extret (cas habitual), s’injecten entre 6 i 8 ppm a 

una temperatura de 8-10 ºC. 

6.10. Anàlisi del most 

6.10.1. Finalitat 

S’entén per most llupolitzat el líquid ensucrat que s’obté de la dissolució d’una 

sèrie de sòlids procedents del malt, d’adjunts i de les resines del llúpol. 

És un medi ric en nutrients per al llevat ja que conté carbohidrats assimilables, 

amb un ampli rang d’aminoàcids i altres matèries nitrogenades, sals minerals de 

calci, magnesi, sodi, potassi, ferro, zinc, coure i manganès; clorurs, sulfats, 

carbonats i fosfats; vitamines com la biotina, àcid pantotènic, inositol, tiamina, 

piridoxina i àcid nicotínic. 

Les anàlisis que es realitzen sobre el most més destacables són: 

1. Extret 

Consisteix a calcular la densitat relativa del most a 20 ºC i de l’aigua 

destil·lada també a 20 ºC. Aquest valor de densitat es transforma en unes 

taules d’extret que permet conèixer el % d’extret (g de matèries dissoltes/en 

100 g de dissolució).  

Aquesta dada tindrà un significat: 

 En la fermentació, ja que representa el substrat sobre el qual es produirà 

la fermentació alcohòlica i per tant la quantitat d’alcohol produït. 

 A nivell legislatiu, apareix en l’etiqueta del producte acabat l’extret del 

qual es va partir per a la fabricació de la cervesa. 

2. Color 

Consisteix a conèixer el color del most comparant-lo amb uns discs acolorits 

patró. És un paràmetre de qualitat de la futura cervesa, molt important de 

cara al consumidor. 

3. pH 

El pH del most indica la quantitat de matèria dissolta. 

4. Fermentabilitat 

Consisteix a posar en contacte un volum de most amb una quantitat de llevat 

de fabricació i estudiar el consum d’extret per part del llevat. 

Això permet determinar que en el most no existeixen inhibidors i la quantitat 

de matèria aprofitable pel llevat, que ha de ser entre un 80 i un 85%. 

5. Substàncies amargues 

Les substàncies procedents del llúpol durant l’ebullició sofreixen unes 

transformacions moleculars (isomeritzacions) que permeten la seva 

solubilització. Amb aquest anàlisi s’estudia la quantitat de materials dissolts. 
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Per a això es realitza una extracció d’aquestes substàncies amargues i una 

lectura en l’espectrofotòmetre. 

6. Carbohidrats fermentables 

Consisteix a realitzar mitjançant HPLC un anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels 

sucres fermentables del most. 

7. Matèria nitrogenada 

Es realitza un estudi de la matèria nitrogenada a tres nivells: 

 La matèria nitrogenada soluble total: S’estudia la quantitat de nitrogen 

soluble. Aquesta jugarà un paper molt important des del punt de vista 

nutricional del llevat, en aspectes fisicoquímics de l’escuma i estabilitat de 

la cervesa. 

 Nitrogen coagulable: Durant l’ebullició s’ha de precipitar aquella fracció 

proteica d’alt pes molecular que repercuteix negativament en l’estabilitat 

col·loïdal de la cervesa. Es realitza una ebullició del most en el laboratori, 

havent-se d’obtenir una fracció menor a 20 ppm de proteïna coagulable. 

 Nitrogen assimilable pel llevat: Aquesta fracció la constitueixen 

principalment aminoàcids. El mètode analític consisteix a fer reaccionar 

amb un colorant apropiat i fer una lectura en l’espectrofotòmetre. És 

important que el nivell es trobi com a mínim entre 200 i 240 ppm; valors 

menors poden provocar falta de nutrients per al llevat i per tant que en 

l’etapa de fermentació es produeixin anomalies. 
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CAPÍTOL 7: 

PRODUCCIÓ DE LA 

CERVESA 

 

7.1. Objectiu de la fermentació 

Tradicionalment s’ha definit la fermentació cervesera com el procés anaeròbic, 

amb despreniment de calor, mitjançant el qual el llevat converteix els sucres 

fermentables del most en alcohol i gas carbònic. 

No obstant això, les reaccions que ocorren durant la fermentació són molt més 

complexes i afecten a tots els components del most que són assimilats pel llevat. 

Aquests compostos, resultants del metabolisme del llevat són: els alcohols 

superiors, èsters, cetones, aldehids, substàncies ensofrades, àcids orgànics i 

altres transformacions que afecten a la coloració de la cervesa, a les 

isohumulones i als polifenols. 

Tots aquests compostos juguen un paper fonamental i determinant en el sabor, 

en el perfil aromàtic i en les característiques finals de la cervesa. 

7.2. Llevat de cultiu 

El llevat de cerveseria pertany a la família Endomicetaceae i al gènere 

Saccharomices. 

Actualment es poden classificar en dues espècies de treball: 

1. Saccharomices cerevisiae o llevat de fermentació alta: Es caracteritzen 

perquè fermenten a altes temperatures, de 15 o 25 ºC, i a més, en finalitzar 

la fermentació, el llevat ascendeix a la superfície del tanc. 

2. Saccharomices carlsbergensis o llevat de fermentació baixa: Es caracteritzen 

perquè fermenten a temperatures més baixes, de 5 a 15 ºC, i es dipositen en 

el fons del tanc al final de la fermentació. 

7.2.1. Descripció del llevat 
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Els llevats són fongs unicel·lulars que han perdut la capacitat de creixement 

filamentós. 

El terme llevat és un terme descriptiu, no taxonòmic. S’aplica a un concepte que 

s’ha desenvolupat a través de la història i que cobreix un grup heterogeni i mal 

definit d’organismes. 

Morfològicament, el llevat cerveser té una estructura de microorganisme 

unicel·lular, eucariota. La seva forma pot ser ovoïdal (generalment), esfèrica, 

el·líptica, etc. Una cèl·lula de cervesa típica, quan es troba plenament 

desenvolupada, té unes dimensions compreses entre 3-8 micres x 5-16 micres. 

7.2.2. Multiplicació i creixement dels llevats 

Els llevats es multipliquen per gemmació; de la cèl·lula de llevat mare apareix 

una gemma que contindrà el material genètic i els orgànuls citoplasmàtics 

necessaris per a la seva existència (mitosi cel·lular). Aquesta cèl·lula filla es 

separa de la cèl·lula mare, o, en alguns casos, queda unida formant una cadena 

anomenada Pseudohifa. 

Quan el cultiu de llevat es sembra en una solució de nutrients, per exemple el 

most de fabricació, s’inicia el que es denomina creixement cel·lular. Aquest 

creixement es caracteritza per seguir unes fases determinades, on es relaciona el 

nombre de cèl·lules (biomassa) respecte al temps. Aquestes són: 

1. Fase de latència: Es denomina també d’inducció o estacionària. En aquesta 

fase es produeix una activació del metabolisme cel·lular. La durada d’aquesta 

fase depèn del tipus de microorganisme, de l’edat i de les condicions del 

medi. Es caracteritza perquè no hi ha divisió cel·lular però si creixement de 

les cèl·lules. La fase final de la latència coincideix amb l’inici de la 

multiplicació cel·lular. 

2. Fase d’acceleració: S’inicia la multiplicació o divisió cel·lular. 

3. Fase exponencial: En la fase exponencial o creixement logarítmic, el 

creixement és constant o màxim. El temps de generació és el temps mínim 

necessari perquè el nombre de cèl·lules es dupliqui. Per a un llevat sa en 

condicions òptimes, aquest temps està comprès entre 12 i 90 minuts. 

4. Fase de desacceleració: A causa de diversos factors com per exemple la falta 

d’algun nutrient o la presència de productes metabòlics inhibidors, les 

cèl·lules frenen el seu creixement exponencial. 

5. Fase estacionària: En aquesta fase el nombre de microorganismes es manté 

constant, és a dir, es produeix un balanç entre cèl·lules formades i cèl·lules 

mortes. 

6. Fase de mort cel·lular: En aquesta fase la proporció de cèl·lules mortes 

supera a les cèl·lules formades. Es produeix, per tant, un descens del nombre 

de cèl·lules. 

Aquestes fases de creixement cel·lular sempre es produeixen. La diferència està 

en la durada de les mateixes, que depèn del substrat (nutrients), de la 

temperatura i de l’estat fisiològic del llevat: 
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 El substrat: Des del punt de vista cerveser el most ha de tenir tots els 

nutrients necessaris per al llevat, pH adequat (que en el cas del llevat 

cerveser és àcid) i contingut en oxigen suficient perquè la fase de latència 

i el temps de generació es redueixin. El contingut en nutrients és limitant, 

és a dir, la manca o absència dels mateixos provocaria una absència de 

creixement. 

 La temperatura: També influeix notablement en el creixement cel·lular. 

Cada microorganisme té una temperatura òptima de creixement que 

influeix en la reducció del temps de fase estacionària i del temps de 

generació. No obstant això, amb la temperatura es pot produir un 

creixement cel·lular més lent en rangs amplis; per exemple, per als llevats 

del gènere Saccharomices, el rang està entre 0 i 40 ºC, mentre que la 

temperatura òptima es troba entre 25 i 30 ºC. 

 L’estat fisiològic del llevat: Fa referència a l’edat de les cèl·lules. En 

cerveseria és usual que després de la fermentació principal, la biomassa 

del llevat es retiri en la seva majoria i una part d’aquesta biomassa 

s’utilitzi en el següent procés fermentatiu. El tipus de multiplicació cel·lular 

que segueixen les cèl·lules de llevat indicaria la possibilitat d’una utilització 

infinita. No obstant això, els cultius no s’utilitzen més d’un nombre de 

generacions, perquè s’ha demostrat a nivell pràctic que les cèl·lules 

sofreixen un envelliment. 

7.2.3. Elecció del llevat 

El cerveser ha d’atendre a les propietats tecnològiques a més d’aconseguir un 

llevat per a un bon rendiment de producció. Com a requisit imprescindible el 

llevat seleccionat ha de produir una cervesa amb un bon perfil organolèptic. 

Establir un ordre de propietats o característiques universalment vàlides resulta 

complicat, ja que  aquestes depenen molt de circumstàncies particulars de cada 

fabricació: 

 Si la fermentació és baixa o alta. 

 Si la fermentació és lenta o ràpida 

 La separació del llevat després de la fermentació 

 El tipus i geometria dels tancs de fermentació 

 La composició de les matèries primes 

 El tipus de cervesa: aromàtica, lleugera, seca, etc. 

El tècnic cerveser ha d’elaborar una llista de propietats essencials i 

característiques peculiars que requereix el seu llevat per a obtenir la cervesa 

desitjada. 

7.2.4. Cultiu pur i propagació 

La indústria cervesera principalment treballa amb un únic tipus de llevat, és a 

dir, amb cultiu pur. 



 Projecte d’una planta de fabricació de la cervesa 

 - 93 - 

La utilització de la tècnica del cultiu pur es deu al botànic Hansen, que en els 

seus estudis sobre malalties de la cervesa va arribar a la conclusió que algunes 

de les alteracions més importants eren degudes a bacteris i a altres llevats. 

Els cultius purs es preparen mitjançant aïllament d’una cèl·lula única de manera 

que es garanteix una massa genètica homogènia del llevat per multiplicació 

vegetativa. Els avantatges de treballar amb un cultiu pur són l’obtenció de 

fermentacions més regulars i cerveses de sabor més homogeni i més pur. 

La propagació del cultiu pur de llevat fa referència a l’obtenció d’una biomassa 

suficient per a la inoculació en els tancs de fermentació. 

Aquesta operació es realitza en plantes específiques per a aquest fi en dues 

fases: 

1. Fase laboratori 

Partint d’una placa on es troba en medi sòlid el llevat en colònies, es sembra 

mitjançant un nansa bacteriològica i s’afegeix al most estèril contingut en un 

tub d’assaig de 10 ml. La quantitat de most és de 5 ml. S’incuba en una 

estufa a 20-25 ºC durant 48 hores. 

A continuació, es passa a un matràs amb 50 ml de most estèril. Igualment 

s’incuba durant 48 hores a 20-25 ºC. 

El pas següent es realitza en un matràs de 1000 ml amb 500 ml de most 

estèril en les mateixes condicions de fermentació. 

El most fermentat es transvasa a un recipient de 10 litres, que conté 5 litres 

de most estèril. De nou es fermenta a 20-25 ºC durant 48 hores. 

Per acabar es transfereix a un barril de 30 litres amb 16 litres de most estèril 

i es fermenta a 20 ºC durant 48 hores. 

2. Fase propagador 

Aquesta fase es realitza a la sala de llevats, on es disposa d’una sèrie de 

tancs: 

El llevat procedent del laboratori es transfereix a un tanc de 10 hl que conté 1 

hl de most estèril. Es fermenta a 16 ºC. Després de 4-5 dies s’addiciona 5 hl 

de most estèril i continua la fermentació fins que s’assoleix un valor d’extret 

de 7%. 

El most fermentat es transfereix a un tanc de 50 hl que conté 19 hl de most 

estèril i es fermenta a 14 ºC, fins a arribar a un extret de 7%. 

A continuació es realitza el tràfec del most fermentat en l’etapa anterior a un 

tanc de 300 hl que conté 150 hl de most airejat. En la fase activa de 

fermentació (a les 12 hores), es trafega la meitat del volum d’aquest tanc a 

un altre tanc de 300 hl i es completa cadascun amb 150 hl de most. Es 

fermenta a 12 ºC. El llevat cultivat al final de la fermentació en aquests dos 

tancs es considera com a generació 0, i està preparat per a la seva sembra en 

els tancs de fermentació. La concentració cel·lular esperada és de 12 milions 

de cèl·lules/ml. 

Els tancs van dotats de sondes de temperatura i camises d’escalfament i 

refrigeració per al control de les temperatures d’esterilització, propagació i 

emmagatzematge del most. 
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Les vàlvules i el connexionament permeten realitzar amb total seguretat i 

eficàcia, la neteja i esterilització dels tancs. La planta es pot netejar a través 

de les connexions de CIP per mitjà d’una planta externa de neteja o 

mitjançant un dipòsit mini - CIP integrat. El control del vapor i la selecció dels 

components resistents al vapor permeten l’eficient esterilització de totes les 

parts de la planta en contacte amb el most o el llevat i els filtres d’aire. Amb 

tot això s’assegura un bon treball en condicions asèptiques. 

7.2.5. Sembra de llevat: moment i dosi 

El llevat que s’emprarà per a sembrar el most de fabricació es troba generalment 

emmagatzemat en recipients de conservació a la sala de llevats. Abans del seu 

ús, és obligatori assegurar-se que: 

 Està lliure de contaminacions microbiològiques. 

 Està en un bon estat fisiològic (mortaldat inferior al 10%). 

 Presenta un bon aspecte microscòpic en la seva morfologia. 

 Les seves cèl·lules vives no es tenyeixen amb blau de metilè. 

 Té una viabilitat superior al 95%. 

És necessari un seguiment del laboratori amb la suficient antelació per a prevenir 

una errada en la fabricació. 

En relació amb la sembra de llevat, cal fixar dos factors essencials: 

1. Moment de la sembra: Actualment la pràctica més freqüent és addicionar en 

línia el llevat al pas del most, conjuntament amb l’aeració, la qual afavoreix la 

dispersió del llevat en el mateix. 

2. Dosi de sembra: La quantitat de sembra està relacionada amb l’extret original 

del most, la composició d’aquest, la temperatura de sembra, la aeració i les 

condicions de fermentació. 

La massa de llevat sembrat sofreix una multiplicació de fins a cinc vegades, 

per tant, és necessari que la dosi inicial tingui un període curt d’adaptació i 

que sigui capaç d’una ràpida multiplicació que assegura una baixada del pH 

inicial i una protecció de contaminacions no desitjades. 

Una dosi baixa retarda aquesta baixada del pH i no es produeix una atenuació 

adequada. I amb una dosi elevada s’accelera la fermentació, però les cèl·lules 

més velles produeixen autòlisi que comuniquen un sabor espès i desagradable 

de llevat a la futura cervesa. 

Per això és necessari per a obtenir cicles regulars i uniformes de fermentació 

determinar unes condicions pràctiques que assegurin una correcta dosificació. 

El mètode més exacte és la dosificació per pesada. Per a això existeixen tancs 

de llevat suportats per una cèl·lula de càrrega mitjançant els quals es pot 

programar la dosi de llevat de sembra de manera automàtica, de tal manera 

que el dosificador de llevat quan ha arribat a la quantitat prefixada es deté. 

7.2.6. Tractament i conservació del llevat cultivat 
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El llevat cultivat al final de la fermentació pot ser utilitzat immediatament o bé 

emmagatzemat per a utilitzar-lo en pròximes sembres. 

Després de cada fermentació s’augmenta en un nombre la generació per al seu 

control. En la pràctica no solen existir problemes de subministrament de llevat a 

la planta, per tant, a la generació 9, se sol eliminar per a evitar problemes de 

degeneració. 

La degeneració és un fenomen complex que s’atribueix a causes diverses: falta 

d’ions en el most, excés de solatge fred en el most, pèrdua de poder respiratori 

del llevat, etc. 

El cerveser observa unes dades pràctiques com són: fermentacions mandroses 

(augment del temps d’arrencada), augment de la tendència a flocular del llevat 

abans d’assolir el punt d’atenuació requerit i disminució del cultiu de llevat. 

Abans de la seva substitució es pot conservar el llevat per a la seva reutilització 

en pròximes fabricacions: El llevat cultivat (1/3 aproximadament del volum total) 

és tamisat en unes teles metàl·liques d’acer inoxidable amb malles de 0,5 mm, 

que serveixen per a eliminar impureses.  

Una vegada tamisat és dut als tancs d’emmagatzematge. Aquests tancs són 

refrigerats. Es conserva el llevat de 2 a 4 dies com a màxim, a una temperatura 

entre 0 i 5 ºC. 

7.3. Fermentació principal 

7.3.1. Objectius 

La fermentació principal té com a objecte fonamental assolir el grau d’atenuació 

principal, és a dir, aconseguir mitjançant l’acció del llevat de sembra, la 

transformació dels sucres fermentables del most fins al punt en que s’hagi definit 

a priori com a terme d’aquesta fermentació principal. 

7.3.2. Tipus de fermentació en cerveseria 

1. Fermentació espontània 

En la fabricació de les cerveses Lambic, a la vall de Zenne (Bèlgica), els 

cervesers coneixen perfectament l’existència dels llevats, però a diferència del 

procés clàssic, no afegeixen llevat al most per a provocar la fermentació, sinó 

que deixen que els microorganismes salvatges que estan en l’ambient actuïn 

sobre el líquid. 

El llevat sense seleccionar pot provocar aromes i sabors no desitjats. Però en 

aquesta àrea de Bèlgica existeix un microclima en el qual conviuen un elevat 

nombre de microorganismes entre els quals destaquen Brettanomyces 

lambicus i bruxellensis, que són els encarregats de produir la fermentació del 

most i donar lloc a la cervesa Lambic. 

2. Fermentació alta 

A aquest tipus de fermentació també se la denomina fermentació en calent 

perquè la mateixa ocorre a uns 25 ºC. A grans trets és un pas evolutiu de 

l’espontània: 
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Quan els llevats presents en l’aire actuen i comencen la fermentació, les 

cèl·lules del fons del recipient en el qual està el most pugen a la superfície 

formant una corona d’escuma.  

Els primers cervesers recollien aquesta escuma per a utilitzar-la en futures 

fermentacions. La selecció contínua de llevats d’alta fermentació 

(Saccharomyces cerevisae) comportà que la conversió del sucre en alcohol 

comencés a ser controlada. 

En les cerveseries tradicionals, el most fermenta durant una setmana en 

tancs oberts i a continuació es sotmet a una fermentació secundària en tancs 

tancats durant una o dues setmanes amb la finalitat d’aconseguir una 

maduració organolèptica. 

Si la guarda es troba a temperatura ambient (15-20 ºC), es produeixen 

cerveses on s’intensifiquen els aromes i sabors afruitats, propis d’aquest tipus 

de llevats que deixen alguns sucres sense transformar. Per contra en una 

guarda en fred (3-5 ºC) s’aconsegueixen cerveses amb menys matisos, però 

més netes en aromes i sabors. 

3. Fermentació baixa 

Aquest tipus de fermentació és posterior als dos anteriors i els llevats per al 

procés s’obtingueren de la selecció en els barrils de guarda dels dipòsits, quan 

la cervesa es guardava en coves fredes per a preservar-la de la calor de 

l’estiu. 

Aquest tipus de llevats (saccharomyces carlsbergensis) treballen més 

lentament que els de fermentació alta, sent la temperatura de fermentació 

principal entre 5 i 9 ºC i la guarda a 0 ºC.  

Aquests llevats de baixa fermentació transformen molts més sucres i deixen 

la cervesa més neta, la qual cosa no té res a veure amb el color de la 

mateixa. 

7.3.3. Factors que afecten a la fermentació 

Tots els sucres no fermenten per igual; primer fermenten les hexoses, després la 

maltosa i finalment la maltotriosa. 

La sacarosa és fermentada fàcilment pel llevat, ja que posseeix un enzim en la 

membrana cel·lular que és la invertasa, que la desdobla en glucosa i fructosa 

extracel·lularment. 

La velocitat de conversió dels sucres durant la fermentació és influenciada per 

multitud de factors: 

1. Tipus de llevat: Les característiques genètiques de cada tipus de llevat 

influeixen en la velocitat de fermentació. 

2. Quantitat de llevat: Augmenta la velocitat de fermentació, a major 

concentració de llevat en contacte amb el most. 

La dosi de llevat s’expressa en milions de cèl·lules per ml. La concentració 

normal és d’1 milió de cèl·lules per cada % d’extret de most que fermenta; 

per exemple, si l’extret de most fos de 15%, s’utilitzarien 15 milions de 
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cèl·lules per ml, que suposarien aproximadament 0,5 l de crema de llevat de 

50% de consistència per hl o 0,250 kg de llevat en pes sec per hl.  

En les fermentacions altes, la dosi sol ser de 0,3 kg/hl (10 milions de cèl·lules 

per ml) en un most a 17 ºC (63 ºF) que atenua a 75% en 84 hores. Les 

fermentacions en calent (altes) són molt ràpides, per tant, les dosis de llevat 

són inferiors. 

Quant més dosificació de llevat es realitzi, menor és l’índex de creixement del 

mateix. 

3. Condició del llevat en la sembra: Com més gran sigui la vitalitat i viabilitat del 

llevat, més ràpida serà la fermentació. La falta de contacte del llevat amb 

l’oxigen té un efecte negatiu per al llevat, per la falta de síntesi de lípids i 

pèrdua de viabilitat. 

4. Composició del most: Depèn de la quantitat de precipitat calent i fred separat 

del most, així com de la seva aeració i altres components del mateix. Si el 

solatge calent no s’elimina, dificulta la fermentació, s’adhereix al llevat i 

impedeix el transport de nutrients. 

5. Temperatura de fermentació: Com més elevada és la temperatura, més 

ràpidament es desenvolupa la fermentació. També la formació d’èsters i 

alcohols de fusel es més elevada. La disminució del pH és més pronunciada. 

Es considera una temperatura elevada 20 ºC per a llevats de baixa 

fermentació i 25 ºC per a llevats de fermentació alta. 

6. Moviment: El contacte de les cèl·lules i el most és millorat per l’efecte del 

moviment (bombeig, agitació, etc...), produint-se una fermentació més 

ràpida. 

7. Pressió o contrapressió en el tanc: Un augment de la contrapressió en els 

tancs de fermentació retarda la multiplicació del llevat, la fermentació i la 

producció de compostos volàtils, per la major dissolució d’anhídrid carbònic en 

el most. 

8. Grandària i geometria del tanc de fermentació: Les grandàries cilíndriques 

augmenten la distribució i el contacte del llevat amb el most. La dimensió 

més crítica és la profunditat dels tancs doncs afecta a: 

a) La sedimentació del llevat (a causa de l’angle del con dels tancs) 

b) L’anhídrid carbònic generat per unitat de superfície 

c) La pressió hidrostàtica, que afecta a l’evolució del diòxid de carboni. 

d) Les corrents de circulació dins del tanc 

e) L’angle de 70º en el con dels tancs cilindrocònics moderns facilita la 

separació del llevat. 

7.3.4. Definició general d’atenuació 

La principal transformació durant la fermentació és la que afecta als sucres a 

alcohol. La composició del most sobre substància seca és aproximadament de: 

Taula 11. Composició del most sobre substància seca. 
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Compost % most 

Trisacàrids 11 

Maltosa 44 

Sacarosa 6 

Sucre invertit 6 

Dextrina 20 

Pentosa 6 

Substàncies proteiques dissoltes 5 

Substàncies minerals 2 

D’aquestes substàncies, la maltosa, la sacarosa i els sucres invertits són 

fermentats durant la fermentació principal; mentre que els trisacàrids són 

fermentats més lentament durant la fermentació secundària. 

La atenuació és un paràmetre molt utilitzat pel cerveser per al control de la 

fermentació. significa dilució. Aquesta denominació de dilució s’aplica a la que es 

produeix durant la fermentació quan les substàncies que componen el most es 

desdoblen en carbònic que es desprèn i en alcohol que es dissol en el medi, 

provocant una disminució de la densitat del most, ja convertit en cervesa. 

Atès que existeix una correspondència entre densitat i l’extret es pot definir la 

atenuació com el percentatge d’extret desaparegut durant la fermentació i es 

calcula de la següent forma: 

               
   

 
       (1) 

E = extret del most abans de la fermentació 

e = extret del most (cervesa) final de la fermentació 

 

La mesura de la disminució de la densitat (o extret) serveix per a controlar el 

progrés de la fermentació. Per tant es distingeix entre: 

 Atenuació principal: És la que s’estableix al final de la fermentació 

principal, presa la mostra en el moment del tràfec de la cervesa a guarda i 

representa el % d’extret transformat durant aquesta fase de la 

fermentació. 

 Atenuació secundària: És la que s’obté al final de la fermentació 

secundària, presa la mostra just abans de la filtració de la cervesa. 

Representa el % d’extret transformat durant la fermentació principal més 

secundària. 

7.3.5. Descripció del procés de fermentació baixa o lager 

Les cerveses de baixa fermentació són generalment millors que les d’alta 

fermentació en ser fermentades a menor temperatura, per la menor producció 

d’alcohols superiors i èsters, a més de tenir un major cos i millor escuma. 

La temperatura de refredament del most sol estar entre 5 i 6 ºC, encara que en 

processos ràpids temperatures de fins a 12 ºC es vénen considerant. 



 Projecte d’una planta de fabricació de la cervesa 

 - 99 - 

La temperatura de fermentació principal també és important: en cerveses de 

baixa fermentació temperatures de 9 a 11 ºC són normals, però en processos 

ràpids s’arriben a valors de 15 ºC. 

1. Mètode tradicional en tanc obert 

La fermentació tradicional dura en condicions normals de 7 a 10 dies, 

depenent de l’extret inicial del most. Aquest mètode de fermentació lenta i a 

baixes temperatures tenia com a norma fermentar un 1% d’extret / dia. La 

fermentació lenta dóna lloc a cerveses saboroses i amb cos. 

Antigament els cervesers tenien molt en compte el quadre de la fermentació; 

el seguiment de la formació de les escumes (Krausen o col arrissada) com a 

signe correcte de la fermentació. 

Actualment es concedeix menys atenció al seguiment de l’escuma i 

s’estableixen altres paràmetres. D’altra banda, amb els moderns tancs de 

fermentació tancats i de gran capacitat resulta difícil observar l’escuma. 

a) Procediment 

El most és refredat a una temperatura que pot oscil·lar entre 7 i 11 ºC 
com a màxim, és airejat (8 ppm d’oxigen) i dut al tanc de fermentació. 

El llevat és introduït en el tanc al començament de l’ompliment. La 

concentració de sembra és de 1010 a 1012 cèl·lules/ml. 

Aquesta operació d’ompliment amb most i manipulació del llevat s’efectua 

amb la major asèpsia possible per a conservar l’esterilitat del most 

obtingut en la caldera d’ebullició. 

Durant les primeres hores el llevat consumeix ràpidament l’oxigen del 

most. Al cap de deu ja no queda oxigen, iniciant-se el procés de 

fermentació. 

La primera manifestació visible de la fermentació consisteix en l’aparició 

d’una capa fina d’escuma en la superfície del most, entre les primeres 12 i 

20 hores. 

Al segon dia de fermentació l’escuma es fa més manifesta, continua pujant 

a la superfície i adquireix un aspecte arrissat, denominant-se Krausen. 

Entre el tercer i sisè dia l’escuma es fa més voluminosa. La caiguda de la 

densitat és gairebé lineal. La temperatura assoleix els valors més elevats i 

és el moment en què s’ha de refredar més intensament (mitjançant 

serpentins) perquè no excedeixi els 10 o 11 ºC. 

Entre el sisè i setè dia les escumes baixen progressivament i la calor 

despresa comença a disminuir. 

Entre el setè i desè dia es produeix l’aixafament de la capa superficial. Es 

disminueix la temperatura i es refreda la cervesa fins a la temperatura de 

tràfec a 5 ºC. 

Després del buidatge del tanc es procedeix a la recollida del llevat dipositat 

en el fons. Per regla general es recull al voltant de quatre vegades la 

quantitat de llevat sembrat. 
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b) Sala de fermentació 

La sala de fermentació tenia una gran importància en les condicions 

clàssiques de fermentació amb tancs oberts. Actualment amb els tancs 

exteriors outdoor té menor importància. 

Les sales tradicionals de fermentació han d’estar concebudes principalment 

per a minimitzar el risc de contaminació microbiològica, en particular en 

cas de tancs oberts de fermentació. En aquest sentit les parets, sòls i 

sostres han d’estar construïts de forma que es pugui efectuar la neteja 

sistemàtica fàcilment. 

Cal condicionar l’aire de refrigeració per a mantenir un bon nivell d’humitat 

i tenir la possibilitat de filtrar i renovar l’aire per a l’eliminació del nivell de 

carbònic a l’ambient i els vapors de condensació. Els sòls han de tenir bons 

pendents i desguassos per a evitar l’acumulació de restes i brutícia. 

Igualment han de tenir en compte les condicions humanes ambientals de 

treball. Per a evitar les condicions ambientals extremes s’han ideat els 

tancs transparet. Un tanc d’aquests consisteix a situar el tanc dins d’un 

celler refrigerat i condicionat. Solament la part d’inspecció del tanc 

emergeix cap a un passadís de servei juntament amb els seus accessoris. 

Actualment els tancs de fermentació secundària es construeixen d’aquesta 

forma. 

c) Equip: Tancs de fermentació 

Eren generalment paral·lelepipèdics de secció quadrada o rectangular, 

generalment oberts a l’atmosfera. 

Al principi els tancs es feien de fusta revestida. Posteriorment aquesta fou 

reemplaçada pel ferro i l’acer revestit, que foren al seu torn substituïts per 

l’acer inoxidable. 
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Figura 27. Parts d’un fermentador en tanc obert. 

2. Mètode de fermentació en tanc tancat 

En les grans fàbriques i amb els tancs de fermentació de nou disseny i de 

gran capacitat, s’empren procediments que tendeixen a abreujar la durada 

del temps de fermentació. 

El most és refreda a una temperatura més elevada, de 8 a 11 ºC, i amb la 

mateixa aeració (8 ppm) és dut al tanc de fermentació. El llevat s’inocula en 

línia amb una concentració de 1010 a 1012 cèl·lules/ml. La fermentació es 

realitza mitjançant un gràfic de temperatura isoterma de 10 a 11 ºC. 

La fase final de la fermentació es realitza refredant fins a 5 ºC, produint-se la 

floculació del llevat i tràfec a guarda amb suficient quantitat de llevat. 

La fermentació s’escurça sense apartar-se de les condicions i temperatures 

tradicionals. El temps de fermentació oscil·la entre 5 i 7 dies, amb una 

velocitat de fermentació de 1,5% d’extret/dia. 

a) Producció de carbònic 

El carbònic desprès durant la fermentació és recollit i sotmès a un procés 

de separació de partícules, eliminació d’humitat i substàncies volàtils. 
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Posteriorment es liqua mitjançant compressió en uns dipòsits i s’utilitza en 

la cervesa filtrada per a completar els nivells de carbònic especificats. 

Aproximadament de cada hl de most es produeixen 3,7 kg de carbònic; 

d’aquests, 0,9 kg queden dissolts i 2,8 kg es recuperen. 

b) Sala de fermentació 

En els tancs cilindrocònics exteriors, la nau alberga únicament la part 

inferior dels tancs amb tots els accessoris de treball. El tanc es recolza 

sobre un faldar cilíndric igual al diàmetre del tanc. 

Generalment, en les plantes modernes automatitzades existeix una àrea 

on és troba centralitzat el panell de control dels comandaments del tanc. 

c) Equip: Tanc cilindrocònics 

El disseny dels tancs ha evolucionat i han passat a tenir una forma 

cilindrocònica i a estar tancats. 

Quant a les dimensions d’aquests tancs, s’han arribat a uns criteris 

coincidents: 

Un volum entre 5.000 i 6.000 hl 

No sobrepassar la relació altura/diàmetre de 2/1 

Un angle de con situat entre 70 i 75 ºC 

El tanc, en funció de les seves dimensions, va proveït de diferents zones 

de refrigeració. En la zona cilíndrica pot tenir 1, 2, 3 o més zones, mentre 

que en la part cònica solament una. 

Les zones de refrigeració són independents i es regulen individualment. 

Aquestes zones consisteixen en un serpentí exterior en forma de teula 

contínua que resisteix elevades temperatures, una bona velocitat de 

circulació i un bon coeficient de transmissió del refrigerant. 

Les solucions refrigerants que habitualment s’empren són a base de 

propilenglicol (del 25 al 30% de concentració) i a –5 ºC. El sistema de 

refrigeració ha d’estar calculat per a aconseguir mantenir les temperatures 

de fermentació desitjades en funció de la calor despresa i finalment 

efectuar el refredament fins a la temperatura desitjada en el temps 

requerit. 

Els tancs van aïllats tèrmicament per a preservar la temperatura del 

procés respecte a la temperatura de l’ambient exterior. El material aïllant 

emprat és a base d’escuma de poliuretà, la densitat del qual és de 35 

kg/m3. L’aïllament es cobreix amb un folre de xapa d’alumini ondulada. 
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Figura 28. Parts d’un fermentador cilindrocònic. 

Els tancs van proveïts d’accessoris que tenen un paper important en 

l’aspecte tecnològic i de seguretat del tanc: 

Vàlvula de seguretat 

Vàlvula de buit 
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Sensors de temperatura 

Sistema CIP (sistema centralitzat de neteja) 

Valvuleria d’entrada i sortida de productes 

Transmissor indicador de nivell 

Aixetes mostrejadores 

Els accessoris han de ser de qualitat sanitària e inerts. 

Els avantatges del tanc cilindrocònic respecte al tanc tradicional són: 

Una disminució de les minves de cervesa i oxigen dissolt 

Una millor utilització del llúpol 

Un increment de la velocitat i flexibilitat de les operacions 

Facilitat en la recol·lecció del llevat 

Bona recuperació del carbònic 

Reducció en el temps de procés d’una cervesa lager a causa de 

l’increment de les corrents de convecció dins del tanc 

Possibilitat de realitzar-hi propagacions 

Possibilitats de bona regulació i automatització del control de 

temperatura 

Possibilitat d’aplicació de pressió en cas de necessitat 

Fàcil i eficaç neteja CIP automàtica 

Millors condicions d’asèpsia 

Supressió de l’edifici de fermentació 

Polivalència fermentació - guarda 

Facilitat per a efectuar ampliacions successives amb menor inversió i 

simples, ja que ocupa poca àrea superficial. 

7.3.6. Descripció del procés de fermentació alta o ale 

S’inicia amb l’aeració i inoculació del most a una temperatura alta comparada 

amb una fermentació baixa o lager, entre 15 i 18 ºC o encara major. 

El most és usualment alimentat per la part superior d’un tanc d’arrencada obert, 

per on també es produeix l’aeració del mateix per a posteriorment afegir el 

llevat. 

El temps d’espera pot oscil·lar entre 3 i 24-30 hores. Posteriorment es trafega al 

tanc de fermentació. Durant el tràfec, es produeix una mescla entre el llevat i el 

most, especialment si s’omple per dalt. El solatge i una mica de llevat es queden 

en el tanc d’arrencada, reduint-se així sabors indesitjables en la cervesa 

acabada. 
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En el transcurs de la fermentació es forma una capa d’escuma deguda al consum 

de l’extret i l’augment de temperatura a 25 ºC. L’escuma pot arribar a una altura 

de més d’un terç de la grandària del tanc. 

Aproximadament a les 40 hores de l’inici de la fermentació, el llevat emergeix a 

la superfície i es predesnatat, deixant-se una capa de 3 a 5 cm. Aquest 

predesnatat es realitza de diverses maneres. Un d’elles consisteix en un embut 

integrat en el nivell del líquid, dins del qual el llevat és aspirat i mitjançant 

canonades dipositat a la cambra de llevats. 

És necessari retirar part d’aquest llevat a una temperatura de 20 ºC i en un 

temps de 24 hores, quan la fermentació està pràcticament conclosa. En aquest 

moment s’inicia el refredament del tanc perquè es produeixi la sedimentació total 

del llevat. Algunes cerveseries utilitzen en aquesta etapa, centrifugadores i un 

refredament en línia, incrementant-se d’aquesta manera la utilització del tanc. 

La fermentació ale varia físicament de la lager per la major velocitat d’atenuació 

en treballar a major temperatura i per l’ús de llevats que romanen en suspensió. 

Un problema important amb aquest tipus de llevats de fermentació alta és que 

poden flocular massa ràpid i no emergir a la superfície del most en fermentació, 

deixant molt poques cèl·lules en suspensió. Aquesta fou una de les raons per a 

fer ús d’una tècnica denominada rousing en alguns sistemes ale, que consisteix 

en recircular el most en fermentació i ruixar-lo sobre la capa de llevat en la 

superfície. 

Els mètodes més moderns de fermentació ale empren un llevat que es comporta 

físicament com un llevat de fermentació lager. 

7.4. Fermentació secundària o guarda 

7.4.1. Objectius 

La cervesa obtinguda al final de la fermentació principal es denomina cervesa 

verda o jove. Des de fa segles els cervesers saben per experiència que la cervesa 

millora les seves qualitats si després de la fermentació principal es guarda dins 

d’un tonell a baixes temperatures durant un cert temps. 

En virtut d’aquesta pràctica de processament de la cervesa després de la 

fermentació principal, s’ha establert sistemàticament una fase més o etapa en 

l’elaboració de la cervesa denominada fermentació secundària o guarda. 

7.4.2. Fonaments de la guarda tradicional 

1. Clarificació 

En finalitzar la fermentació principal, la cervesa està molt tèrbola. Aquesta 

terbolesa és deguda principalment al contingut del llevat en suspensió i al vel 

produït per les micel·les col·loïdals en l’associació proteïna-polifenol. 

Durant el temps de guarda a temperatures baixes (de 0 a 5 ºC), la major part 

del llevat en suspensió i la terbolesa proteïna-polifenol, substàncies 

amargues, etc. precipiten i es dipositen en el fons del tanc. 

La clarificació que es produeix en l’última fase de la guarda, afavoreix la 

filtrabilitat de la cervesa i l’estabilitat col·loïdal de la mateixa. Per a quantificar 
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la clarificació de forma orientativa, es considera que la concentració cel·lular 

abans de filtrar ha de ser menor a 2 milions de cèl·lules/ml. 

Els paràmetres que afecten a la clarificació són els següents: 

 Quantitat i propietats del solatge 

 Temperatura de la cervesa 

 Existència d’una fermentació secundària vigorosa 

 pH de la cervesa 

 Profunditat del tanc i pes del líquid: quant menor és la profunditat, millor 

és la clarificació 

 Temps de clarificació (d’1 a 2 setmanes, entre 0 i -1 ºC) 

2. Carbonatació 

Una altra de les finalitats de la guarda tradicional és aconseguir la 

carbonatació de la cervesa fins a assolir els nivells d’anhídrid carbònic 

desitjats en el producte final: en barril de 4,5 a 5 g/l i en ampolla de 5 a 6 

g/l. 

Al final de la fermentació principal el contingut de diòxid de carboni és 

variable i dependrà de les temperatures de procés, altura de la cervesa en els 

tancs, etc., però pot oscil·lar entre 2,5 i 3,5 g/l. 

La uniformitat en el contingut de carbònic respon a una exigència del 

consumidor més que a una qüestió de qualitat de la cervesa. 

Aquesta carbonatació es regula: 

 Amb una carbonatació natural: S’entén per carbonatació natural 

l’aconseguida durant la guarda per dissolució del diòxid de carboni que es 

desprèn durant la fermentació secundària en els tancs de guarda de 

l’extret residual fermentable. 

 Amb una carbonatació artificial: L’anhídrid carbònic que s’ha generat 

durant la fermentació principal i s’ha recuperat, purificat i liquat es 

reincorpora a la cervesa durant l’última etapa de la fabricació. 

3. Maduració organolèptica 

La maduració del sabor de la cervesa és la funció principal de la guarda. 

S’han identificat milers de components químics en la cervesa; alguns d’ells 

disminueixen, altres augmenten i altres romanen pràcticament invariables 

durant la fase de maduració. Les reaccions depenen de la temperatura 

principalment i en qualsevol cas requereixen la presència del llevat que actua 

com a catalitzador encara que amb menor activitat que durant la fermentació 

principal. 

Hi ha tres tipus de reaccions que tenen una gran influència sobre la 

maduració: 

a) La reducció del diacetil: Aquest és responsable d’un sabor a mantega en la 

cervesa. Es produït pel metabolisme del llevat i posteriorment reduït per 
ell mateix. 
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b) La reducció de l’àcid sulfhídric: Aquest és responsable de l’olor a ous 

podrits. El llevat el transforma en sulfats que no tenen una influència 

negativa sobre el sabor. 

c) La reducció de l’acetaldehid: Aquest és responsable d’un sabor herbaci 
aspre, de poma seca. L’acetaldehid és un precursor normal de l’alcohol en 

la fermentació i és reduït pel llevat durant la maduració. 

7.4.3. Procés tradicional de guarda 

La cervesa quan assoleix el seu grau d’atenuació al final de la fermentació 

principal, està apta per al tràfec i es procedeix al seu bombeig a guarda. Es 

tendeix a trafegar un extret residual regular, entre un 0,5 i 1% d’extret, amb la 

finalitat d’estandarditzar al màxim el procés de guarda. 

En els cellers tradicionals la temperatura del local s’aconsegueix mitjançant la 

refrigeració de l’aire del medi ambient, per circulació forçada de l’aire. La 

temperatura ha de ser de 0 ºC +/- 1 ºC. La temperatura dins dels tancs es 

regula per transmissió a través de la superfície dels mateixos. 

La fermentació secundària té lloc per efecte del llevat romanent en suspensió. En 

conseqüència, la fermentació és més dificultosa. Per a permetre l’acció del llevat, 

al principi es manté la temperatura a 5 ºC. La disminució d’aquesta durant la 

guarda tradicional ha de ser progressiva en el temps. 

Actualment la guarda es realitza en bones condicions entre quatre i sis 

setmanes. En aquest temps s’assoleix l’atenuació secundària, i un grau de 

clarificació i maduració organolèptica. 

7.4.4. Equips 

En la guarda tradicional els tancs són generalment de forma cilíndrica horitzontal 

amb fons bombats. La longitud del tanc sol oscil·lar entre tres i quatre vegades el 

diàmetre del tanc (d’aproximadament uns 4 m). 

La capacitat dels tancs pot ser des de 100 a 2000 hl. Es col·loquen recolzats 

sobre cadiretes, formant files, i poden superposar-se mitjançant estructures 

metàl·liques fins a tres o quatre nivells, constituint distintes plantes de celler. 

Han de tenir una disposició horitzontal amb una lleugera inclinació (mínima d’1% 

de pendent) per a facilitar el buidatge i la neteja. El material de construcció que 

predomina és l’acer amb revestiment intern. Aquest material és molt resistent 

des del punt de vista mecànic i el seu cost és inferior a l’acer inoxidable, que 

seria el material idoni. 

Normalment es construeixen per a resistir pressions de treball màximes d’1 a 1,5 

bars. Com a accessoris comuns porten: 

 Una porta o boca de visita de forma el·líptica ovalada (de diàmetre major 

a 600 mm) amb obertura cap a l’interior i l’exterior. El tancament es 

realitza de l’interior a l’exterior. 

 Un tub en la part inferior per a l’ompliment i buidatge, amb entrada 

tangencial 

 Una aixeta mostrejadora del tipus sanitari 
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 Un termòmetre 

 En la part superior un tub de sortida/entrada de gasos aire/carbònic, al 

qual es troba connectat el regulador de pressió i la vàlvula combinada de 

seguretat i buit, amb manòmetre incorporat. 

Avui dia tots els tancs duen incorporats instal·lació de CIP. El tub de CIP s’acobla 

al tub d’aire/carbònic i a la vàlvula combinada de pressió/buit. 

En els cellers tradicionals els tancs es troben a l’interior i la cervesa es refrigera 

mitjançant l’aire circumdant fred (0 ºC). Els cellers es construeixen a manera de 

cambra frigorífica, és a dir, que sòls, sostres i parets estan aïllats tèrmicament 

mitjançant la intercalació de materials aïllants per a evitar pèrdues. 

La refrigeració es realitza mitjançant evaporadors d’amoníac. Per a una bona 

refrigeració és necessari un tiratge forçat que faci circular l’aire fred. Mitjançant 

una unitat evaporadora centralitzada per a cada celler i ventiladors centrífugs i 

conductes, es fa circular l’aire a través del celler, establint-se un circuit. 

Per a evitar que el personal hagi de treballar en un ambient molt fred, els tancs 

s’instal·len transparet, deixant a la vista únicament la boca de visita cap a un 

passadís de treball, a temperatura moderada i en la qual es troben així mateix 

tots els accessoris dels tancs per a un fàcil maneig. 

Actualment la tendència és a la construcció de tancs externs (outdoor). Solen ser 

tancs mixtos de fermentació i guarda, alternativament i combinats. 

7.5. Canvis en la fermentació i maduració 

7.5.1. Fermentació de sucres a etanol i diòxid de carboni 

1. Glucòlisi (o glicòlisi) 

La via bioquímica principal per a la fermentació de glucosa i fructosa és la 

ruta bioquímica denominada seqüència glicolítica o Embden-Meyerhoff-Parnas 

(EMP). 

L’objectiu principal d’aquesta via és generar substàncies riques en energia 

(ATP), però certs passos no produeixen energia. Per això és necessari 

disposar prèviament d’ATP i de l’enzim ATPasa per a subministrar energia 

lliure que faci aquesta ruta termodinàmicament possible. 

Els passos de la ruta són: 

a) Primera fase de la glicòlisi 

Fosforilació de la D-glucosa per l’ATP: Una molècula de sucre simple, 

glucosa o fructosa, és fosforilada per l’enzim fosfohexoquinasa 

(ATPasa). Per a aquesta reacció es consumeix una molècula d’ATP. 

Conversió de la glucosa-6-fosfat en fructosa-6-fosfat: La glucosa-6-

fosfat és isomeritzada per l’enzim fosfohexosa isomerasa a fructosa-6-

fosfat. 

Fosforilació de la fructosa-6-fosfat a fructosa-1,6-difosfat: Es necessita 

el consum d’una altra molècula d’ATP per a fosforilar la molècula de 
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fructosa-6-fosfat i l’enzim que la realitza és la 6-fosfofructocinasa 

(ATPasa). 

Escissió de la fructosa-1,6-difosfat: La molècula de fructosa-1,6-difosfat 

es trenca per l’enzim fructosa-1,6-difosfat aldolasa en dihidroxiacetona 

fosfat i gliceraldehid-3-fosfat. Aquest enzim necessita ions zinc (Zn) per 

a funcionar. 

Interconversió dels fosfats de triosa: Només un dels dos fosfats de 

triosa, el gliceraldehid-3-fosfat (o 3-fosfogliceraldehid), pot seguir 

degradant-se en la ruta glicolítica. Per tant la dihidroxiacetona fosfat es 

converteix reversiblement en gliceraldehid-3-fosfat per acció de l’enzim 

triosa fosfat isomerasa. 

b) Segona fase de la glicòlisi 

Oxidació del gliceraldehid-3-fosfat: El gliceraldehid-3-fosfat és oxidat a 

1,3-difosfoglicerat per l’enzim gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa. 

L’altre component important de la reacció és el NAD+. En forma oxidada 

accepta els electrons del grup aldehid del 3-fosfogliceraldehid. El NAD+ 

és un transportador d’electrons. 

Transferència de fosfat des del 1,3-difosfoglicerat a l'ADP: Es produeix 

la formació d’ATP; com per a cada molècula de glucosa s’han produït 2 

de gliceraldehid-3-fosfat, s’obtenen 2 molècules d’ATP. L’enzim que 

actua és la fosfoglicerat quinasa i el producte de la reacció és el 3-

fosfoglicerat. 

Conversió del 3-fosfoglicerat en 2-fosfoglicerat: La reacció és catalitzada 

per l’enzim fosfoglicerat mutasa. L’ió magnesi (Mg) és essencial per a 

aquesta reacció, la qual comprèn la transferència del grup fosfat des de 

la posició 3 a la posició 2 del glicerat. 

Deshidratació del 2-fosfoglicerat a fosfoenolpiruvat: La reacció és 

catalitzada per l’enzim enolasa. Aquest enzim necessita la presència 

d’un catió divalent de magnesi (Mg) o manganès (Mn) per al seu 

funcionament. 

Transferència de fosfat des del fosfoenolpiruvat a l’ADP: És la segona 

reacció de la seqüència glicolítica en la qual es produeix ATP. La 

transferència del grup fosfat des del fosfoenolpiruvat fins a l’ADP 

produeix piruvat lliure. Aquesta reacció és catalitzada per la piruvat 

quinasa. El piruvat format, en condicions anaeròbiques, seguirà la ruta 

per a formar etanol (fermentació alcohòlica). 

 

 

 

 

 

 



Aleixo Boldú González  

 - 110 - 

 

Figura 29. Passos de la glucòlisi. 

2. Fermentació alcohòlica 

En organismes com el llevat de cervesa, la glucosa fermenta a etanol i 

anhídrid carbònic en dues etapes enzimàtiques més: 

a) En una primera etapa, el piruvat es descarboxila a acetaldehid i anhídrid 
carbònic per mitjà de l’enzim piruvat descarboxilasa, que no es troba en 

els teixits dels animals. 

b) L’acetaldehid en presència de NADH i per l’enzim alcohol deshidrogenasa 

produeix etanol. 

La fermentació alcohòlica és un procés exotèrmic i ocorre en absència 

d’oxigen. Els sucres en el most fermenten de forma seqüencial: primer els 

sucres senzills (hexoses), a continuació la maltosa que representa el sucre 

principal i finalment durant la guarda la maltotriosa. 

La velocitat amb la qual es produeix la fermentació depèn de: 
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 La composició del most 

 La temperatura de fermentació 

 La quantitat de llevat 

 L’agitació durant la fermentació 

 Les soques de llevat 

 La pressió/sobrepressió 

7.5.2. Formació d’altres productes en la fermentació 

Durant la fermentació, a més de produir-se l’etanol i l’anhídrid carbònic, es 

produeixen altres productes que influeixen tant en els aspectes organolèptics 

com d’estabilitat de l’escuma. 

1. Diacetil (dicetones veïnals) 

El diacetil és un dels aromes més importants en la cervesa immadura. Els 

compostos responsables d’aquest aroma són dues dicetones veïnals: 2,3-

butadiona i la 2,3-pentadiona. La concentració alta d’aquests compostos 

causa el característic sabor a mantega. 

La formació i eliminació de les dicetones veïnals té lloc en tres fases: 

a) Formació de precursors 

El llevat forma els precursors pel seu propi metabolisme. Aquests 

precursors (acetohidroxiàcids) no influeixen en l’olor i aroma de la cervesa. 

Es formen durant la síntesi d’aminoàcids a partir del piruvat, que actua 

com a intermediari tant en la respiració com en la fermentació. Aquests 

productes durant la fermentació són excretats pel llevat al medi. La 
formació d’aquests precursors depèn fonamentalment dels següents 

factors: soca del llevat, concentració cel·lular i oxigen. 

b) Conversió dels precursors a dicetones 

Els acetohidroxiàcids es transformen a diacetil i pentadiona per 

descarboxilació oxidativa espontània. La velocitat de reacció depèn de: 

pH: A valors entre 4,2 i 4,4 augmenta la conversió. 

Temperatura: A major temperatura, major conversió 

Introducció d’oxigen: Augmenta la conversió. 

c) Reducció de les diacetones 

Només té lloc a l’interior de la cèl·lula. El diacetil es reduït prèviament a 

acetoïna i posteriorment a 2,3-butandiol. S’ha de considerar que: 

Durant la fermentació el llevat té una gran capacitat d’eliminar diacetil 

perquè la velocitat de reducció de les dicetones és 10 vegades major 

que la de formació de les mateixes. 

Aquesta capacitat d’eliminació del diacetil és constant durant la 

fermentació principal i decreix durant la guarda. 
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Altres factors com la temperatura i la concentració cel·lular promouen o 

impedeixen un íntim contacte de la cèl·lula del llevat amb el diacetil. 

2. Aldehids 

El compost més important és l’acetaldehid que és el producte intermediari en 

la fermentació alcohòlica. L’acetaldehid es forma durant els tres primers dies 

de fermentació principal. És responsable en la cervesa verda de l’aroma o 

sabor a humitat. 

La concentració d’acetaldehid decreix a mesura que evoluciona la 

fermentació: En una primera fase la concentració és de 20 a 40 mg/l, mentre 

que el seu valor en la cervesa acabada es troba entre 8 i 10 mg/l. 

La concentració d’acetaldehid creix: 

 Si la fermentació és ràpida. 

 Amb l’augment de la temperatura durant la fermentació 

 Amb l’augment de la dosi de llevat 

 Amb l’aplicació de pressió durant la fermentació primària 

 Amb l’aeració pobre en el most 

 Amb els mosts infectats 

L’eliminació de l’acetaldehid format es veu afavorida amb: 

 Tots els paràmetres que afavoreixen una vigorosa fermentació secundària. 

 La guarda en calent 

 El most ben airejat 

 Una major concentració cel·lular en guarda 

3. Alcohols superiors 

Els alcohols superiors, també denominats olis de fusel, són compostos 

aromàtics de cervesa acabada. 

La seva formació ocorre a partir de les següents rutes metabòliques: 

a) El llevat converteix els aminoàcids del most en alcohols superiors per 

desaminació, descarboxilació i reducció. 

b) Poden formar-se a partir de les rutes dels hidroxiàcids i cetoàcids. 

c) Són sintetitzats a partir dels sucres per la ruta de l’acetat. 

La formació d’aquests productes es veu afavorida per temperatures elevades. 

Aproximadament un 80% dels alcohols superiors es formen durant la 

fermentació principal. En el transcurs de la maduració s’incrementen molt 

lleugerament. 

No poden ser eliminats i per tant la seva producció ha de ser controlada 

durant la fermentació. És considera que una concentració en alcohols 

superiors major a 100 mg/l produeix un dany sensorial en la cervesa 

acabada. Per a una cervesa de fermentació baixa, la concentració màxima és 
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de 60 a 90 mg/l, mentre que per a una cervesa de fermentació alta, el màxim 

és de 100 mg/l. 

4. Èsters 

Els èsters són els compostos amb major influència en l’aroma de la cervesa 

acabada. Una alta concentració dels mateixos produeix sabors afruitats. 

S’estima que la cervesa pot contenir prop de 60 tipus diferents d’èsters. Són 

produïts durant la fermentació per esterificació dels àcids grassos amb 

l’etanol i també en menor proporció per esterificació amb els alcohols 

superiors. 

La seva concentració augmenta en les primeres fases de la fermentació 

principal. No obstant això, durant la guarda pot arribar a doblar-se, sobretot 

si el procés és llarg. 

El contingut en èsters depèn del tipus de cervesa i de l’extret del most: Per a 

cerveses de fermentació alta és d’uns 80 mg/l, mentre que per a cerveses de 

fermentació baixa, d’uns 60 mg/l. 

La concentració d’èsters decreix amb: 

 Els mosts d’extret baix 

 La disminució de l’atenuació límit 

 L’augment de l’aeració del most 

 L’augment de la temperatura de fermentació 

 L’increment de la pressió durant la fermentació 

5. Compostos sulfurats 

El metabolisme del llevat produeix compostos volàtils de sulfur com el 

sulfhídric i els mercaptans, els quals a pesar de trobar-se en quantitats 

petites produeixen aromes i gustos molt forts. També alguns 

microorganismes contaminants poden excretar aquests productes i danyar 

sensorialment la cervesa. 

El sulfhídric es produït durant la fermentació (l’ió sulfur procedeix dels 

aminoàcids). Aquest compost és molt volàtil i és eliminat parcialment durant 

la fermentació i guarda amb el despreniment del carbònic. 

Els mercaptans són tiols, compostos en els que el grup –OH és substituït pel –

SH. Produeixen danys a nivell organolèptic en la cervesa; el sabor a llum (a 

mofeta). El contingut en mercaptans s’incrementa fins a un nivell de 60-70% 

d’atenuació i a continuació descendeix. En presència d’oxigen són oxidats a 

bisulfits, els quals tenen un efecte menys negatiu en l’aroma de la cervesa. 

El dimetilsulfur (DMS) és el responsable de l’anomenat sabor a col de cabdell 

o verdura cuita. Es forma durant la germinació del malt a partir del precursor 

DMSP (propionat de dimetilsulfoni) que s’allibera en forma de DMS lliure a 

altes temperatures. 

La formació del precursor durant el maltatge s’afavoreix amb remulls 

perllongats i altes temperatures de germinació. Gran part del DMSP és 
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eliminat amb les radícules, però la part residual que roman en el gra dóna lloc 

durant la torrefacció i ebullició a la formació de DMS lliure. El DMS és una 

substància molt volàtil: Durant l’ebullició del most el DMS lliure pot ser 

arrossegat. 

Els nivells màxims permesos de DMS en la cervesa acabada són de 50 a 60 

μg/l. 

Durant la fermentació el llevat no pot eliminar el DMS format, encara que pot 

haver un descens per arrossegament amb el carbònic produït i fins i tot una 

reducció a dimetilsulfòxid. Cal considerar que la presència d’aquest compost 

és responsabilitat de l’etapa de fabricació del most. 

6. Àcids orgànics 

Els àcids orgànics també juguen un paper a nivell sensorial en la cervesa. 

Estan principalment formats pel llevat a partir dels aminoàcids presents en el 

most. El llevat pren el grup amino de l’aminoàcid i l’utilitza per a la biosíntesi 

de les seves pròpies proteïnes i la resta de la molècula que és l’àcid orgànic 

passa a la cervesa. 

El pH descendeix durant la fermentació; el most amb un pH comprès entre 

5,3 i 5,6 disminueix fins a un 4,3-4,6 en la cervesa. Aquesta baixada es deu a 

la formació d’àcids orgànics per desaminació i a l’assimilació per part del 

llevat, dels ions fosfats, ions amoni i potassi. 

El pH és un indicador de la marxa de la fermentació; disminueix lentament i 

al final es manté constant. Un augment de pH indica autòlisi cel·lular. 

El pH té una notable influència en la qualitat de la cervesa. Les cerveses amb 

pH entre 4,2 i 4,4 produeixen: 

 Una acceleració en la precipitació dels complexos proteïnes-polifenol 

 Guardes més ràpides 

 Cerveses estables des del punt de vista organolèptic 

 Cerveses estables microbiològicament 

7.5.3. Avaluació dels components aromàtics en la cervesa 

Taula 12. Avaluació dels components aromàtics en la cervesa. 

Component 

aromàtic 

Rang de 

concentració 
(mg/l) 

Llindar de 

sabor 
(mg/l) 

Impressió de l’aroma 

Alcohols superiors:    

2-metil-1-propanol 5-20 10-200 Alcohol 

2-metil-1-butanol 10-20 10-65 Alcohol, dissolvent 

3-metil-1-butanol 35-70 30-70 Alcohol, plàtan 

2-fenil-1-etanol 10-20, 30-50 28-125 Roses (en cervesa de 

blat 

Èsters:    
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Acetat d’etil 5-30 25-30 Afruitada, dolços 

cuits 

Acetat d’isobutil 0,1 0,4-1,6 Afruitada, plàtan 

Acetat d’isoamil 0,5-2,5 1-1,6 Afruitada, plàtan 

Butirat d’etil 0,3 0,4 Papaia, poma 

Hexanoat d’etil 0,1-0,3 0,12-0,23 Poma, afruitada 

Dodecanoat d’etil 0,02 3,5 Sabonosa, afruitada i 

floral 

Lactat d’etil 0,1-0,5, 0,4-0,8 250 Afruitada, maduixa 
(acidificació 

biològica) 

Àcids orgànics:    

Àcid butíric 0,2-0,6 1,2-2,2 Formatge, rància 

Àcid isovalèric 0,5-1,2 1,5-1,6 Formatge, llúpols 

passats 

Àcid octanoic 3-10 10-13 Oliosa 

Àcid decanoic 0,8 10 Rància 

Àcid dodecanoic 0,1-0,5 6 Sabonosa 

Dicetones veïnals:    

Diacetil 0,1 0,10-0,15 Dolça, desagradable 

Acetoïna 3 8-20 Afruitada 

Compostos de 
sulfur: 

   

Dimetilsulfur 0,03-0,12 0,10-0,12 Verdura, florida 

7.6. Filtració de la cervesa 

7.6.1. Objectius 

La cervesa, àdhuc després d’una guarda llarga, roman lleugerament velada i 

això, d’acord amb els gustos actuals del mercat, la fa impròpia per al consum. La 

filtració té per finalitat clarificar la cervesa donant-li l’aspecte brillant amb el qual 

es consumeix. 

Els components de la cervesa de guarda són: 

1. La fracció soluble, que està formada per: 

 L’alcohol 

 La fracció proteica assimilable pel llevat 

 Els oligoelements metàl·lics 

2. La fracció insoluble, no dispersa de forma molecular, sinó en forma d’agregats 

voluminosos, que està constituïda per: 

 Les dextrines (restes ensucrades) 
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 Les substàncies amargues 

 Els tanins (polifenols) 

 Les matèries acolorides 

 La fracció proteica no assimilable pel llevat 

7.6.2. Principis de filtració 

En la filtració es produeix: 

 Retenció en superfície: És una acció de crivell; actua com una espècie de 

colador. 

 Retenció en profunditat: Es formen canals on van sent retingudes les 

partícules sòlides (llevats, proteïnes coagulades, complexos proteïnes-

polifenol i proteïnes-lípids). 

 Adsorció: Els agents filtrants solen tenir una acció adsortiva, és a dir, 

retenen o separen sòlids en la seva superfície. Aquest fenomen està 

relacionat amb càrregues elèctriques. 

7.6.3. Equip de filtració 

A finals del segle XIX, en les primeres filtracions industrials, es van començar a 

utilitzar els filtres de massa, que foren un mitjà de millora per a la durada i 

comercialització de la cervesa.  

El seu principi de treball és el següent: 

Sobre una superfície suport, que permet el pas del líquid al seu través i, per 

consegüent, porosa, es diposita primerament el coadjuvant. La quantitat 

d’aquest ha de ser suficient per a formar una capa esponjosa. A través d’aquesta 

capa porosa passarà la cervesa, quedant-se retinguda la terbolesa present en la 

mateixa. La capa porosa, anomenada precapa, necessitarà una dosificació 

continua que donarà lloc a la formació del tortell de filtració, sent així els seus 

components, el material filtrant i les partícules a separar. 

El coadjuvant o terres de filtració no solament té una funció separadora, sinó que 

ajuda a mantenir una permeabilitat suficient de la capa o tortell mitjançant la 

formació de canals per a la circulació del líquid. Això s’aconsegueix utilitzant en 

la precapa terres d’un diàmetre relativament gruixut: 

La formació de la precapa s’obté mitjançant la superposició de tres capes que 

difereixen lleugerament en el grossor de la terra. La primera capa és de terra 

gruixuda, la segona, de terra mitjana, mentre que la tercera és de terra més 

fina. 

Així doncs, partícules de diferent consistència, grandària de partícula i distribució 

de les grandàries de partícula formen una capa o tortell més o menys 

compressible. 

Els coadjuvants de filtració, per ordre d’importància, són: 

 La terra de diatomees o d’infusoris: És un mineral format pels esquelets de 

diatomees, que són protozous marins coberts per closques constituïdes 
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per sílice pura de forma i estructura variada. Els esquelets d’aquests 

microorganismes s’han dipositat en llits formant jaciments minerals de 

consistència tova. Avui dia és el coadjuvant més utilitzat en cerveseria. 

 Les perlites: Estan constituïdes per pedres volcàniques mòltes. 

 La cel·lulosa: És emprada en forma de pols, obtinguda a partir d’una pasta 

de cel·lulosa de pi o de faig que es mol finament. Actualment gairebé no 

s’utilitza en cerveseria. 

 L’amiant: S’ha utilitzat durant molt de temps, però la legislació actual ho 

prohibeix, no perquè puguin aparèixer fibres d’amiant en la cervesa, sinó 

perquè la pols d’amiant respirable pels treballadors pot ser perjudicial per 

a la salut. Actualment no s’ha trobat un substitut que reuneixi les 

característiques tan interessants que posseeix l’amiant per a la filtració. 

1. Filtre premsa de marcs i plaques 

És un tipus de filtre premsa que està constituït per marcs i plaques perforades 

col·locats sobre un bastidor. Els marcs són buits on s’allotja la terra de 

diatomees i posteriorment el solatge de la cervesa. Les plaques perforades 

serveixen de suport mecànic: És on es col·loquen els cartrons de cel·lulosa. A 

sobre d’ells es dipositen les terres de filtració i el solatge. El filtre posseeix un 

capçal fix i un altre mòbil que serà accionat manualment o per un equip 

hidràulic automàtic (més emprat avui dia). Normalment està construït amb 

acer inoxidable. 

Quan s’utilitzen filtres de marcs i plaques, el volum de filtració és baix i per 

això el temps de filtració és llarg. A mesura que es van reblint els filtres, es 

necessita exercir una major pressió per a mantenir igual el cabal, i amb 

aquests equips l’augment de pressió ha de ser baix, sent cicles de filtració 

llargs, encara que dependrà sempre de la quantitat de terbolesa que tingui la 

cervesa. 

Els avantatges d’un filtre premsa de marcs i plaques són: 

 És un sistema mecànic simple. 

 El solatge obtingut s’elimina de forma mecànica ja que s’obté de forma 

pastosa i no fa falta aigua ni es contaminen efluents. 

Els inconvenients són: 

 L’espai que ocupen els filtres és gran. 

 Es necessita molt de temps per a la posada en marxa i neteja. 

 La mà d’obra és elevada: Es necessiten almenys dues persones. 

 No es pot detenir la filtració perquè es desplaçaria el tortell. Es necessària 

la col·locació de vàlvules de seguretat. 

2. Filtre de bugies: 

Els elements de suport de filtració van muntats en un recipient cilindrocònic 

vertical. 
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L’autoclau té 2 parts separades per una placa intermèdia, situant el filtrat en 

la part superior. Sobre la placa van muntades les bugies de filtració que 

poden ser de 2 tipus: 

a) De valones: Sobre una barra buida van col·locades superposades unes 

valones, les quals tenen una cara llisa i l’altra rugosa o ondulada. Totes les 

valones superposades creen unes escletxes amb una llum de porus de 50 

μm per on passarà el filtrat. 

b) Bobinades: Sobre el tub perforat està enrotllat i soldat un fi fil d’acer 

inoxidable. L’espai lliure entre els fils d’acer bobinat sobre el tub deixa una 

llum de porus de 50 μm, de pas també. 

Els filtres de bugies es fabriquen amb superfícies filtrants d’1 a 100 m2 i per a 

cabals de 1000 a 90000 l/h. 

 

Figura 30. Filtre de bugies. 

7.6.4. Seqüència d’operacions en la filtració 

A  continuació es descriu la seqüència d’operacions en la filtració de la cervesa, 

utilitzant un filtre de bugies de valones i terra de diatomees com a coadjuvant: 

1. Ompliment del filtre amb aigua: S’utilitza aigua desgasificada i la finalitat és 

eliminar bosses d’aire en el circuit. 

2. Formació de la precapa: Les terres de filtració es mesclen amb aigua i queden 

retingudes en les bugies. Els porus que formen la valones impedeixen el pas 

de la terra d’infusoris que queda en els suports formant un llit porós. 

3. Començament de la filtració: A continuació es fa passar la cervesa a filtrar: 

Les partícules queden retingudes en la terra de diatomees, passant la cervesa 
neta pels porus de les valones, circulant per l’espai buit existent entre les 

barres suport i els discos i entrant a la cambra de cervesa filtrada en la part 

superior del filtre. 
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4. Dosificació de terres: Hi ha un tanc dosificador que de forma automàtica va 

introduint les terres en la filtració. Cada porció de cervesa a filtrar porta el 

seu corresponent volum de coadjuvant. Per a assolir tal precisió existeixen 

unes bombes dosificadores volumètriques especials. 

5. Finalització de la filtració: S’empeny la cervesa amb aigua desgasificada. 

6. Les terres són eliminades del filtre per la part inferior del mateix. 

7. Neteja del filtre i esterilització. 

Els avantatges dels filtres de bugies són: 

 L’espai ocupat pel filtre és menor. 

 Es necessita un menor nombre d’operaris. 

 Per la seva construcció enterament en acer inoxidable, la neteja química i 

esterilització en calent són molt fàcils i eficaces.  

 A mesura que es va augmentant la precapa, s’incrementa la superfície de 

filtració. 

 El volum de filtració és major que en un filtre de plaques. 

 La pressió i velocitat de filtració són majors i els cicles són més curts. 

 La descàrrega dels llots i solatges obtinguts es pot fer de forma pastosa, 

sense perjudici per als efluents. 

Com a inconvenient, cal indicar que el flux de filtració és el que manté fixa la 

precapa. Existeix el mateix inconvenient que en els filtres de plaques, per la qual 

cosa es necessari prendre les mateixes precaucions de protecció en cas 

d’interrupció del flux. 

7.7. Estabilització de la cervesa 

7.7.1. Estabilització microbiològica 

Els problemes microbiològics associats a la cervesa són aquells relacionats amb 

la presència de mals olors i alteracions visibles causades pel creixement de 

microorganismes aliens als que participen en la fermentació. 

Bàsicament són dos els sistemes que actualment s’apliquen per a l’estabilització 

microbiològica de cervesa: 

 Estabilització mitjançant microfiltració 

 Estabilització tèrmica (pasteurització) 

Respecte al moment en el qual es realitza l’estabilització, es distingeix entre: 

 Estabilització abans de l’envasament (flaix-pasteurització i microfiltració) 

 Estabilització després de l’envasament (túnels de pasteurització) 

A continuació s’explica la microfiltració, deixant la pasteurització pel pròxim 

capítol: 
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 Microfiltració: 

Es tracta d’una tècnica d’eliminació dels bacteris sense necessitat de 

l’aplicació d’un tractament tèrmic, amb les avantatges que això suposa. 

La ultrafiltració separa als contaminants de la cervesa d’acord amb la seva 

grandària i forma molecular. El procés consisteix en el pas de la cervesa a 

través d’un mòdul de membrana on és mantinguda una diferencia de 

pressió a ambdós costats de la mateixa. La cervesa i les molècules petites 

es mouen a través de la membrana cap al costat de menor pressió, 

mentre que les molècules grans són retingudes. 

Les millores introduïdes en quant a higiene, disseny i construcció d’equips, 

juntament amb l’àmplia aplicació de la refrigeració, la pasteurització i la filtració 

esterilitzant han reduït la incidència de les alteracions. 

La cervesa no és un bon medi per al creixement dels microorganismes. Hi ha 

característiques que fan que sigui un medi inhòspit: 

1. El pH àcid: En general els microorganismes patògens necessiten pH alts 

(bàsics). 

2. El baix potencial d’oxidació-reducció 

3. El baix contingut en nutrients 

4. La presència d’etanol i altres metabòlits 

5. La presència d’isohumulones del llúpol 

6. L’elevada concentració d’anhídrid carbònic i escassa presència d’oxigen 

Es per tot això que en la cervesa no pot créixer cap microorganisme patogen per 

a l’home. La flora microbiana que pot contaminar la cervesa serà sempre 

deteriorant de la qualitat higiènica i tecnològica però mai es veurà afectada la 

qualitat sanitària. 

A continuació s’indiquen els microorganismes contaminants més destacables des 

d’un punt de vista cerveser: 

1. Llevats 

Totes les estirps i espècies de llevats que no són usades per a la producció de 

cervesa són considerades llevats salvatges. Dins d’aquesta classificació, les 

més remarcables són: 

 S. diastaticus: És una de les espècies més conegudes per la seva capacitat 

per a fermentar l’extret residual deixat pel llevat cerveser. Aquests llevats 

deterioren la cervesa produint fenols i altres compostos. 

 Brettanomyces: Les més freqüents són B. claussenii i B. bruxellensis. 

Aquestes són capaces de créixer molt bé en la cervesa filtrada, 

desenvolupant un sabor desagradable a acètic. 

2. Bacteris làctics 

En cerveseria, els bacteris làctics més rellevants són: 
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 Lactobacillus: Pertany al grup dels bacteris gram positius. L’espècie de 

Lactobacillus descrita amb major freqüència és la L. brevis. Produeixen 

àcid làctic i diacetil. Enterboleixen la cervesa proporcionant una terbolesa 

característica sedosa i cotonosa. 

 Pediococcus: També és un bacteri gram positiu. L’espècie més freqüent és 

la P. damnosus. Produeixen diacetil i terbolesa en la cervesa. 

3. Bacteris deteriorants 

Són anomenats deteriorants perquè fan imbevible la cervesa en desenvolupar 

olors i sabors molt desagradables. Els més destacables són: 

 Pectinatus: És un bacteri gram negatiu, anaerobi. L’espècie més freqüent 

és P. cerevisiiphilus. Poden créixer en cerveses tipus lager, però en molts 

casos han estat aïllats de cerveses de baix contingut en alcohol. 

Desenvolupen sabors desagradables produint àcid propiònic i sulfhídric. 

 Megasphaera: És un bacteri gram negatiu, anaerobi. El seu creixement 

s’ha relacionat amb cerveses de baix contingut en alcohol o pH alt. 

Produeixen sabors desagradables a causa de l’àcid butíric, valèric, càpric i 

sulfhídric. 

4. Bacteris acètics 

En cerveseria, els bacteris acètics més importants són: 

 Acetobacter: Són gram negatius, aerobis estrictes, és a dir, que necessiten 

quantitats d’oxigen molt elevades. Gairebé no apareixen actualment en la 

cervesa envasada per la falta d’oxigen. S’aïllen amb freqüència en les 

aixetes dispensadores de cervesa de bars i tavernes amb deficient neteja. 

Produeixen àcid acètic, per la qual cosa la cervesa sap avinagrada. 

 Gluconobacter: Al igual de l’anterior, és un bacteri amb necessitats altes 

d’oxigen. També produeix acètic, donant lloc a cerveses amb sabors àcids. 

5. Bacteris entèrics 

Els bacteris entèrics més remarcables són: 

 Enterobacter: Són bacteris gram negatius, anaerobis facultatius. Les 

espècies que afecten a la cervesa són: 

E. agglomerans: Es desenvolupa en la fermentació, augmentant la 

velocitat d’aquesta. També incrementa els nivells de DMS i diacetil. 

E. cloacae: Origina sabors fenòlics en la cervesa. És un contaminant 

habitual en el most, el llevat, la fermentació primària, la guarda i la 
cervesa acabada. 

 Hafnia: L’espècie més freqüent és H. protea. Es traca d’un bacteri gram 

negatiu, anaerobi facultatiu. Es desenvolupa en la fermentació, retardant-

la i originant cerveses amb un extret final elevat. 

Incrementa els nivells de diacetil, DMS, n-propanol i isobutanol. És un 

contaminant habitual en el most, el llevat, la fermentació, la guarda i la 

cervesa acabada. 
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 Klebsiella (Klebsiel·la): En cerveseria, l’espècie més rellevant és K. 

pneumoniae. Es tracta d’un bacil gram negatiu, anaerobi facultatiu. 

Origina sabors fenòlics i un increment de DMS. És un contaminant habitual 

en el most i la fermentació. 

6. Fongs 

Els fongs són aerobis i, per tant, incapaços de deteriorar la cervesa. No 

obstant això, poden causar problemes en la qualitat per altres mitjans que no 

són el desenvolupament en la mateixa. 

En primer lloc, donada la grandària dels fongs, poden aparèixer com a 

partícules visibles en la cervesa, procedents del desenvolupament de colònies 

en tancs, ampolles, línies, etc. que no estan suficientment nets. 

En segon lloc, els fongs produeixen un olor característic que es pot transferir 

a la cervesa per contacte directe o indirecte a través de les matèries primeres 

o coadjuvants del procés. 

En tercer lloc, alguns fongs del gènere Aspergillus, produeixen metabòlits en 

l’ordi o en el malt que resisteixen el procés cerveser i poden causar el gushing 

o jumping beer a la cervesa final. Aquest és un problema que es presenta a 

l’obrir l’ampolla de cervesa: El CO2 s’escapa de forma violenta i vessa part del 

líquid. Es pot comparar amb l’efecte d’obrir una ampolla de cava després 

d’agitar-la. 

7.7.2. Estabilització col·loïdal 

Té com a objectiu millorar la clarificació de la cervesa i fer-la més resistent als 

enterboliments de tipus col·loïdal. 

De fet, la composició de la cervesa és una solució col·loïdal complexa. A part de 

l’alcohol, el carbònic, la fracció proteica assimilable pel llevat i alguns 

oligoelements metàl·lics, els constituents màssics són tots ells col·loïdals 

netament caracteritzats. Les dextrines, les substàncies amargues, els tanins, les 

matèries colorants i la fracció proteica no es troben dispersos en forma 

molecular, sinó que, al contrari, es troben en forma d’agregats voluminosos. 

L’enterboliment col·loïdal de la cervesa resulta de l’associació de proteïnes i 

tanins de cert pes molecular que en combinar-se donen lloc al vel col·loïdal. El 

complex taní-proteïna present en la cervesa és molt sensible a l’acció de la 

temperatura, de tal manera que a temperatura ambient o superior pot estar de 

forma soluble i a mesura que disminueix la temperatura, es torna insoluble i 

comença l’aparició del vel. 

La quantitat de complex insoluble és funció, a més de la temperatura, de la 

concentració del complex. A més a més, determinats factors accentuen la 

formació, com per exemple la presència d’oxigen i ions metàl·lics. 

A continuació es descriuen les substàncies més emprades per a estabilitzar 

col·loïdalment la cervesa: 

 Gel de sílice 

És una preparació sintètica de l’àcid silícic que s’obté afegint àcid clorhídric 

a una solució de silicat de sodi. S’obté un precipitat gelatinós d’àcids 
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silícics que posteriorment s’asseca i es comercialitza en forma de pols o 

grans. 

Té una acció absorbent sobre les matèries nitrogenades responsables de 

l’enterboliment pel fred. En el mateix tanc de guarda, s’afegeix de 40 a 

200 g/Hl de cervesa. 

 Niló, perló, PVPP (polivinilpolipirrolidona) 

Són matèries sintètiques el poder absorbent de les qual actua 

especialment sobre els tanins i accessòriament sobre les matèries 

nitrogenades. S’empra durant la filtració de la cervesa en dosis de 10 a 50 

g/Hl. 

 Àcid ascòrbic 

Actua com a antioxidant (E-300) enfront de l’oxigen contingut en la 

cervesa en el moment de l’envasament. La dosi és de 1 a 3 g/Hl. 

S’addiciona en solució amb aigua en la cervesa filtrada. 

 Segrestants 

Per a metalls pesats com el coure i el ferro, actuen com a catalitzadors de 

solatges. El segrestant més comú és l’EDTA (àcid etilendiaminotetracètic). 

La seva addició es realitza en el tanc de guarda. 

També es pot estabilitzar col·loïdalment la cervesa mitjançant un dels següents 

mètodes: 

 Filtres de cartró 

 Microfiltració tangencial 

1. Filtres de cartró 

En aquest tipus de filtres, les partícules en suspensió queden atrapades entre 

les fibres de cel·lulosa i a mesura que el filtre es va saturant és necessari 

aplicar pressions creixents per a aconseguir que la cervesa continuï fluint a 

igual velocitat. Tot el sistema ha d’estar sotmès a pressió per a evitar la 

pèrdua de diòxid de carboni. 

2. Microfiltració tangencial 

La microfiltració tangencial permet la separació dels sòlids d’un diàmetre 

superior al dels orificis de la membrana. Orificis de diàmetre menor a 1 µm 

impedeixen el pas dels llevats i de 0,2 µm retenen els bacteris. 

Aquests filtres només són operatius sobre cerveses pràcticament lliures de 

sòlids en suspensió, per la qual cosa es solen utilitzar en processos continus a 

continuació dels altres tipus de filtres. 

7.7.3. Estabilització de l’aroma 

1. Sabor i aroma a assolellat o a llum 

La cervesa que no s’ha protegit de la llum adquireix un característic i 

desagradable olor a mofeta. Això és conseqüència de la formació de 3-metil-
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2-butè-1-tiol (preniltiol) a partir de l’escissió-alfa de la cadena lateral 4-metil-

3-pentenoïl de les isohumulones. 

El radical format en aquesta reacció, 3-metilbutenil, es combina amb l’H2S 

produït durant la fermentació per a formar 3-metil-2-butè-1-tiol. La reducció 

selectiva del grup carbonil de l’extret de llúpol preisomeritzat amb borohidrur 

preveu aquesta reacció i permet embotellar la cervesa en un envàs 

transparent. 

Aquestes reaccions es produeixen a longituds d’ona entre 350 i 500 nm. Es 

per això que s’utilitza coloració en els envasos, preferiblement marró. No 

obstant això, amb aquesta precaució no s’elimina el problema per complet i 

l’aroma pot aparèixer si s’emmagatzema la cervesa durant molt de temps. 

2. Desenvolupament de carbonils amb influència en l’aroma i sabor 

Els compostos carbonil, particularment els aldehids, posseeixen llindars de 

detecció molt baixos i són un factor molt important en el deteriorament del 

sabor de la cervesa durant l’emmagatzematge. La producció de carbonils 

s’associa normalment amb els emmagatzematges perllongats, però en certes 

circumstàncies es poden produir uns nivells detectables abans que la cervesa 

abandoni el magatzem. 

En la formació de carbonils es troben involucrats diversos mecanismes. 

L’oxigen juga un paper clau, especialment en la cervesa embotellada (coll de 

l’ampolla després de l’envasament), ja que promou algunes reaccions i 

accelera altres. Els radicals lliures estan involucrats en aquestes reaccions i en 

particular el radical hidroxil. 

La font més important dels aromes a oxidat en la cervesa són els carbonils, 

en especial els insaturats amb més de sis àtoms de carboni derivats de l’àcid 

linoleic, encara que una altra font també important està constituïda per les 

reaccions de condensació entre carbonils d’un a quatre àtoms de carboni que 

provenen de la degradació oxidativa de les isohumulones. La degradació de 

les isohumulones produeix una pèrdua de l’amargor, circumstància que es pot 

associar amb una primera etapa de deteriorament de la qualitat de la 

cervesa. 

El trans-2-nonanal, que produeix un sabor i aroma a cartró, es considera com 

el carbonil simple més important en la deterioració de la cervesa. Es forma 

per la degradació oxidativa dels àcids grassos insaturats C18, especialment 

de l’àcid linoleic. 

La cervesa amb un elevat contingut en oxigen presenta un nivell de carbonils 

notablement major després de l’emmagatzematge. Entre ells està el trans-2-

nonenal, octanal, isobutenal i 2-fenilacetaldehid. 

Malgrat que es pot aconseguir un cert grau de protecció reduint el contingut 

en oxigen de la cervesa envasada, en les etapes inicials de l’elaboració de la 

cervesa pot tenir lloc una oxidació suficientment intensa com per a provocar 

una inestabilitat en el sabor de la cervesa acabada. L’oxidació durant 

l’obtenció del most, per exemple, disminueix la concentració dels compostos 

reductors i la capacitat reductora dels polifenols. 

Existeix una relació clara entre l’aparició d’aromes com a conseqüència de les 

oxidacions i la concentració de precursors en el most i la cervesa, que fins a 
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un cert grau es poden controlar mitjançant l’aplicació d’uns bons mètodes en 

l’elaboració de la cervesa. 
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CAPÍTOL 8: 

ENVASAMENT DE LA 

CERVESA 

 

8.1. Descripció dels envasos 

8.1.1. Ampolla 

En la indústria cervesera el material utilitzat en la construcció de les ampolles és 

el vidre. S’usa aquest material pel seu preu, la seva facilitat de construcció i 

coloració, la seva transparència, el seu impecable rentat, la seva acceptable 

resistència al xoc i la seva inalterabilitat pels àcids i àlcalis, entre altres 

característiques. 

El vidre és un producte amorf, no cristal·litzat, obtingut per la fusió a 

temperatures de 1.500 ºC de matèries riques en silici, sodi, potassi, calci i 

magnesi. En ocasions s’incorpora a la mescla altres minerals per a conferir-li 

certes coloracions. 

En relació amb el color, com ja s’ha indicat al subapartat anterior, les radiacions 

lluminoses tenen una acció nociva sobre les qualitats organolèptiques de la 

cervesa. Exposada a intenses radiacions lluminoses es produeixen reaccions 

químiques que són causa de l’anomenat sabor a llum. Per a preservar la cervesa 

d’aquestes radiacions nocives es dóna a l’ampolla certes coloracions que les 

filtren. Les coloracions més utilitzades són: el vidre verd, que té una elevada 

transmissió per a les radiacions ultraviolades, i el vidre ambre, que es comporta 

molt bé tant per al visible com l’ultraviolat. 

8.1.2. Barril d’acer inoxidable 

El barril utilitzat amb major profusió és el d’àcer inoxidable i la seva construcció 

es realitza a partir de dues meitats embotides amb una sola soldadura circular 

que està en contacte amb el producte. Les anelles superior i inferior són soldades 

externament. Aquest barril presenta com a avantatges enfront de l’alumini la 

seva capacitat de neteja i nul manteniment. 

8.1.3. Llauna 



 Projecte d’una planta de fabricació de la cervesa 

 - 127 - 

Una llauna es compon de dues peces que es preparen per separat: 

 L’envàs: Es parteix d’un disc de llauna que sofreix un estirament per a 

donar lloc al recipient. En aquesta llauna es realitza la decoració exterior 

(formant el disseny donat per l’envasador) i s’aplica un vernís sanitari a 

l’interior que eviti el contacte de la beguda amb la llauna. 

 La tapa d’alumini de fàcil obertura: El tancament d’aquest envàs es 

produeix a l’omplidora, unint la pestanya de l’envàs amb l’ala de la tapa. 

8.2. Rentatge dels envasos d’ampolla 

En l’envasament es manegen dos tipus d’envàs: retornable i no retornable. 

En les ampolles retornables, l’objectiu del rentatge és eliminar les etiquetes i 

taques o brutícia presents, a fi de retornar-los l’aspecte i la qualitat que tenien 

abans del seu primer ús. 

Les ampolles no retornables també es sotmeten a un rentat, encara que menys 

exhaustiu. S’esbandeixen amb aigua a pressió per a eliminar la pols acumulada 

durant el transport i emmagatzematge. 

8.2.1. Etapes del rentatge 

1. Classificació de les ampolles 

En funció de les etapes del rentatge, les ampolles es classifiquen en: 

a) Ampolles de cicle normal (aproximadament 2 meses): Tenen un cicle de 
rentat normal. 

b) Ampolles de magatzem: Es renten abans de guardar en el magatzem. 

c) Ampolles de recuperació: Són ampolles amb brutícia en les parets. S’han 

de rentar per separat i amb especial atenció. 

d) Ampolles no comercials: Són ampolles no rentables i han de rebutjar-se. 

2. Màquines de rentatge d’ampolles retornables 

Es componen d’una sèrie de banys consecutius amb diferents solucions i 

temperatures pels quals es fa passar l’ampolla a rentar: 
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Figura 31. Funcionament d’una màquina de rentatge. 

 Pre-esbandida de l’ampolla: Es fa per immersió o injecció d’aigua a 25 ºC. 

Té com a finalitat eliminar cossos estranys i brutícia poc adherida. 

 Esbandida de l’ampolla: Es fa per immersió en un bany amb aigua a 50 

ºC. Tempera l’ampolla i preserva la vida dels banys càustics. 

 Primer bany càustic de l’ampolla: Es fa per immersió en un bany de sosa 

(60%) a una temperatura superior a 55 ºC. Elimina la brutícia física, tant 

exterior com interior. El bany ha de tenir abrillantadors i 

antiescumenjants, a més d’un dispositiu d’extracció d’etiquetes. 

 Segon bany càustic de l’ampolla: immersió o injecció de sosa a 70 ºC. 

Elimina la brutícia química i les restes de brutícia física. 

 Esbandida calenta de l’ampolla: Es fa per injecció amb aigua a 50 ºC. 

 Primera esbandida freda de l’ampolla: Es fa per injecció d’aigua a 25 ºC. 

 Segona esbandida freda de l’ampolla: Es fa per injecció d’aigua a 15 ºC. 

3. Inspecció d’ampolles 

Aquesta inspecció es realitza en continu a la sortida de la màquina de 

rentatge o a l’entrada de l’embotelladora. Per aquesta raó s’utilitzen màquines 

automàtiques, que realitzen una inspecció total de tots els envasos, 

controlant: 

 La zona de la boca o de la rosca 
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 La zona de les parets 

 La zona de l’interior de l’ampolla 

 La zona del fons 

 Que no hi hagi líquids residuals, especialment restes de sosa. 

8.3. Ompliment dels envasos d’ampolla 

La cervesa acabada s’ha de posar a disposició del consumidor, no només amb 

totes les seves qualitats intactes, sinó assegurant-li que aquestes qualitats es 

conservaran durant un raonable període de temps. Per a aconseguir el primer 

objectiu, resulta fonamental no saturar la cervesa en el procés d’envasament. 

Per a assegurar el segon, s’ha d’evitar fonamentalment l’oxidació i les 

contaminacions d’origen biològic. 

Qualsevol recipient que es vagi a utilitzar per a rebre la cervesa no s’omple per 

complet; fa falta deixar un espai buit i si es deixa aire en aquest espai l’oxigen 

s’anirà dissolent en la cervesa i l’oxidarà. Aquesta oxidació té conseqüències 

nefastes per a la cervesa per moltes raons: les matèries amargues del llúpol en 

oxidar-se confereixen un gust aspre, els compostos volàtils responsables de 

l’aroma es desnaturalitzen i els polifenols i les proteïnes es combinen i precipiten 

formant solatges. 

8.3.1. Etapes de l’ompliment 

A grans trets, l’ompliment es porta a terme en tres fases: 

1. Fase inicial lenta 

2. Fase d’ompliment ràpid 

3. Fase de frenada 
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Figura 32. Seqüència d’ompliment d’una ampolla. 

 

A continuació es detallen les etapes o seqüències d’ompliment d’una ampolla: 

1. Posició de partida: L’ampolla queda presa en l’estrella introductora al 
descendir la tulipa centradora. 

2. Pretesat: Una vegada collada l’ampolla a la vàlvula, es fa arribar a ella el gas 

de contrapressió des d’un canal separat. La contrapressió es realitza amb 

anhídrid carbònic, eliminant l’oxigen de l’envàs. La vàlvula del líquid roman 

tancada durant el pretesat. 

3. Fase inicial lenta: Una vegada establerta la contrapressió dins de l’ampolla, es 

tanca la vàlvula del líquid, que rep al mateix temps l’ordre que pot obrir-se. 
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4. Fase d’ompliment ràpid: La fase d’ompliment ràpid s’inicia mitjançant 

l’obertura de la tovera 2 del conducte del gas desallotjat, la qual cosa 

produeix un major descens de la pressió i, conseqüentment, una major 

velocitat d’entrada de la cervesa. 

5. Fase de frenada: La fase d’ompliment ràpid acaba amb el tancament de la 

tovera 2. La velocitat d’entrada del líquid es redueix i el líquid ascendeix pel 

coll de l’ampolla. 

6. Tancament de la vàlvula del líquid i descompressió: Tan bon punt el líquid ha 

arribat a l’altura d’ompliment prevista, queda tancada la vàlvula de líquid 
mitjançant un impuls donat per la sonda. 

7. La reducció de la pressió: Dins de l’ampolla, a la pressió del gas desallotjat té 

lloc aleshores sense interrupció. Finalment, la pressió decau fins a assolir la 

pressió atmosfèrica. 

8. Buidatge de la canya d’ompliment: El buidatge de la canya d’ompliment és 

iniciat mitjançant la unió de la cambra de gas, per damunt del nivell del 
líquid, amb la canya d’ompliment. Al mateix temps, és retirada l’ampolla de la 

vàlvula d’ompliment. 

8.4. Tancament de les ampolles 

Immediatament després de l’ompliment, es produeix el tancament d’ampolles. 

Existeixen nombroses formes de tancament d’ampolles i per a l’elecció del tipus 

es té en compte una sèrie de factors: 

 Que el tap no sigui atacat pel líquid envasat 

 Estanquitat i resistència a la pressió de l’envàs tancat 

 Inviolabilitat 

 Presentació i decoració 

 Facilitat de tancament i d’obertura 

Un tipus de tap molt utilitzat és el tap corona. Aquest tipus de tap està format 

per una càpsula fabricada amb ferro blanc, proveïda interiorment d’una junta de 

plàstic generalment de polietilè pur i neutre. 

8.4.1. Inspecció 

Aquesta inspecció en continu es realitza a la sortida de la tapadora en totes les 

ampolles, controlant-se: 

 La presència de tap 

 El volum de líquid 

 La zona del fons 

8.5. Etiquetatge de les ampolles 
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Les màquines amb enganxada de cola de tipus lineal són les més utilitzades. 

Aquest tipus d’etiquetadores són capaces d’aplicar l’etiqueta de forma envoltant 

a tot el contorn de l’envàs, per a la qual cosa solament s’encola una petita banda 

del perfil inicial de l’etiqueta en el seu gir. 

Quan es tracta d’utilitzar diferents tipus d’etiquetes en un mateix envàs, 

independentment de les seves dimensions particulars, s’empren diversos eixos 

rotatius dins d’un procés circular on a partir de certs graus de rotació de l’envàs 

es van col·locant les diferents etiquetes. 

La composició de les etiquetes és variable. Actualment les més utilitzades són les 

d’alumini, que es componen d’una capa de cel·lulosa de 40 g/m2 unida a una 

làmina d’alumini de 24 g/m2 per una capa de cera termofusible a 60 ºC i amb un 

espessor de 6 g/m2. Aquest tipus d’etiquetes permeten posteriorment una 

eliminació correcta dels envasos retornables i el seu despreniment sense restes 

en la màquina rentadora. 

8.6. Rentatge i envasament de barrils 

Els barrils, donada la seva grandària, no s’introdueixen en màquines rentadores, 

sinó que, per contra, la neteja i posterior ompliment es realitzen en la mateixa 

línia. Els passos seguits són els següents: 

1. Comprovar el sistema de l’espasí. 

2. Comprovar la pressió residual del barril. 

3. Extreure la cervesa i el carbònic residual. 

4. S’injecta un primer rentat amb aigua a l’interior del barril i del tub de l’espasí, 
per a arrossegar els residus. S’elimina aquesta esbandida. 

5. Rentat amb detergent de la paret del barril i del tub de l’espasí. S’elimina la 

solució detergent. 

6. Dos estacionaments d’esbandida amb aigua per a eliminar totes les restes de 

detergent. 

7. Esterilització amb vapor. 

8. Purga del vapor condensat i comprovació que el barril està buit. 

9. Contrapressió amb carbònic a una pressió determinada. 

10. Seqüència controlada d’ompliment amb cervesa, amb un precís manteniment 

de l’equilibri entre la contrapressió i el volum d’ompliment. 

11. Esterilització del coll del barril, previ al tancat i etiquetatge. 

Els barrils, donat el seu volum, no poden pasteuritzar-se plens, per la qual cosa 

la cervesa es pasteuritza en flash abans de l’ompliment. 
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Rentatge Ompliment 

1 Entrada A Entrada 

2 Aplicació de pressió B Aplicació de pressió 

3 Control C Control 

4 Alliberament de pressió D Esbandida del capçal 

5 Sortida de residus E Assecatge 

6 Esbandida amb aigua F Enganxament 

7 Sortida de l’aigua G Vàlvula 

8 Entrada de la sosa H Contrapressió 

9 Sortida de la sosa I Inici de l’ompliment 

10 Esbandida amb aigua calenta J Ompliment ràpid 

11 Empenyiment de l’aigua amb vapor K Frenada de l’ompliment 

12 Vapor L Finalització 

13 Refredament M Sortida del capçal 

14 Pressurització amb carbònic N Esbandida del capçal 

15 Alliberament del capçal O Alliberament 

16 Elevació P Elevació 

17 Descàrrega Q Descàrrega 

Figura 33. Rentatge i envasament d’un barril. 
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8.7. Pasteurització de la cervesa 

8.7.1. Objectius 

La pasteurització busca conferir al producte una estabilitat microbiològica, 

destruint i inactivant principalment a: 

 El llevat de cultiu 

 Llevats salvatges 

 Bacteris com ara Lactobacillus, Pediococcus, Aerobacter i Zymomonas. 

L’aplicació de calor és una pràctica molt freqüent en el tractament d’aliments per 

a la destrucció dels microorganismes. La pasteurització significa la destrucció 

dels microorganismes en una solució aquosa per aplicació de calor. Ve 

determinada per dos factors: temperatura i temps. 

La temperatura assolida ha d’assegurar la destrucció dels microorganismes i el 

temps d’aplicació ha de ser el suficient per garantir aquesta destrucció. A mesura 

que augmenta la temperatura, disminueix el temps necessari per a assolir-la. No 

obstant, la temperatura no ha de produir alteracions tecnològiques en la cervesa 

i fer-la saludable microbiològicament però no apta per al seu consum: No es 

poden utilitzar altes temperatures perquè la cervesa desenvolupa el denominat 

sabor a pa. 

8.7.2. Disseny del tractament de pasteurització 

L’aplicació de calor no ha de ser de forma incontrolada. Hi ha 3 punts que s’han 

de tenir en compte a l’hora del disseny de la corba de destrucció: 

1. Ha de garantir la destrucció dels microorganismes en les seves formes 

viables. 

2. Tecnològicament la cervesa ha de sofrir el menys possible. 

3. La despesa energètica i en aigua serà la menor possible. 

Això és valorat per les unitats de pasteurització: Una unitat de pasteurització 

(UP) és el temps necessari, en minuts, per a destruir els microorganismes 

indesitjats a una determinada temperatura: L’estàndard per a la cervesa és de 

60 ºC. La fórmula per a calcular el nombre d’unitats de pasteurització per a la 

cervesa és: 

                                                                 (2) 

 

Després de successius assaigs a la temperatura de 60 ºC, es va considerar que la 

cervesa necessitava per a ser pasteuritzada 14-15 UP: La temperatura va ser 

calculada al límit o lleugerament superior per a garantir la destrucció dels 

microorganismes. 

8.7.3. Mètodes de tractament de pasteurització 
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Els dos mètodes utilitzats en la pasteurització per calor són: 

 La pasteurització en túnel 

 La flaix-pasteurització 

1. Pasteurització en túnel 

Consisteix en l’escalfament del producte envasat i tapat, és a dir, en les 

mateixes condicions tècniques que serà enviat al mercat. 

El túnel de pasteurització es compon d’una sèrie de compartiments on es 

ruixa el producte amb aigua a diferents temperatures: 

a) Preescalfament a 40 ºC 

b) Escalfament a 60 ºC 

c) Zona de pasteurització a 65 ºC 

d) Primer refredament a 60 ºC 

e) Segon refredament a 40 ºC 

f) Tercer refredament de 25 a 15 ºC 

A la zona de pasteurització es manté de 20 a 30 minuts per a permetre que la 

temperatura arribi a l’interior de les ampolles. 

La pasteurització en túnel presenta els següents avantatges: 

 Es pasteuritza el producte tal i com sortirà al mercat. La manipulació 

posterior no l’afecta. 

 Tant l’envàs com el tap són sotmesos a aquest tractament simultani amb 

el producte. 

Els inconvenients de la pasteurització en túnel són: 

 Un major cost de l’equip i un major consum energètic. 

 L’escalfament del producte es realitza amb major quantitat d’oxigen dissolt 

a causa de l’increment produït en l’embotelladora. 

 

Figura 34. Túnel de pasteurització amb els seus compartiments. 
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2. Flaix-pasteurització 

Consisteix en l’escalfament del producte en la línia d’entrada a 

l’embotelladora per al seu posterior envasat i tapat. És usat per a 

l’envasament de cervesa en barril. 

L’equip es compon d’un bescanviador de plaques de construcció anàloga als 

aparells descrits per a la refrigeració del most, contenint els circuits de: 

a) Escalfament de la cervesa fins a 50 ºC per bescanvi de calor amb la 

cervesa calenta pasteuritzada. 

b) Augment fins a 65 ºC mitjançant aigua calenta en un temps de 35 segons. 

c) Refrigeració fins a 20 ºC per intercanvi de calor amb la cervesa freda que 
entra a l’equip, en un temps de 20 segons. 

d) Refrigeració completa a la temperatura d’ompliment en un temps de 10 

segons. 

Tot el circuit és tancat, i a alta pressió per a evitar pèrdues de CO2. 

El circuit duu unes vàlvules de seguretat, de manera que si no s’assoleix la 
temperatura de pasteurització, la cervesa no passa a l’embotelladora, 

recirculant-se fins que es restableixen les condicions de funcionament normal. 

La flaix-pasteurització presenta els següents avantatges: 

 Un menor cost de l’equip respecte al túnel i una menor superfície ocupada 

 Un baix cost de l’operació 

 Una menor quantitat d’oxigen dissolt en el producte en el moment del 

tractament 

Els inconvenients de la flaix-pasteurització són: 

 La necessitat d’un control microbiològic dels equips d’ompliment molt 

acurat. 

 L’exigència d’una especial atenció al rentatge d’ampolles i a la seva 

possible contaminació entre la màquina rentadora i l’embotelladora. 

 Que s’ha de tenir compte amb l’emmagatzematge dels taps, atenent una 

possible contaminació bacteriològica dels mateixos. 

8.8. Neteja d’equips 

Les operacions de neteja posseeixen una tecnologia pròpia i compten amb una 

gestió independent. 

La determinació dels punts crítics de contaminació dins del procés i una bona 

programació són fonamentals des del punt de vista mediambiental, no només 

degut al fet que en aquesta operació es produeixen uns consums d’aigua, 

energia i productes de neteja molt elevats, sinó perquè una neteja inadequada 

pot ocasionar que quantitats importants de matèria prima es contaminin i es 

converteixin automàticament en residu. 

Existeixen dos grans sistemes de neteja: la neteja manual i la neteja CIP.  
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8.8.1. Neteja manual 

És un sistema que cada dia és menys utilitzat perquè la mà d’obra és cara i la 

neteja manual no sempre és fiable. D’alta banda, l’ús manual dels productes de 

neteja generalment suposa un consum excessiu dels mateixos. 

8.8.2. Neteja CIP 

El sistema CIP (Clean-in-Place) consisteix a fer circular seqüencialment per 

l’interior de canonades i equips les diferents solucions de neteja des dels seus 

corresponents dipòsits d’emmagatzematge. Aquest sistema pot ser parcial o 

totalment automatitzat. S’aconsegueix així optimitzar els consums d’aigua, 

energia i productes de neteja necessaris per a realitzar l’operació. 

La neteja dels tancs es realitza també amb sistemes CIP equipats amb capçals 

ruixadors i dolls rotatoris d’alta pressió. Aquests sistemes permeten programar 

l’obertura i tancament de vàlvules i bombes del sistema, així com la recirculació 

de les diferents solucions de neteja. 

8.9. Neteja i manteniment d’instal·lacions 

La neteja d’instal·lacions és una garantia del manteniment de la higiene dins de 

la indústria cervesera. Tradicionalment les operacions de neteja es realitzaven 

manualment. Actualment es disposa de sistemes d’aplicació per a la neteja 

integral de superfícies obertes. 

Les operacions d’esbandida es realitzen amb equips de projecció a baixa pressió. 

A partir d’una estació principal de bombeig, es subministra la pressió necessària 

a una sèrie d’estacions satèl·lit a partir de les quals es realitzen les operacions de 

neteja per tota la zona de producció. 

Aquests equips permeten una minimització del consum de productes i energia. 

Augmenta la qualitat del rentatge ja que la concentració del producte és sempre 

l’adequada, i es minimitza el consum de productes químics enfront de les 

aplicacions manuals. 

A més de la neteja es realitza el manteniment de les instal·lacions per a 

assegurar el correcte funcionament dels equips. En les operacions de 

manteniment es genera una gran quantitat de residus (principalment residus 

d’envasos, ferralla i residus perillosos). Aquests residus han de gestionar-se de 

forma adequada. 
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CAPÍTOL 9: 

ESTILS I TIPUS DE 

CERVESA 

 

9.1. Cerveses d’alta fermentació 

És el mètode més tradicional que existeix per a la fabricació de la cervesa i va 

ser l’únic emprat fins al segle XIX. La fermentació es realitza entre 15 i 25 ºC i 

produeix molts compostos aromàtics, principalment èsters, que proporcionen a 

aquestes cerveses un aroma afruitat i floral. 

Les cerveses d’alta fermentació s’elaboren a: 

 Alemanya, amb exemples com les Weizenbier, Weissbier, Altbier i Kölsch. 

 Gran Bretanya, amb exemples com les Ale, Porter i Stout. 

 Bèlgica, amb exemples com les Lambic, Gueuze, Trappist beers i White 

beers. 

9.1.1. Weizenbier 

És una cervesa de fermentació alta elaborada amb un mínim del 50% de blat 

maltat i un extret d’11%. La seva elaboració abunda principalment a Bavaria, al 

sud d’Alemanya, on avui en dia es consumeix més que la cervesa Pilsen. 

Les raons per a aquesta popularitat són: 

 Un alt contingut en diòxid de carboni (6 g/l), que li proporciona un sabor 

molt refrescant. 

 L’aroma i sabor tan característic d’aquest tipus de cervesa, ric en 

compostos fenòlics. 

Existeixen dos tipus de cerveses de blat a Bavaria: 

1. Hefeweizen 
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Cal prestar molta atenció en la seva elaboració doncs s’ha de combinar 

l’extret residual de la cervesa en la ampolla amb el llevat addicionat abans del 

seu ompliment.  

Són cerveses amb una gran varietat de colors, entre 8 i 14 EBC per a les 

cerveses pàl·lides, i entre 25-60 EBC per a les fosques, segons el percentatge 

de malt fosc, caramel o malt de blat acolorit. L’extret oscil·la entre un 11 i 

13%. 

Per a obtenir suficient quantitat d’anhídrid carbònic dissolt en la cervesa, en la 

fermentació secundària s’afegeix most ric en extret mitjançant un dels tres 

mètodes següents: 

a) A Spiece: Li correspon una quantitat exacta de primer most (6-7%), que 

sol ser esterilitzat prèviament, la qual cosa provoca una diferència en 

l’atenuació final, però una vegada fermentat produeix una saturació del 

most en la cervesa. 

b) Most del Whirlpool refredat 

c) Krausen amb llevat de baixa fermentació   

En tots els casos va acompanyat de llevat fresc, que sol ser de baixa 

fermentació, i es produeix la guarda sota contrapressió per a dissoldre la 

major quantitat de diòxid de carboni. 

Una altra característica de les Hefeweizen beers és la fermentació en ampolla. 

En aquest sentit, es distingeix entre: 

a) Fermentació en ampolla sense maduració prèvia en el tanc: La cervesa 

verda amb Spiece addicionada i llevat s’omple en ampolles, havent-hi dues 

possibilitats de maduració: 

Primera possibilitat: De 3 a 7 dies entre 12 i 20 ºC. Es produeix una 

disminució en extret del diacetil i un increment de pressió de 1,5 a 2 

bars. 

Segona possibilitat: De 14 a 21 dies a 5 ºC. Es produeix un augment de 

la pressió a 2 bars. 

b) Fermentació en ampolla amb maduració prèvia en el tanc: La fermentació 
es produeix durant 6 dies a alta temperatura i després es manté 14 dies a 

1 ºC. Finalment es fermenta en ampolla seguint un dels dos processos 

anteriors. 

2. Kristallweizen 

És un cervesa brillant de blat sense llevat, de 12-13% d’extret i color de 8 a 

12 EBC. S’utilitza d’un 50 a 70% de blat maltat i malts especials que 

proporcionen el color. L’empastament i fermentació és igual que en la 

Hefeweizen beer, encara que quan falta un 12% d’extret fins a l’atenuació 

final, la cervesa verda es transfereix a un tanc on es manté a temperatura 

alta i es deixa que s’assoleixi entre 4 i 5 bars de pressió durant 3 a 7 dies. Un 

cop transcorregut aquest temps, la cervesa és refredada a 8 ºC. 

La cervesa és transferida amb l’addició de llevat i krausen i és mantinguda 

durant 10 dies a 0 ºC i 5 bars de pressió. Una setmana abans de la filtració 

final és refredada a –2 ºC i es manté així fins a la filtració final. 
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9.1.2. Weissbier 

Es coneix com la cervesa blanca. És normalment tèrbola, amb un 7,5% d’extret i 

s’elabora amb un 35-50% de malt de blat. Conté aproximadament un 2,8% 

d’alcohol v/v (28 ml d’alcohol/100 ml d’aigua) i 0,7% d’anhídrid carbònic. La 

fermentació es produeix amb la presència de bacteris làctics que proporcionen a 

la cervesa un pH molt baix; de 3,3. 

En moltes cerveseries s’afegeix most i novament més llevat fermentant. El pH 

tan baix fa que la cervesa sigui estable durant anys en l’ampolla i només es va 

incrementant gradualment el color. 

La cervesa més coneguda d’aquest tipus és la Berliner Weisse, que és servida en 

una copa molt ampla amb un llarg peu. El seu sabor floral la fa molt refrescant. 

Molts consumidors per a disminuir el sabor àcid de la cervesa la solen mesclar 

amb xarop de cireres o amb un xarop dolç d’un altre sabor. 

Dins d’aquest tipus, també és molt famosa la Leipziger Gose, que té com a 

afegits sal i coriandre. 

9.1.3. Altbier 

És una cervesa d’alta fermentació feta amb malt i blat maltat. El color és ambre 

fosc (30-38 EBC) i el seu sabor és amarg terrós (28-40 EBU). 

Té un 11-12% d’extret i entre un 4,6 i 5,2% d’alcohol v/v. La major part 

d’aquestes cerveses provenen de la regió del Baix Rin, encara que s’han tornat a 

redescobrir, però amb millor qualitat, i es poden trobar per tota Alemanya. 

Existeixen diferents fórmules de grists: 

a) 100% de malt negre 

b) 90% de malt negre i 10% de malt caramel 

c) 70% de malt Viena, 20% de malt Munic i 10% de blat maltat 

9.1.4. Kölsch 

És una cervesa típica de Colònia, clara, de color entre 7 i 11 EBC, de 11 a 11,6% 

d’extret, entre 16 i 35 EBU i un contingut d’alcohol en volum de 5%. 

S’elabora amb malt Viena i amb fins a un 20% de malt de blat, la qual cosa li 

proporciona més cos i suavitat al sabor. L’empastament és per infusió i la 

fermentació principal es fa entre 14 i 18 ºC. A continuació la cervesa és 

refredada a 8-10 ºC i transferida amb extret residual al tanc de maduració, on es 

manté a 4-5 ºC entre 40 i 60 dies i posteriorment, a 0 ºC, entre 14 i 40 dies. 

9.1.5. Cerveses Ale 

Les ales són cerveses d’alta fermentació en calent (de 15 a 25 ºC). Aquest tipus 

de fermentació proporciona al producte aromes afruitats, tons molt variats i 

sabors complexos, per la qual cosa la gamma de cerveses Ale és molt variada. 

És una cervesa tradicionalment lligada a les Illes Britàniques. La paraula Ale 

prové etimològicament del saxó antic, amb derivats com Aöl, vocable que en 

suec equival a cervesa. 
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Són cerveses amb malts ben modificats, que són elaborades principalment amb 

adjunts, encara que també existeixen 100% malt. L’alcohol pot variar entre un 3 

i 10 % v/v; sent conegudes com a lleugeres, fortes o export. També 

s’aromatitzen amb plantes aromàtiques, mel, gínger o llimona. 

1. Pale Ale 

Agrupa una gran quantitat de cerveses; des d’aquelles de color groc clar fins 

a les d’ambre fosc (rogenc), amb una gran varietat de llupolitzat; des de les 

molt baix (Cream Ale) a les molt fort (Indian Pale Ale). En general les Pale Ale 

americanes solen ser més baixes en color i amargor que les seves 

corresponents angleses. 

Les Pale Ale, com a variant de les Ale solen ser translúcides, de color bronze o 

roig ambarí. Van començar a popularitzar-se a mitjan segle XIX per les 

fàbriques de Burton, un poble de les Midlands, a la vora del riu Trent. 

Les Pale Ale tenen una densitat superior a les Bitter Ale i estan menys 

llupolitzades. En els seus orígens, les seves característiques estaven molt 

marcades per l’aigua de Burton, d’alt contingut en guix, que li donava un 

aroma sulfuri. El sulfat facilita l’extracció dels amargs del llúpol i proporciona 

una sequedat molt característica, agradable per a molts bevedors. 

En les cerveses Pale Ale s’utilitzava el sistema unió de fermentació en barril 

de fusta, que recupera en un segon recipient els vessaments i el llevat que 

sobreïx del primer barril, per a retornar-los de nou a aquest. 

En el segle XIX, Burton exportava per mar les seves cerveses als territoris de 

l’Imperi, en especial a l’Índia, el que va donar origen a l’Indian Pale Ale, una 

cervesa que es produïa amb un elevat extret sec primitiu (ESP) perquè seguís 

fermentant lentament durant el transport en vaixell i assolís el seu moment 

ideal al final del viatge. 

2. Bitter Ale 

Es serveix de barril i té un definit caràcter sec i llupolitzat. Té una baixa 

densitat i poc contingut alcohòlic. A Anglaterra i Gal·les les variants de la 

Bitter són incomptables. Cada comtat, pub i poble, sol tenir la seva pròpia 

modalitat, d’acord amb l’aigua, clima o tècniques de fabricació, moltes d’elles 

heretades de receptes anònimes. 

3. Mild Ale 

En la família de les Ale destaquen les Mild: lleugeres, molt pàl·lides i una mica 

dolces. Antigament es consideraven begudes reconstituents, pròpies per a ser 

consumides a les zones rurals en temps de collita. Tenen un baix contingut 

alcohòlic (de 3 a 3,8% v/v) i es consideren excel·lents per a acompanyar els 

àpats. El seu color oscil·la del cirera al caoba. Les Mild més famoses 

procedeixen de la zona industrial de West Midlands, a Anglaterra. 

4. Scotch Ale 

S’elabora amb malts aromàtics i a vegades amb aroma de malt. És una 

cervesa molt fosca i alta en alcohol. 

5. Stout 
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És una cervesa de fermentació alta, molt fosca i cremosa. El terme Stout 

(robust) defineix el seu caràcter; amb acusat aroma llupolitzat i acidesa 

afruitada. S’elabora amb una mescla de malt pàl·lid amb un 10 o 20% de 

malt negre, malt torrat o ordi torrat. Per a enfosquir el seu color també és 

emprat el malt caramel. El seu contingut alcohòlic és variable, però 

normalment no supera el 6% d’alcohol en volum.  

Les Stout tenen un sabor a cremat molt característic i un amargor molt 

astringent (entre 30 i 40 EBU). Entre les Stout seques més populars del món 

es compten la Guinness, originària de Dublín, i la Murphy’s (del grup 

Heineken) i la Beamish, de la ciutat irlandesa de Cook. Aquest tipus de 

cervesa es fabrica també a Bèlgica, Holanda, Japó, Austràlia i USA. 

La Guinness és una Stout densa que conté ordi torrat. Sol ser menys dolça i 

de sabor més sec que les altres. L’ús de nitrogen per a dispensar la cervesa 

proporciona una escuma molt fina i persistent, donant un gust més suau i un 

amargor postgust menys pronunciat. Quant a les altres dues marques, la 

Murphy’s té més cos i la Beamish es més cremosa. 

6. Imperial Stout 

És una cervesa Stout amb un alt contingut en alcohol, fins a un 10% v/v. 

7. Porter 

És una cervesa molt fosca, característica pel seu sabor a xocolata en utilitzar 

els malts foscos torrats i actualment gairebé totalment substituïda per la 

Stout. Han aparegut recentment les Porter fortes de fins a un 9% de alcohol 

en volum, que utilitzen un tipus de llevat Brettanomyces per a la segona 

fermentació que proporciona un sabor afruitat característic. 

9.1.6. Cerveses belgues de fermentació alta 

Són cerveses amb una gran varietat de sabors. A continuació s’expliquen els dos 

tipus més importants: 

1. Trappistes 

Són cerveses elaborades per l’ordre monacal dels trappistes, de color coure, 

fosques, molt amargues, amb un aroma àcid i un sabor afruitat. Es 

produeixen amb sucre i contenen entre un 8 i 12,5% d’alcohol en volum.  

Solament queden cinc abadies belgues (Notre-Dame de Scourmont 

(cerveseria Chimay), Notre-Dame d'Orval (cerveseria Orval), Notre-Dame de 

Saint-Rémy (cerveseria Rochefort), Notre-Dame du Sacré-Coeur de 

Westmalle (cerveseria Westmalle) i Saint Sixtus de Westvleteren (cerveseria 

Westvleteren)) i una holandesa  De Koningshoeven (cerveseria Schaapskooi) 

dedicades a elaborar aquest tipus de cervesa, i cap altra cervesa pot utilitzar 

el segell de marca trapenca en la seva etiqueta. 

Els monjos de les sis abadies trapenques d’Holanda i Bèlgica elaboren unes 

vint marques de cervesa. Totes de fermentació alta, amb sediments de llevat 

i amb sabors molt afruitats. Algunes tenen el sabor característic del sucre 

candi que els monjos solen afegir al most en ebullició. 
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Es serveixen a temperatura ambient o lleugerament fredes i són molt bones 

per a acompanyar formatges i peixos en escabetx o fumats. 

Dins de l’estil trapenc hi ha un subgrup denominat estil triple, cerveses de 

color daurat que es fabriquen a Alemanya amb la marca Klosterbräu i a 

Àustria amb la de Stiftsbräu. 

A més de les cerveses purament trapenques existeixen les anomenades 

cerveses d’abadia, produïdes per altres ordres de tradició cervesera o abadies 

antigues que han concedit llicències per a fabricar cerveses amb el seu nom. 

2. Lambic 

És una cervesa molt variada quant a mescla de sabors, perquè a més de ser 

produïda en una zona determinada de Bèlgica on la càrrega bacteriana 

existent és la responsable de produir una fermentació espontània que pot 

durar 3 mesos, amb una mescla de llevats i bacteris, habitualment se li 

afegeix sabors de préssec, gerd, cireres, enriquint encara més el seu sabor. 

Es fabriquen a partir de llevats salvatges, la qual cosa els proporciona un 

aroma afruitat, que recorda en part al xerès olorós, i provoca un tipus de 

fermentació espontània. Es fabriquen a partir del malt i blat cru i són 

originàries de la zona flamenca del riu Zenne a Brussel·les. 

Les Lambic tenen molt poc gas, i per tant poca escuma. Entre les seves 

varietats estan les Gueuze, de caràcter xampanyitzat, les Faro, endolcides 

amb sucre, les Mars i Kriek, fetes amb cireres, i les Frambozen, amb gerds. 

Aquesta classe de cervesa és la base per a les anomenades cerveses de 

fruites i suposa un estil antic i elemental de producció cervesera que utilitza 

llúpols anyencs. Les cerveses de fruites són aquelles cerveses produïdes amb 

cereals, a les quals s’afegeixen diversos tipus de fruita en la fermentació per a 

obtenir el sabor requerit. A més de les cireres i gerds, ja citats, es fabriquen 

cerveses amb baies de saüc, vainilla, pruna, nabius, xarop d’auró i pebrots 

verds picants. 

La proporció de blat i l’ús dels microorganismes salvatges per a la fermentació 

espontània estan regulats des de 1.965. Els termes Lambic i Gueuze estan 

registrats com a exclusivament belgues des de 1.992 per la UE. 

9.2. Cerveses de baixa fermentació 

El desenvolupament d’aquest tipus de cerveses no ocorregué fins a mitjan segle 

XIX, com a conseqüència d’una sèrie de circumstàncies que afavoriren la seva 

expansió: 

 La invenció de la màquina refrigerant Linde (1871), mitjançant la qual 

s’aconseguí mantenir temperatures baixes en la fermentació i en els 

cellers independentment de la temperatura ambient. 

 El desenvolupament de màquines de vidre bufat va fer possible la 

manufactura d’ampolles barates i gots de vidre, que substituïren a les 

gerres de ceràmica. 
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 Amb la invenció dels filtres de massa (1878) va ser possible la producció 

de cervesa brillant, la qual cosa fou una característica inicial d’aquestes 

cerveses. 

9.2.1. Cerveses Pilsner (o Pilsener) 

Les Pilsen són cerveses daurades i clares originàries de la ciutat bohèmia de 

Plzeň (en alemany Pilsen), amb un accentuat sabor a malt i llupolitzat sec i 

aromàtic. 

Les Pilsen genuïnes, elaborades des de l’any 1.842 amb ordis cultivats en les 

regions de Bohèmia i Moràvia, tenen un 12% d’extret sec primitiu (ESP) i un 

contingut alcohòlic de 5% en volum. Solen estar aromatitzades amb llúpols de la 

varietat Saaz, també cultivats a Bohèmia, la qual cosa els proporciona un sabor 

amarg molt característic. 

Avui en dia és una cervesa de fermentació baixa amb les següents 

característiques: 

 Té una densitat entre 11,5 i 12 graus Plato (ºP). 

 Conté entre 4,8 i 5,1% d’alcohol en volum. 

 El color preferit es troba entre 5,5 i 7 EBC, encara que existeixen també 

cerveses amb un color comprès entre 8 i 10, i àdhuc un poc més fosc, com 

la Pilsner Urquell. 

El llúpol és el factor diferenciador d’aquestes cerveses, i el seu secret, una bona 

combinació entre l’aroma i l’amargor dels llúpols, la qual cosa s’aconsegueix 

addicionant-los en moments diferents durant l’ebullició. La finor i la falta 

d’astringència de l’amargor definiran la qualitat d’una bona Pilsner. 

L’amargor oscil·la entre 25 i 30 EBU, encara que existeixen cerveses de fins a 40. 

Són igualment cerveses molt atenuades. Són les cerveses més difícils de fabricar 

i exigeixen les millors primeres matèries. 

A més de les txeques, les cerveses tipus Pilsen més famoses són les alemanyes, 

les belgues (Stella Artois, Maes i Cristal Alken), les holandeses (Heineken i 

Grolsch), les daneses (Carlsberg i Tuborg), les britàniques, les austríaques, les 

nord-americanes (Budweiser) i les japoneses. 

9.2.2. Munic 

Les cerveses Munic o cerveses bàvares tenen fama mundial. Abans que els txecs 

elaboressin la Pilsen, ja es practicaven en aquesta regió les tècniques de 

fermentació baixa i maduració en fred per a produir un tipus de cervesa que ha 

servit de model a la indústria cervesera de molts països. 

Els cervesers de Munic han estat autèntics mestres en l’art de madurar o guardar 

la cervesa en cavitats fredes, circumstància que donà lloc al terme Lager, que en 

principi significa conservar o guardar. La cervesa tradicional Munic, fosca i amb 

sabor a malt, començà a fabricar-se al segle XIX, i es coneix també amb el nom 

de Dunkel. 

Entre les cerveses Munic, també destaquen la Münchner Hell, molt daurada i 

menys amarga que les Pilsen, i les Märzenbier, cerveses produïdes al març i 
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conservades cuidadosament durant tot l’estiu per a ser consumides a 

l’Oktoberfest, la gran festa de la cervesa alemanya que es celebra anualment a 

Munic al mes d’octubre. 

9.2.3. Export 

És un tipus de cervesa alemanya que es va començar a consumir dins del país 

abans d’exportar-se. És la cervesa més consumida a Alemanya després de la 

Pilsner. També és coneguda com a Dortmunder. 

És una cervesa clara amb un 12,5-13,5% d’extret i amb un contingut alcohòlic 

en volum de 5,5%. El seu amargor es troba entre 20 i 25 EBU: És menys amarga 

que la Pilsner encara que més llupolitzada en aroma. El seu color oscil·la entre 8 

i 15 EBC. 

Entre les cerveses d’aquest tipus, existeix una varietat que és la Dark Export, 

amb un color entre 45 i 100 EBC, amb un 13% d’extret, i més accentuada en el 

seu sabor. 

9.2.4. Lager 

És la cervesa més abundant actualment al món. És una cervesa clara, amb un 

grau Plato entre 10 i 11,5 i lleugera en amargor (de 13 a 23 EBU). Són cerveses 

que no presenten aromes ni un sabor forts, sinó que estan molt adaptades al 

gust del consumidor de cada zona. Normalment s’elaboren amb adjunts de fins al 

50%, encara que existeixen marques 100% malt. Avui en dia no es pot dir que el 

seu nom tingui referència al temps perllongat de lagering o maduració de la 

cervesa. 

 Dark Lager 

Són normalment més fortes que les Lager normals (11,8-13 ºP), amb un 

5% d’alcohol en volum i amargor entre 18 i 20 EBU. El seu color es troba 

comprès entre 30 i 40 EBC. La Dark Vollbier presenta un sabor a malt més 

pronunciat perquè s’utilitza malt Munic en la seva elaboració. 

9.2.5. Cerveses negres 

Tenen un aroma més intens a malt torrat, però no cremat, 11,5-12 ºP, més de 

100 EBC de color i alcohol en volum entre 4,8 i 5,0%. Normalment són cerveses 

regionals demandades en una zona determinada. 

9.3. Cerveses de festivals o esdeveniments 

9.3.1. Març 

Són cerveses estacionals que s’elaboren per a festejar esdeveniments especials. 

Solen ser cerveses clares amb un mínim de 12-12,5 ºP i amb més cos i sabor 

que les Lager. A l’Oktoberfest de Munic les cerveses tenen entre 13,5 i 14 ºP. 

 Märzen (Märzenbier) 

Es tracta de cerveses que són produïdes en lots petits i consumides 

ràpidament. El seu nom ve de ser la cervesa de març, o cervesa que 
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s’elaborava a la primavera, sent molt apreciada antigament pels seus 

consumidors perquè llavors era molt difícil produir cerveses en els mesos 

de calor i aquesta era la última remesa que s’elaborava abans de l’estiu.  

Les Märzen tenen entre 13 i 14 ºP i el seu color depèn del tipus: per a les 

clares, entre 11 i 19 EBC, per a les fosques, entre 28 i 45. Tenen una alta 

atenuació límit: per damunt del 80%, i el seu contingut alcohòlic en volum 

és superior al 5,5%. Cal tenir en compte que era una cervesa una mica 

més forta del que és normal perquè el contingut alcohòlic la mantingués 

quan fes calor.  

9.3.2. Bockbier 

El seu nom prové de la cervesa que s’elaborava a la cerveseria Einbecker de la 

Baixa Saxònia, molt famosa durant 500 anys. El seu nom va anar evolucionant 

des d’Einbeck a Oambock, fins a arribar a l’actual Bock. És una cervesa de 16-17 

ºP i molt estacional (maig, tardor o per Nadal), rarament venuda tot l’any. 

La seva elaboració es caracteritza per una perllongada fermentació i maduració, 

originant molts compostos aromàtics, però segons l’estació de l’any pot ser 

diferent: 

 Bock de maig: És més clara, té menys cos i es més amarga. 

 Bock de Nadal: És més fosca, amb més cos i més suau el seu amargor. 

Les cerveses Bock han de tenir una maduració alta amb krausen de 3 mesos com 

a mínim, encara que hi ha que anar molt en compte que no es produeixi l’autòlisi 

del llevat i es vegi perjudicat el sabor. 

Les Bock clares (8-13 EBC) o fosques (45-100 EBC) tenen una atenuació del 65-

75% i arriben a tenir entre un 6 i 7,5% d’alcohol en volum. 

9.3.3. Doppelbock 

Tenen entre un 18 i un 30% de grau Plato inicial, i és la cervesa més forta de les 

existents. El seu contingut alcohòlic es troba entre un 7 i 12% v/v. Són cerveses 

per a consumir lentament, gaudint del seu sabor i en petites quantitats. La seva 

producció sol ser estacional per a ser consumides ràpidament en una època de 

l’any. El nom comercial de totes elles sol acabar en –ator. 

9.4. Eisbier (Ice Beer) 

La cervesa normalment congela a una temperatura inferior a 0 ºC. El valor 

concret d’aquesta depèn de l’extret de la beguda i del seu contingut en alcohol: 

 Per a una cervesa d’11,5 ºP i alcohol en volum de 5%, la temperatura de 

congelació és de -2,3 ºC. 

 Per a una cervesa de 15,5 ºP i alcohol en volum de 7%, la congelació es 

produeix a -2,9 ºC. 

En la congelació de la cervesa, l’aigua comença a congelar-se primer i a separar-

se de la cervesa formant gel, de manera que la concentració d’alcohol en la 
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beguda augmenta. Juntament amb l’aigua també es separen altres substàncies 

insolubles com polifenols i polipèptids. 

Antigament els cervesers feien la seva pròpia Eisbock (Ice Bock) col·locant un 

barril metàl·lic en un contenidor amb salmorra o deixant-lo a l’exterior en una nit 

gelada. Això provocava la formació d’una capa de gel adherida a les parets 

interiors del barril mentre la cervesa Bock es concentrava. 

La cervesa que s’obté té més alcohol, es més rodona i suau en el seu sabor per 

la pèrdua de polifenols i polipèptids, i el seu nom no té res a veure amb la 

temperatura de consum. 

La justificació de la seva producció és si realment es pot vendre a un preu més 

elevat. 

9.5. Cervesa sense o baixes en alcohol 

Existeix una forta tendència a eliminar alcohol de la cervesa justificada per: 

 La relació existent entre una vida més saludable i el consum d’alcohol. 

 Les lleis de circulació són cada vegada més estrictes. 

 Les religions que prohibeixen el seu consum. 

L’alcohol pot ser eliminat de la cervesa mitjançant un dels següents mètodes: 

1. Procés de separació de membrana: 

a) Osmosi inversa 

b) Diàlisi 

2. Tractament tèrmic 

3. Restricció a la seva formació 

 

1. Processos de separació de membranes 

a) Osmosi inversa 

La cervesa és bombada contínuament tangencialment a les parets d’una 

membrana semipermeable, que permet el pas de l’alcohol però no d’altres 

components. Com la cervesa perd aigua en aquest procés, és necessari 

afegir-la en qualitat d’aigua desairejada. El bombeig provoca un 

escalfament de la cervesa i aquesta necessita ser refredada per a no 

superar els 15 ºC. 

b) Diàlisi 

En aquest procés la membrana està formada per una fibra buida amb una 

paret molt fina, amb un diàmetre entre 50 i 200 microns amb finíssims 

porus. Un mòdul de diàlisi està format per milers d’aquestes fines 

membranes per on circula la cervesa, mentre que l’aigua circula pel seu 

exterior a contracorrent. El bescanvi d’alcohol ocorre a través dels fins 

porus de la membrana (l’espessor de la paret està entre 10 i 25 

micròmetres), ja que els dos fluids tendeixen a equilibrar-se en el seu 
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contingut d’alcohol. L’eliminació de l’alcohol de l’aigua s’efectua per 

evaporació. El procés es produeix a temperatures entre 1 i 6 ºC. 

2. Tractament tèrmic 

L’alcohol s’elimina de la cervesa per escalfament a 78,3 ºC, que és el punt 

d’ebullició de l’alcohol a 1 bar atmosfèric. Si es realitza el procés amb un 

lleuger buit de 0,2 bars, l’alcohol pot evaporar-se a temperatures entre 33 i 

55 ºC. 

Mitjançant els processos anteriors no s’aconsegueix una cervesa amb un 

sabor ple, doncs l’alcohol és un component fonamental en l’aroma i també es 

perd aproximadament el 80% dels èsters de la cervesa. 

3. Restricció a la formació d’alcohol 

El problema d’aquest tipus de procés és que la cervesa no aconsegueix 

canviar suficientment el sabor del most. Es pot aconseguir disminuir aquest 

sabor de les següents maneres: 

a) Partint d’un most de 7-8% d’extret 

b) Amb un grist que contingui entre un 9 i 15% de malt caramel. 

c) Mitjançant la selecció d’un llevat especial que formi molts productes 

aromàtics i no fermenti maltosa (S. ludwigii). 

9.6. Cerveses dietètiques o baixes en calories 

Són elaborades per a consumidors que no volen consumir moltes calories o 

persones que no poden metabolitzar la glucosa. Solen estar molt regulades per 

llei en molts països. 

Aquesta cervesa es caracteritza perquè totes les dextrines han de ser 

degradades a sucres fermentables i aquests ser transformats en alcohol (la seva 

quantitat en molts països també està regulada per llei per a aquest tipus de 

cerveses). 

Es requereix assolir una atenuació límit mínima del 92%, mitjançant un 

empastament de 4 hores molt perllongat: 

1. 50 ºC durant 30 minuts 

2. 62-65 ºC durant 45 minuts 

3. Repòs a 68-70 ºC durant 30 minuts 

4. Repòs a 72 ºC durant 15 minuts 

5. Fi de l’empastament a 73-74 ºC 

Per a aconseguir el 100% d’atenuació s’addiciona una mica d’extret de malt (2-

3%) o farina de malt (2 x 300 g/Hl) a l’inici de la fermentació, mesclant-lo bé 

amb el most que està fermentant. Amb la beta-amilasa que conté trenca totes 

les dextrines existents molt lentament i contínuament; de tal manera que tots els 

sucres formats es van fermentant. El problema que es pot tenir és la incorporació 
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de bacteris juntament amb l’extret de malt a la fermentació, que normalment 

són controlats per la quantitat de llevat i l’alcohol existent. 

Les característiques més importants de les cerveses dietètiques acabades són: 

 Un 9,0-9,5% d’extret 

 Una atenuació límit del 99% 

 Un contingut d’alcohol en volum del 4,5 al 5,1% 

 Dextrines entre 0,3 i 0,7% 

 Carbohidrats entre 0,6 i 0,75 g/100 ml 

 Calories entre 28 i 34 kcal/100 ml 
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CAPÍTOL 10: 

ANÀLISI GENERAL DE LA 

CONTAMINACIÓ 

PRODUÏDA 

 

10.1. Introducció a la directiva IPCC/96761/CE 

El 24 de setembre de 1996, el Consell de la Unió Europea va aprovar la Directiva 

IPCC 96/61/CE, relativa a la prevenció i control integrat de la contaminació, que 

afecta entre altres sectors productius a la indústria agroalimentària. 

L’objectiu d’aquesta directiva és reduir i prevenir els impactes que les activitats 

industrials produeixen en el medi ambient en el seu conjunt (atmosfera, aigua i 

sòl). 

Aquesta directiva suposa un important canvi d’enfocament en el tractament de la 

prevenció i control de la contaminació industrial basat en el concepte de Millors 

Tècniques Disponibles (conegudes com a MTDs o BATs). 

D’una banda, es produeix un canvi de punt de vista en la relació entre indústria i 

medi ambient, ja que té en compte les particularitats i possibilitats de cada 

procés productiu de forma independent. De l’altra, pot suposar per a les 

empreses afectades la necessitat de realitzar un esforç a l’hora d’adaptar-se a la 

directiva. 

Es diferencia de les anteriors normatives sobre protecció mediambiental en la 

forma d’abordar la prevenció i el control públic de la contaminació industrial, ja 

que introdueix nous enfocaments per a resoldre aquests problemes: 

 La millor forma de reduir la contaminació és en origen, és a dir, en el 

procés productiu. 

 Considerant el medi ambient en el seu conjunt, ha d’evitar-se que la 

contaminació pugui passar d’un medi receptor a un altre. 
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 Per a cada procés, els valors límit d’emissió tindran com a referència 

aquells produïts amb l’ús de les Millores Tècniques Disponibles i aquests 

variaran amb el temps a mesura que evolucioni la tecnologia disponible. 

Les Millors Tècniques Disponibles per a cada procés productiu són aquelles 

tècnicament rellevants per la seva eficàcia, comercialment disponibles i que es 

puguin trobar tant en instal·lacions existents como futures, caracteritzades per 

generar pocs residus, usar substàncies menys perilloses, fomentar la 

recuperació, reduir l’ús de matèries primeres, augmentar l’eficàcia del consum 

d’energia i disminuir el risc d’accidents. 

La posada en pràctica dels principis d’aquesta norma requereix una important 

fase prèvia de recopilació d’informació amb la finalitat d’establir quines són les 

Millors Tècniques Disponibles des del punt de vista mediambiental per a cada 

procés productiu en particular i en la situació específica de cada país membre de 

la UE. 

Segons la llista que apareix en l’Annex I de la directiva, l’activitat d’una indústria 

agroalimentària cervesera es veurà afectada per la directiva IPPC en el cas que la 

matèria primera vegetal tingui una capacitat de producció de producte acabat 

(cervesa) superior a 300 Tm/dia (valor mitjà trimestral). 

Per a determinar el nombre d’empreses espanyoles afectades per aquesta 

directiva, es consideren 250 dies laborables/any i una producció uniformement 

repartida al llarg del mateix, per la qual cosa per a una producció de 300 Tm/dia 

(segons s’indica en la IPPC 96/61), s’obtenen 750.000 hl de cervesa/any de 

producció real; valor que s’ha pres com a referència a l’hora de determinar el 

nombre d’empreses afectades. 

Hi ha que senyalar que en la directiva els valors de producció fan referència a la 

capacitat de producció i no a la producció real. 

10.2. Operacions amb impacte mediambiental significatiu 

A continuació s’analitzen els principals efectes mediambientals en cadascun dels 

processos productius estudiats, així com les operacions que veritablement són 

responsables de l’impacte mediambiental produït pel conjunt (en les quals serà 

més important determinar les Millors Tècniques Disponibles tal com estan 

descrites en la Directiva IPPC). 

Aquest anàlisi es realitza mitjançant la classificació de cadascuna de les 

operacions bàsiques de cada procés productiu segons l’impacte mediambiental 

produït sigui de primer ordre, de segon ordre o no significatiu. Solament 

s’identificaran alternatives tecnològiques per a les operacions amb impacte 

mediambiental de primer o de segon ordre, deixant sense tractar aquelles 

operacions dins de cada línea de producció, la contribució de les quals sobre 

l’impacte total produït sigui poc significativa. 

10.2.1. Principals efectes mediambientals del procés productiu 

Els principals efectes mediambientals de les industries del sector es localitzen en 

unes poques operacions bàsiques que són comunes a la majoria dels processos. 

Els esmentats efectes són: 
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1. El consum d’aigua  

Aquest tipus d’indústries consumeixen grans volums d’aigua, fonamentalment 

en les operacions de neteja d’equips i instal·lacions i les operacions 

d’envasament. També és important l’aigua que s’incorpora al producte (el 

95% del pes de la cervesa és aigua que s’afegeix durant el procés 

d’elaboració). 

En funció del grau d’optimització de les neteges, la necessitat o no de 

preparar l’aigua de procés, el percentatge d’envasos retornables utilitzats o la 

grandària de la planta, els consums d’aigua poden oscil·lar entre 4,5 i 10 hl 

d’aigua/hl de cervesa. 

2. El consum d’energia  

Els consums energètics relacionats amb el procés d’elaboració de la cervesa, 

es produeixen en forma de calor, vapor, aigua calenta i electricitat. 

En les industries del sector, la repercussió de l’energia en els costos de 

fabricació es situa com a terme mitjà entorn del 5%. Aquest consum es 

reparteix generalment en un 75% d’energia tèrmica i un 25% d’energia 

elèctrica. 

La preparació del most és la fase en la qual es produeix el major consum 

d’energia tèrmica (del 40 al 50% del total), mentre que en la refrigeració, 

principalment en l’etapa de fermentació i celler, es fa el major consum 

d’energia elèctrica: entre el 30 i 40%. 

En la taula 13 es mostra la distribució del consum elèctric dins del procés 

productiu: 

Taula 13. Distribució del consum elèctric dins del procés productiu 

(Font: Energía en fábricas de cerveza y malta, Cerveza y Malta, 1993). 

Etapa del procés Percentatge respecte 
al consum total (%) 

Fabricació 9-17 

Envasament 13-22 

Refrigeració 35-41 

Aire comprimit 11-13 

Les fàbriques de cervesa presenten unes diferències importants en els 

consums energètics en funció de la grandària de la planta, sent majors els 

consums en les plantes més petites. Segons dades del sector, una fàbrica de 

cervesa que produeixi menys d’1 milió d’Hl/any a Europa, tindrà un consum 

elèctric mig anual comprès entre 9 i 11 kWh/Hl. 

3. L’abocament d’aigües residuals  

En la indústria cervesera es produeix un gran volum d’aigües residuals, 

especialment en les operacions de neteja i envasament. L’abocament d’aigües 

residuals pot representar el 65-80% del total de l’aigua consumida. 
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Aquestes aigües residuals presenten una càrrega orgànica elevada i fàcilment 

biodegradable, sòlids en suspensió i abocaments puntuals de neteja i 

buidatge dels banys de rentat d’ampolles amb pH fortament alcalins. 

En la taula 14 s’indiquen les característiques principals de les aigües de neteja 

de les etapes de procés: 

Taula 14. Característiques principals de les aigües de neteja de les 

etapes de procés. 

Etapes Paràmetres Aspectes a controlar 

Cerveseria DBO, SS, pH Eliminació del solatge abans de les 

neteges 

Fermentació DQO, DBO, SS, pH Separació dels llevats i de la 
cervesa residual 

Envasament pH, SS, Sòlids grossos, 
conductivitat, DQO 

Optimització del bany de sosa de 
les màquines rentadores d’ampolles 

retornables 

Eliminació de restes de producte en 

els envasos abans de la neteja 

Les característiques de les aigües residuals generades depenen en gran 

mesura del grau d’optimització en el consum d’aigua i de la gestió donada als 

residus. En la següent taula es mostren les característiques d’alguns residus 

susceptibles de ser abocats a les aigües residuals: 

Taula 15. Característiques aproximades d’alguns residus líquids 

generats en la indústria cervesera (Font: Environmental Management in 
the Brewing Industry, 1996). 

Residus 

líquids 

DBO Matèria seca (%) Quantitat 

Terbolesa 110.000 mg/kg 15-20% 0,2-0,4% del most 

Suspensió 

de llevats 

120.000-

140.000 mg/l 

10-15% 2-4 kg/hl de cervesa 

Cervesa 

residual 

80.000 mg/l  1-5% del total 

En general, les característiques de les aigües residuals generades fan 

necessari el seu tractament previ a l’abocament al clavegueram o a una llera 

natural. 

4. Els residus sòlids  

La major part dels residus generats en les cerveseries són de caràcter orgànic 

(bagassos, llevats i fangs de depuradora), que poden ser considerats com a 

subproductes ja que poden ser valoritzats per altres industries (alimentació 

humana, alimentació animal i farmàcia) o utilitzats en agricultura com a adob 

orgànic. Donat el valor comercial dels residus sòlids generats en el procés de 

producció i l’elevadíssima DBO que presenten, és recomanable minimitzar 

l’abocament d’aquests juntament amb les aigües residuals. 
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També es generen quantitats elevades de residus d’envasos (vidre, cartró, 

plàstics i metalls), derivats de les operacions de recepció de matèria primera i 

envasament. 

Els residus perillosos generats durant el manteniment de les instal·lacions són 

comuns als generats en qualsevol altra activitat i la seva gestió ha de ser 

l’adequada. 

A continuació, en la següent taula, es donen uns valors de referència 

aproximats de generació de residus: 

Taula 16. Valors de referència de generació de residus. 

Grup Residu Operació on es 

genera 

Quantitat aprox. 

generada (kg/hl 
de cervesa) 

Residus 

orgànics 

Bagàs Filtració després de 

la maceració 

20 (amb un 80% 

d’humitat) 

Llevats Fermentació i guarda 0,64 (amb un 97% 

d’humitat) 

Fangs de 

depuradora 

Tractament d’aigües 

residuals 

Variable en funció 

de la càrrega 
contaminant i el 

tractament de 
depuració 

Farines 

silícies 
fòssils 

Terra de 

diatomees 

Filtració de la cervesa 0,14-0,25 

Residus 
assimilables 

a urbans 

Brossa 
general 

Menjador, 
papereres,... 

 

Restes de 
paper i cartró 

Envasament i neteja 
d’instal·lacions 

 

Plàstics Envasament i neteja 
d’instal·lacions 

0,04-0,11 

Restes 

metàl·liques 

Manteniment de les 

instal·lacions 

Vidres Envasament 0.5-0,9 

Residus 
perillosos 

Envasos 
usats 

Neteja i manteniment  

Olis usats Manteniment  

Resta Neteja, manteniment 

i depuració d’aigües 
residuals 

 

5. El consum de materials auxiliars 

Taula 17. Consum de materials auxiliars. 

Materials auxiliars Consum 
(kg/hl) 

Observacions 
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Terra de diatomees 0,1-0,3 El consum depèn de si 

existeix o no centrifugació 

prèvia de la cervesa. 

NaOH 0,5-1 En operacions de neteja 

d’envasos i instal·lacions 

Detergents i àcids variable El consum és molt variable 

en funció dels procediment 
de neteja. 

CO2 3-4 Les industries que 
recuperen el CO2 no 

realitzen aquest consum. 

Altres  Materials d’envàs, additius, 
etc. 

6. Les emissions a l’atmosfera 

Les emissions a l’atmosfera que es poden produir en aquest tipus d’activitat 

són: 

 De gasos de combustió (CO2, NOx, SOx i partícules): Depenen molt del 

tipus de combustible utilitzat. 

 De partícules en les operacions de recepció i transport del malt. 

 De bafs de vapor d’aigua i compostos volàtils durant la cocció (fins a un 

10% del volum de most). 

 De CO2 i compostos volàtils durant la fermentació i maduració de la 

cervesa en cas que no es recuperin (3,2-3,3 kg de CO2/hl de cervesa). 

 De fuites eventuals de fluid refrigerant (NH3, CFC,...). 

7. Les olors 

L’olor característic de les cerveseries es genera en les fases de cocció i 

fermentació o en l’estació depuradora d’aigües residuals. També poden 

generar-se olors puntuals a causa d’emmagatzematges inadequats dels sòlids 

(bagassos, llevats o fangs de depuradora) a l’exterior de les instal·lacions. 

8. El soroll 

En funció de la proximitat de les instal·lacions a nuclis urbans, poden 

presentar-se problemes pel soroll que es produeix en algunes operacions, 

principalment en l’envasament, i en alguns equips com els de generació de 

fred. Un altre aspecte important és el soroll provocat pel tràfic de camions, ja 

que es produeix de forma contínua durant tot el dia. 

10.2.2. Contaminació i valoració de les operacions 

En la següent taula es mostren els efectes contaminants de les operacions 

bàsiques i la seva valoració: 

Taula 18. Efectes contaminants de les operacions bàsiques i la seva 

valoració. 
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Operació bàsica Efecte Ordre 

Recepció i 

emmagatzematge de 
matèries primeres 

Pols 1r 

Mòlta Consum d’energia 2n 

Pols 2n 

Consum d’aigua NS (1) 

Abocament NS 

Maceració Consum d’energia 1r 

Consum d’aigua NS 

Filtració del most Residus sòlids 1r 

Abocament (lixiviat del bagàs) 2n 

Consum d’aigua NS 

Ebullició del most Consum d’energia 1r 

Emissió a l’atmosfera de vapor 
d’aigua 

1r 

Olors 2n (2) 

Clarificació del most Eliminació del solatge 1r (3) 

Refredament del most Consum d’energia 1r 

Consum d’aigua 2n 

Abocament NS 

Fermentació del most Consum d’energia 1r 

Emissió de CO2 1r 

Separació de llevats Residus sòlids (llevats) 1r 

Abocament (lixiviats) 2n 

Maduració de la cervesa Consum d’energia 1r 

Abocament (lixiviats) 1r 

Residus de llevats 2n 

Filtració de la cervesa Residus sòlids (llevats, terra de 

diatomees) 

1r 

Consum d’energia 2n 

Carbonatació de la 

cervesa 

Consum de CO2 1r (4) 

Consum d’energia NS 

Estabilització 

microbiològica de la 
cervesa 

Consum d’energia 1r 

Consum d’aigua 1r 

Abocament d’aigües residuals 

(volum) 

1r 

Càrrega contaminant de 

l’abocament 

2n 

Envasament de la 

cervesa 

Consum d’energia elèctrica 2n 

Residus sòlids i residus d’envasos 2n 
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(1) No significatiu 

(2) De 1r en cas de proximitat a nuclis urbans 

(3) De 1r en cas que no es reintrodueixi en etapes anteriors del procés. 

(4) En cas que el consum de CO2 sigui extern, és a dir, distint al produït durant la 
fermentació. 

En la taula 19 es mostren les operacions auxiliars i la seva valoració: 

Taula 19. Efectes contaminants de les operacions auxiliars i la seva 

valoració. 

Operació auxiliar Efecte Ordre 

Preparació d’aigua de procés (1) Consum d’energia 1r 

 Abocaments (pH elevats, CE,...) 1r 

 Consum de productes químics 2n 

Condicionament d’envasos Consum d’aigua 1r 

 Abocaments (pH elevats, SS, 

DQO,...)  

1r 

 Consum d’energia 2n 

 Consum de productes químics 2n 

Neteja d’equips Consum d’aigua 1r 

 Abocaments (càrrega orgànica, 

pH, SS, Tª) 

1r 

 Consum de productes químics 1r 

 Consum d’energia tèrmica 2n 

Neteja i manteniment 

d’instal·lacions 

Consum d’aigua 1r 

 Abocaments amb una elevada 

càrrega orgànica, productes de 

neteja i desinfecció i restes de 
residus no orgànics 

1r 

 Residus sòlids (restes d’envasos 
de vidre i llauna, envasos usats, 

residus perillosos...) 

1r 

 Consum d’energia tèrmica 2n 

Recuperació i condicionament 
de CO2

1 
Consum d’energia 2n 

 Consum d’aigua 2n 

(1) En cas que l’operació es realitzi en les instal·lacions de l’empresa. 
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Figura 35. Diagrama de flux de les operacions bàsiques i auxiliars i els 

seus efectes contaminants. 
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CAPÍTOL 11: 

METODOLOGIA 

D’AVALUACIÓ DE 

TECNOLOGIES 

 

11.1. Finalitat 

En aquest capítol es descriu la metodologia i els factors d’avaluació de les 

tecnologies subsectorials des del punt de vista de l’impacte ambiental (directe o 

indirecte) del que són responsables, amb la finalitat última d’aconseguir delimitar 

quines d’elles poden considerar-se com a millors tecnologies disponibles segons 

el que estableix la Directiva IPPC 96/61/CE. Des d’aquest punt de vista, es 

realitza un primer anàlisi que permeti centrar l’atenció en aquelles operacions del 

procés verdaderament responsables de l’impacte produït pel conjunt. 

Aquesta distinció es realitza mitjançant la classificació de cada una de les 

operacions bàsiques de cada procés productiu segons l’impacte mediambiental 

produït sigui de primer ordre, de segon ordre o no significatiu. Llavors 

s’identifiquen alternatives tecnològiques per a les operacions amb impacte 

mediambiental de primer ordre o de segon ordre. 

11.2. Metodologia 

La metodologia proposada suposa un mètode sistematitzable per a l’avaluació 

integrada de la contaminació produïda per les tecnologies de procés utilitzades 

en aquests moments pels diferents subsectors agroalimentaris. Per tant, es 

centra en l’anàlisi del procés de fabricació i no pretén ser un estudi sobre les 

mesures correctores aplicables a cada subsector o sobre els costos ambientals de 

les mateixes. 

Les Millors Tècniques Disponibles han de fer referència a l’origen mateix de la 

contaminació industrial, és a dir, a les alternatives de procés existents per a 

realitzar una mateixa operació generant un producte final de qualitat acceptable 
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en el mercat. No obstant això, s’haurà de tenir en compte que moltes vegades la 

utilització de les MTDs no serà suficient per si sola per a salvaguardar el medi 

ambient i que, per tant, les mesures correctores de depuració segueixen sent 

necessàries per a complir els nivells màxims de càrrega contaminant permesos 

per la legislació mediambiental aplicable. 

Els ítems o factors que han de tenir-se en consideració a l’hora d’analitzar la 

bondat mediambiental d’una tecnologia, i que foren validades en el seu moment 

per les meses de treball corresponents, es presenten en la següent taula. 

Com pot apreciar-se en aquesta taula, no només han de considerar-se aspectes 

mediambientals a l’hora de comparar tecnologies, sinó que han de tenir-se en 

compte aspectes de qualitat de producte i de costos, tal com s’estableix en la 

pròpia definició de MTDs recollida en la Directiva IPPC. Dins del terme viable no 

és raonable considerar aquelles tecnologies que tenint un impacte mediambiental 

mínim no aconsegueixen una qualitat de producte final exigida pel mercat actual. 

S’ha de distingir aquelles tecnologies que estant totalment desenvolupades en el 

sector, aconsegueixen minimitzar l’impacte mantenint la qualitat del producte 

final a un cost de mercat. Per això es part de l’anàlisi de les tecnologies més 

utilitzades, ja que són aquestes les que reuneixen aquestes dues premisses. 

Taula 20. Factors a tenir em compte al analitzar la bondat 

mediambiental d’una tecnologia. 

Nº Ítems d’avaluació de 
BAT 

Unitats de quantificació Observacions 

1 Consum de recursos   

1.1 Matèries primeres kg de mat. prim./hl de 
producte transformat 

 

1.2 Matèries auxiliars kg de mat. aux./hl de 

producte transformat 

 

1.3 Aigua m3 d’aigua consumida/hl 

de producte transformat 

Aspecte molt important 

en aquest tipus 
d’indústries 

1.4 Energia elèctrica kWh/hl de producte 
transformat 

 

1.5 Energia tèrmica Tèrmies/kg de producte 
transformat 

BTU/kg de producte 

transformat 

kcal/hl de producte 

transformat 

Aspecte molt important 
en aquest tipus 

d’indústries 

2 Emissions i residus   

2.1 Residus sòlids kg de residu tipus/kg de 
mat. prim. processada  

kg de residu/hl de 
producte envasat 

Aspecte important en 
aquest tipus 

d’indústries 

2.2 Aigües residuals Cabal (m3/m3 de 

producte transformat) 

Càrrega contaminant 

(kg de DQO o DBO5/kg 

Aspecte fonamental 

dins del grup 
d’emissions i residus 
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de mat. prim. 

processada) 

Toxicitat de l’efluent 

(Unitats de toxicitat, 
EQ(equitox)/m3 o EC50) 

2.3 Emissions gasoses Immissió de partícules 
sedimentables (mg/m2) 

kg de CO2/hl de 

producte transformat  

Aspecte important en 
aquest tipus 

d’indústries 

2.4 Nivell sonor Alt, Moderat o Baix 

(segons la legislació) 

 

2.5 Olors Alt, Moderat o Baix  

3 Qualitat del producte 
final 

  

 Producte principal Acceptable Es valora la qualitat del 
producte respecte a 

l’estàndard de mercat. 

 Subproductes Acceptable  

4 Experiència 

acumulada 

  

 Anys d’utilització en el 

sector 

Anys Es considera la 

tecnologia avaluada, no 
l’operació en si 

mateixa. 

 Extensió en la seva 

utilització en el sector 

Generalitzada o Puntual Es referirà al sector 

industrial en el nostre 

país. 

 Possibilitat de 

substitució 

Alta, Mitjana Ninguna S’intenta reflectir si és 

una tecnologia obsoleta 
o segueix encara 

comercializant-se. 
Important per a plantes 

existents. 

5 Estudi de costos   

 Costos d’inversió €/Unitat de producció Es referiran a una 

capacitat de 
processament 

intermèdia per a cada 
tecnologia de les 

empreses afectades. 

 Costos de personal 

associat 

Hores-home/Unitat de 

producció 

Qualificació específica 

Reflectir el personal 

associat a cada 
tecnologia 

 

L’estudi de l’impacte global d’una tecnologia no resulta simple a causa de les 

dependències existents entre alguns dels ítems de valoració. Per exemple, en 

operacions en les que el consum de aigua és un efecte de primer ordre, una 

millor tecnologia disponible seria aquella que optimitzés el consum d’aigua en 

l’operació. No obstant això, en els casos en què l’aigua entra en contacte directe 

amb el producte (rentats, etc.), un menor consum d’aigua per unitat de producte 

es correspon amb un increment en els paràmetres que defineixen la 
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contaminació de l’aigua residual resultant (DQO, CE, SS), plantejant-se per tant 

un problema de valoració. 

Hi ha que ressaltar dos aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar 

l’avaluació en aquests casos: 

1. Hauria de resultar prioritari minimitzar el consum d’un bé tan escàs com 

l’aigua 

2. Generalment és econòmica i tècnicament més viable depurar petits volums 

d’aigua amb elevada càrrega contaminant que elevats cabals amb poca 

càrrega. 

Per tant, a igualtat d’altres factors, es considerarà com a MTD la tecnologia que 

presenti menors consums d’aigua i energia, sempre que vagi associada amb un 

sistema de tractament que redueixi els nivells de càrrega orgànica de 

l’abocament final. 

En operacions on el consum d’energia per a l’escalfament de la matèria primera o 

d’aigua de refredament és important, es consideren rellevants aquells sistemes 

que permeten l’optimització del consum energètic i la recirculació de les aigües 

de refredament. 

Durant la fase d’avaluació d’alternatives s’han trobat tres casos: 

1. Aquelles alternatives tecnològiques que destaquen per la minimització integral 

de la contaminació produïda o per augmentar innecessàriament l’impacte 

mediambiental sobre el medi, respecte a les alternatives existents. 

2. Aquelles alternatives tecnològiques que no destaquen per la minimització o 

increment innecessari de la contaminació produïda, sinó que realitzant-la de 

manera diferent sobre els diferents medis (medi hídric, sòl i/o atmosfera), 

poden considerar-se acceptables si sobre elles s’estableixen les mesures de 

control suficients. 

3. Aquelles tecnologies que a pesar de tenir un impacte ambiental acusat, no 

poden ser excloses ja que constitueixen l’única alternativa tecnològica 

existent actualment per al  processament d’un cert tipus de matèria primera, 

o l’única capaç d’assegurar els nivells de qualitat i/o costos de producció 

compatibles amb l’actual sistema de mercat. En aquests casos, només es 

considerarà com a tecnologia acceptable quan s’articulin els sistemes que 

permetin assegurar el funcionament òptim de l’operació, la minimització dels 

efectes ambientals principals i porti associat els sistemes de control per a 

corregir els impactes produïts. 

Un simple anàlisi comparatiu de les dades disponibles sobre el seu funcionament 

i la seva forma d’originar impacte, així com les dades quantificades disponibles 

sobre el nivell de contaminació produït enfront de les altres alternatives, les 

identificarà com a millors tecnologies disponibles (MTDs) o pitjors tecnologies 

disponibles. 

Convé, no obstant això, profunditzar més sobre la manera de classificar com a 

MTDs aquelles tecnologies que sense tenir una clara distinció sobre la resta per 

la seva bondat mediambiental, puguin considerar-se com a millors tecnologies 

disponibles sempre que el seu nivell d’optimització i control sigui màxim. Per 
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tant, es tracta d’establir les condicions d’operació sota les quals aquest tipus de 

tecnologies poden estar incloses dins d’aquest grup de MTDs. 

Es considerarà com a mesures de control aquelles que permetin entre altres 

coses: 

 L’optimització dels consums en l’operació (aigua, matèries auxiliars i 

energia) 

 La automatització i control de l’operació 

 La recirculació d’aigua i recuperacions d’energia 

 Els adequats aïllaments tèrmics 

 La implantació de bones pràctiques de gestió 

La metodologia proposada es basa per tant en una anàlisi semiquantitativa de les 

tecnologies disponibles més utilitzades. Es recopilen les dades existents sobre 

cada una d’elles, però sense caure en la relativitat d’una anàlisi quantitativa (que 

necessitaria informació homogènia i comparable de cada una de les tecnologies, 

inexistent en la majoria dels casos i molt difícil d’aconseguir). Hi ha que tenir en 

compte que no hi ha dos processos que es desenvolupin exactament igual dins 

d’un mateix subsector agroalimentari. 

Per aquest motiu, es proposa la realització d’una avaluació descriptiva que intenti 

identificar aquelles tècniques que clarament suposen estalvis mediambientals 

enfront de les seves alternatives tecnològiques, considerant també en aquesta 

avaluació el grau de control dels paràmetres de funcionament o la necessitat que 

portin associades sistemes de correcció de l’impacte produït. 
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CAPÍTOL 12: 

MILLORS TÈCNIQUES 

DISPONIBLES 

En aquest apartat es pretén determinar les Millors Tècniques Disponibles en 

aquelles operacions més rellevants des del punt de vista mediambiental. No 

obstant això, seguint la definició de MTDs contemplada en la Directiva IPPC, 

també s’ha tingut en compte altres aspectes com la qualitat de producte, la 

viabilitat tècnica i econòmica, etc. 

12.1. Recepció i emmagatzematge de la matèria primera 

La MTD en aquesta operació és realitzar la descàrrega del malt en un recinte 

tancat que disposi d’un sistema d’aspiració de l’aire interior i de retenció de 

partícules (cicló o filtre de mànegues) per a evitar les emissions de pols. El 

sistema haurà de disposar de les mesures de seguretat adequades per a evitar el 

risc d’explosions. 

12.2. Transport del malt 

Per al transport del malt es considera Millor Tècnica Disponible aquell sistema de 

transport que minimitzi la generació de pols i partícules. A aquest respecte, tant 

el sistema pneumàtic com el mecànic tancat poden considerar-se MTDs. 

El transport pneumàtic no genera pràcticament pols, és autonetejable i té 

menors costos d’inversió i manteniment que el transport mecànic. No obstant 

això, presenta un major risc de explosió a causa de les càrregues estàtiques que 

es produeixen durant el transport del malt. En els sistemes pneumàtics es precís, 

per tant, establir sistemes de seguretat més rigorosos que en el cas del transport 

mecànic. 

Independentment del sistema de transport utilitzat, és MTD la recollida en sec 

del malt i pols de malt, i la seva reutilització dins del procés productiu, sempre 

que conservi les característiques higièniques i de qualitat. 

12.3. Filtració del most 
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La major part de les indústries disposen de tancs filtre per a realitzar la filtració, 

elecció generalment condicionada a les característiques de flexibilitat, qualitat del 

most, automatització, etc. 

Els dos sistemes de filtració presenten unes característiques mediambientals 

generals similars. El filtre premsa genera uns residus sòlids amb un menor grau 

de humitat, però presenta uns rendiments d’extracció de most una mica menors. 

En la següent taula es presenta una comparació d’ambdues tècniques: 

Taula 21. Comparació entre el tanc filtre i el filtre premsa. 

Ítem d’avaluació Tanc filtre Filtre premsa 

Rendiment d’extracció 98-99 % >99 % 

Humitat de les remòltes 80 % 75 % 

Facilitat de neteja Senzilla Més complicada 

Costos Inversió   

Manteniment 0,1 del cost 
d’inversió 

Candidates a MTD Inst. 
existents 

Sí Sí 

Inst. noves Sí Sí 

En aquest cas, en el qual ambdues tecnologies són similars des del punt de vista 

mediambiental, les dues es consideren com a MTDs, sent vàlides tant per a 

instal·lacions ja existents com per a noves instal·lacions. 

12.4. Ebullició del most 

El principal efecte mediambiental d’aquesta operació és el consum d’energia 

tèrmica (aproximadament el 40% del total de la instal·lació), seguit de l’emissió 

de vapor d’aigua i olors a l’atmosfera. D’aquesta manera, la Millor Tècnica 

Disponible en aquesta operació ha de ser aquella que permeti reduir globalment 

aquests efectes. 

Els sistemes d’ebullició a baixa pressió són més eficients energèticament que els 

atmosfèrics, sense que això repercuteixi en la qualitat del most, i permeten la 

recuperació dels bafs d’ebullició, aprofitant la seva calor per a incrementar la 

temperatura del most d’entrada. Amb la condensació d’aquests bafs 

s’aconsegueix a més reduir les emissions a l’atmosfera de vapor d’aigua i de 

compostos orgànics volàtils, alguns dels quals són els causants de les olors 

típiques de l’ebullició. 

Les aigües de condensació tenen una DQO molt variable (150 – 6600 mg/l), un 

pH comprès entre 4,4 i 6,5 i compostos en dissolució que no permeten la seva 

reutilització directa en el procés, encara que si poden ser utilitzades per a altres 

usos. En cas que la seva qualitat no ho permeti, aquets usos hauran de dirigir-se 

a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de l’empresa. 

En l’ebullició atmosfèrica, es perd com a vapor d’aigua aproximadament el 10% 

del volum del most, encara que és possible instal·lar sistemes de recuperació de 
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bafs o deflectors en xemeneia que permeten reduir el consum d’energia i les 

pèrdues d’aigua. 

Moltes instal·lacions generen suficient aigua calenta durant la fase de 

refredament del most per a cobrir les seves necessitats, per la qual cosa part de 

la calor recuperada dels bafs pot ser que no tingui un ús directe en el propi 

procés. 

Els sistemes de recompressió (mecànica o tèrmica) de vapor permeten obtenir 

rendiments similars als sistemes d’ebullició a baixa pressió amb acumulació 

d’energia, encara que amb uns costos d’inversió molt majors. 

En la taula següent es comparen ambdues alternatives: 

Taula 22. Comparació entre l’ebullició atmosfèrica i l’ebullició a baixa 

pressió amb acumulació d’energia. 

Ítem d’avaluació Ebullició  

Atmosfèrica A Baixa 

pressió amb 
acumulació 

d’energia 

Consum aprox. de vapor (kcal/kg de 
most) 

85,2 52,6 

Consum elèctric  80 
kWh/cocció 

superior 

Pressió a la caldera Atmosfèrica 0,5 kg/cm2 

Temperatura màxima (ºC) 100 106 

Durada aprox. de la cocció (min.) 90 - 100 <90 

Emissió de bafs a l’atmosfera 10% del most 6% del most 

Recuperació d’energia - Fins al 95% 

Qualitat del most Bona Bona 

Costos Inversió   

Manteniment 0,1 del cost d’inversió 

Candidates 
a MTD 

 Inst. 
existents 

Sí (1) Sí 

 Inst. noves No Sí 

(1) Sempre que disposin de sistemes de recuperació de bafs o deflectors en xemeneies. 

La Millor Tècnica Disponible en aquesta operació serà aquella que disminueixi el 

consum d’energia tèrmica i l’emissió de vapor d’aigua i olors a l’atmosfera. Des 

d’aquest punt de vista, els sistemes d’ebullició a baixa pressió amb acumulació 

d’energia permeten un menor consum d’energia i una disminució en l’emissió de 

bafs. Per a instal·lacions existents, els sistemes de cocció a pressió atmosfèrica 

es consideren MTDs sempre que disposin de recuperació de bafs o deflectors en 

xemeneies. 

12.5. Clarificació del most 
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El solatge calent que s’obté en el tanc Whirlpool (massa amb proteïnes d’alt pes 

molecular) té una elevada càrrega orgànica (110000 mg/kg de DBO aprox.) i no 

ha de ser abocat juntament amb les aigües residuals. 

La millor tècnica disponible consisteix en la reintroducció de l’esmentat solatge 

en la fase de filtració, de manera que els sòlids quedin retinguts juntament amb 

el bagàs de cervesa i es pugui recuperar el most que conté. 

12.6. Fermentació i guarda 

Els principals efectes mediambientals d’aquesta operació són: 

 Consum energètic (electricitat) 

 Emissió de CO2 a l’atmosfera 

 Retirada de llevats 

 Neteja de tancs 

A continuació s’analitzaran les diferents alternatives existents per a reduir 

aquests efectes. 

12.6.1. Consum energètic 

La refrigeració dels tancs de fermentació es pot realitzar mitjançant: 

1. Sistema de refrigeració directe 

Consisteix a provocar l’expansió del gas refrigerant (generalment amoníac) en 

una cambra tancada concèntrica al tanc, realitzant la seva compressió en un 

equip exterior. 

L’eficiència tèrmica d’aquest sistema és molt elevada, encara que comporta 

majors riscs de fuites del gas refrigerant i major dificultat de detecció 

d’aquestes fuites. 

2. Sistema de refrigeració indirecte 

Amb els sistemes indirectes, el líquid que refrigera els tancs (generalment 

aigua glicolada) es refreda en un equip centralitzat en el qual es produeixen 

les expansions i compressions del gas refrigerant. 

Malgrat que aquest sistema és menys eficient energèticament, presenta un 

molt menor risc de pèrdues de gas refrigerant a l’atmosfera i una major 

facilitat de detecció de fuites. 

En la següent taula es comparen els dos sistemes de refrigeració: 

Taula 23. Comparació entre els sistemes de refrigeració directe i 

indirecte. 

Ítem d’avaluació Sistema de refrigeració 

Directe Indirecte 

Eficiència energètica Major Menor 
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Risc de fuites de líquid refrigerant Major Menor 

Facilitat de detecció de fuites Menor Major 

Costos Inversió Favorable per 

a cerveseries 
grans 

Favorable per 

a cerveseries 
petites 

Manteniment   

Candidates a MTD Inst. 

existents 

Sí Sí 

Inst. noves Sí Sí 

Tant els sistemes de refrigeració directes com indirectes es consideren MTDs 

sempre que estiguin optimitzats des del punt de vista energètic, disposin d’un 

sistema que asseguri la detecció de fuites del líquid refrigerant i tinguin les 

mesures de seguretat adequades. 

12.6.2. Emissió de CO2 

Durant el procés de fermentació es produeix anhídrid carbònic (3,2-3,5 kg de 

CO2/hl). Una part del CO2 generat pot recuperar-se per al seu ús en la cerveseria 

(aprox. el 65%), encara que una altra part es desprèn. 

Perquè el CO2 recuperat pugui ser utilitzat en el procés, ha de ser filtrat, depurat 

(desodorat i assecat), liquat i emmagatzemat, la qual cosa comporta un consum 

d’energia i aigua addicionals. 

Es considera MTD la recuperació del CO2 i la seva reutilització dins del procés 

productiu. A part de les avantatges mediambientals d’aquesta tècnica (reducció 

del CO2 total emès per l’activitat i reducció del transport de CO2 fins a les 

instal·lacions), presenta altres de caràcter general per a l’empresa: 

 La utilització d’un CO2 d’origen natural i amb unes característiques 

conegudes 

 Una menor dependència respecte a les empreses subministradores 

 Generalment, un menor cost 

En la següent taula s’avalua la recuperació del CO2 generat durant la 

fermentació: 

Taula 24. Avaluació de la recuperació del CO2 generat durant la 

fermentació. 

Ítem d’avaluació Recuperació de 

CO2 

No 

recuperació 
de CO2 

Recuperació (kg de CO2/hl de cervesa) <2,5 - 

Emissió atmosfèrica (kg de CO2/hl de 
cervesa) 

0,8-1 3,2-3,5 

Consum de CO2 per al procés (kg de 
CO2/hl de cervesa) 

- 1,7-2,2 

Candidates a MTD Inst. existents Sí No 
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Inst. noves Sí No 

Malgrat la recuperació del CO2 i la seva reutilització en el procés, al voltant del 

90% s’emet a l’atmosfera. No obstant això, la millora mediambiental de la 

recuperació del CO2 generat durant la fermentació ve donada principalment per 

l’estalvi en el consum de carbònic d’origen extern, la qual cosa suposa una 

disminució de la producció global del mateix. 

La recuperació del CO2 generat durant la fermentació es considera MTD enfront 

de l’emissió d’aquest gas a la atmosfera i el consum de carbònic d’un altre 

origen. 

12.6.3. Neteja de tancs 

Les operacions de fermentació i guarda es poden realitzar en un mateix tanc o en 

tancs separats. 

Es considera MTD utilitzar un mateix tanc per a realitzar ambdues operacions ja 

que presenta diversos avantatges de caràcter mediambiental: 

 Un menor nombre de neteja de tancs, la qual cosa suposa una reducció 

del consum d’aigua i productes de neteja, així com del volum d’aigües 

residuals derivat d’aquesta neteja. 

 Un menor consum d’energia, ja que cal realitzar un menor nombre de 

tràfecs. 

 Menors pèrdues de cervesa 

Aquesta tècnica es considera sempre que no sigui incompatible amb l’obtenció de 

cervesa d’una determinada qualitat. 

Com a inconvenients d’aquesta tècnica es pot indicar que: 

 Encara que es necessita un menor volum total de dipòsits, l’aprofitament 

d’aquests és menor ja que després de la separació de llevats queda un 

espai buit en el dipòsit durant la guarda. 

 Alguns experts han assenyalat la influència que sobre la qualitat de la 

cervesa té realitzar ambdues operacions en un mateix tanc. 

Es considera MTD la utilització d’un mateix tanc per a la realització de les 

operacions de fermentació i guarda, sempre que la qualitat de la cervesa no es 

vegi afectada. 

12.7. Separació de llevats 

Durant la fermentació es produeix una quantitat de llevats quatre vegades 

superior a la quantitat introduïda, que és extreta dels tancs al final de l’operació. 

És important retirar el màxim de llevat dels tancs abans de realitzar la neteja 

d’aquests per a evitar l’augment de la càrrega contaminant de les aigües 

residuals. 

Referent a això, els fermentadors cilindrocònics són els que permeten recuperar 

els llevats de la forma més eficient, minimitzant les pèrdues de cervesa en 

retirar-los. A més, presenten l’avantatge que són fàcils de netejar. 
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En retirar aquests llevats s’elimina conjuntament una quantitat important de 

cervesa, que pot suposar entre l’1,5 i 2,5% del total de la producció. 

Des del punt de vista mediambiental, la recuperació i reintroducció en el procés 

de la cervesa continguda en els llevats retirats és l’opció més adequada, ja que 

per una part permet obtenir un subproducte amb un menor grau d’humitat 

(inicialment ronda el 97%) i per tant més fàcilment valoritzable, i per una altra 

part es recupera una quantitat important de producte que pot tornar a introduir-

se en el procés. 

Existeixen diferents alternatives per a recuperar la cervesa dels llevats: 

1. Filtració de flux tangencial 

Permet obtenir una cervesa recuperada lliure de llevat, d’alta qualitat i amb 

valors de O2 molt baixos. És un tipus de filtració que no necessita materials 

auxiliars tals com terra d’infusoris o perlites, no genera més residu que el 

derivat del canvi de les membranes i permet obtenir un llevat lliure de residus 

de filtració (aquest llevat té un major valor afegit per a la indústria de 

producció d’aliments o la farmacèutica). Quant al seu funcionament, l’equip 

permet treballar en continu. 

Entre els seus desavantatges es troben un major consum energètic i un 

elevat cost d’inversió. 

2. Sistemes tradicionals 

Per a la recuperació de la cervesa continguda en els fangs de llevat es poden 

utilitzar les següents tècniques: 

a) Filtres de plaques o premsa 

b) Centrifugació 

c) Filtres rotatius de buit 

Comparant-los amb el sistema FFT, aquests sistemes tenen en general: 

 Una menor eficiència de recuperació de cervesa 

 Una menor qualitat de cervesa recuperada 

 Un major consum de matèries auxiliars 

 Una major generació de residus 

En la següent taula es comparen la filtració de flux tangencial i els sistemes 

tradicionals: 

Taula 25. Comparació entre la filtració de flux tangencial i els sistemes 

tradicionals. 

Ítem d’avaluació FFT Sistemes tradicionals 

Centrifugació Filtres de 
buit 

% de recuperació de 

cervesa 

50-60 % de la cervesa   

Qualitat del llevat Molt alta (sense restes Alt contingut Mesclat 
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de material filtrant) en cervesa 

residual 

amb restes 

de material 
filtrant 

(com 
perlita) 

Qualitat de la cervesa 
recuperada 

Molt bona, queda lliure 
de llevats 

Major 
contingut en 

llevats 

 

Generació de residus Substitució de 
membranes (5-8 anys) 

No Residus del 
material 

filtrant 

Costos Inversió 100 milions   

Manteniment Menor Major  

Candidates 

a MTD 

Inst. noves Sí No No 

Inst. 
existents 

Sí Sí Sí 

Com a Millor Tècnica Disponible per a aquesta operació es considera la retirada 

màxima del llevat abans de realitzar la neteja dels tancs i la recuperació de la 

cervesa continguda en el llevat retirat. 

Per a instal·lacions noves, la filtració de flux tangencial és la que presenta una 

major eficiència en la recuperació de llevat i una major qualitat de la cervesa 

recuperada. 

12.8. Estabilització microbiològica abans de l’envasament 

L’estabilització microbiològica de la cervesa es pot realitzar abans o després de 

l’envasament, fet que condiciona les tecnologies a utilitzar. 

Els principals efectes mediambientals d’aquesta operació són el consum energètic 

(energia tèrmica en el cas de la pasteurització i elèctrica en el cas de la 

microfiltració), el consum d’aigua i la generació d’aigües residuals en el cas dels 

tractaments tèrmics. 

12.8.1. Microfiltració 

L’estabilització microbiològica de la cervesa per filtració té els següents 

avantatges: 

 La cervesa s’obté amb una major qualitat, ja que no es sotmet a cap 

tractament tèrmic. 

 El consum d’aigua és menor que en el cas de la pasteurització. 

 El consumo energètic també és menor. 

Presenta com a desavantatge que necessita un personal qualificat per a manejar 

l’equip. 

12.8.2. Flaix-pasteurització 

Alguns dels avantatges que presenta la flaix-pasteurització són: 
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 Una alta eficiència energètica si es recupera la calor de la cervesa ja 

pasteuritzada per a preescalfar la cervesa entrant. 

 No precisa personal altament qualificat per al seu maneig. 

En la següent taula s’indiquen les característiques d’ambdues alternatives: 

Taula 26. Comparació entre la microfiltració i la pasteurització flash. 

Ítem d’avaluació Estabilització microbiològica 

Microfiltració Pasteurització flash 

Consum d’energia tèrmica Menor Major  

>90% de recuperació 

Consum d’energia elèctrica Major Menor 

Consum d’aigua - Major 

Qualitat de producte Major Menor 

Candidates a 

MTD 

Inst. noves Sí Sí 

Inst. 
existents 

Sí Sí 

Tant la microfiltració com la pasteurització es consideren Millors Tècniques 

Disponibles per a l’estabilització microbiològica. 

12.9. Estabilització microbiològica després de l’envasament 

Per a aquesta operació s’utilitzen de forma generalitzada els túnels de 

pasteurització. En els túnels de pasteurització els envasos s’escalfen gradualment 

fins a la temperatura de pasteurització, refredant-se posteriorment també de 

forma gradual fins a una temperatura aproximada de 30-35 ºC. 

La Millor Tècnica Disponible en aquesta operació és l’establiment de sistemes 

d’optimització energètica mitjançant la recirculació de l’aigua dels banys del túnel 

des dels de refredament a escalfament i viceversa. 

El nombre de regeneracions a realitzar dependrà del balanç econòmic entre el 

cost d’instal·lació i manteniment i els estalvis d’aigua i energia que es puguin 

aconseguir. 

En aquest cas la Millor Tècnica Disponible es basaria en un sistema d’optimització 

dels consums d’aigua i energia. 

12.10. Desionització d’aigua de procés 

Els principals efectes mediambientals d’aquesta operació són el consum 

d’energia, el consum de productes químics i la generació d’aigües residuals. 

La desionització mitjançant resines de bescanvi no es considera MTD ja que 

consumeix solucions àcides o bàsiques per a la seva regeneració i genera un 

volum d’aigües residuals amb una molt elevada conductivitat i pH extrems. 

12.10.1. Osmosi inversa 
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Mitjançant l’osmosi inversa es poden eliminar tant les impureses orgàniques com 

inorgàniques. No requereix un consum tan elevat de productes químics com el 

bescanvi d’ions. Es realitza amb equips d’elevat cost d’inversió i el canvi de les 

membranes es també costós (generalment aguanten de 3 a 5 anys). 

12.10.2. Electrodiàlisi 

El consum energètic depèn de la concentració de sals en l’aigua d’entrada. En la 

següent taula es comparen les columnes de bescanvi, l’osmosi inversa i 

l’electrodiàlisi: 

Taula 27. Comparació entre les columnes de bescanvi, l’osmosi 

inversa i l’electrodiàlisi. 

Ítem d’avaluació Columnes de 
bescanvi 

Osmosi 
inversa 

Electrodiàlisi 

Consum d’energia Menor 0,7 

kWh/m3 

>1,5 

kWh/m3 

Consum de productes químics Elevat Baix Baix 

% d’aigua de rebuig Aigua de 
regeneració 

10-25 20-25 

Característiques de l’abocament CE (1) molt elevada i 
pH extrems 

CE elevada CE elevada 

Candidates a MTD Inst. 
existents 

No Sí Sí 

Inst. noves No Sí Sí 

(1) Conductivitat elèctrica 

En igualtat de condicions de l’aigua d’entrada, l’osmosi inversa es considera com 

a Millor Tecnologia Disponible ja que presenta avantatges mediambientals 

respecte a les columnes de bescanvi iònic i l’electrodiàlisi. No obstant això, per a 

determinades característiques de l’aigua d’entrada i de qualitat de l’aigua a 

obtenir, l’electrodiàlisi pot ser l’alternativa més adequada, per la qual cosa no pot 

descartar-se com a MTD. 

12.11. Neteja d’equips i instal·lacions 

La retirada segregada i en sec dels residus generats (bagàs, solatges, llevats, 

terra de diatomees, …) prèviament a la neteja amb aigua ha de considerar-se 

com a MTD, ja que permet reduir el volum d’aigua i productes de neteja, així 

com el volum i qualitat de les aigües generades durant la mateixa. 

La reducció de l’impacte generat per les neteges d’equips i instal·lacions no s’ha 

de restringir únicament a un canvi en les tècniques utilitzades. El replantejament 

de certes fases del procés productiu o de les característiques del producte, 

establint-se criteris que tinguin en compte les necessitats de neteja associades, 

pot conduir també a millores notables en el volum i característiques de les aigües 

residuals generades. 

12.11.1. Neteja d’equips 



 Projecte d’una planta de fabricació de la cervesa 

 - 175 - 

Cal indicar que la neteja dels equips dins de la indústria cervesera és una 

operació crítica des del punt de vista de la qualitat del producte i que, per tant, 

qualsevol millora mediambiental està supeditada a l’assegurament de la higiene 

en el procés. El manteniment d’una higiene adequada en la instal·lació evita que 

grans quantitats de matèria primera es converteixin en residus a causa d’una 

eventual contaminació. 

Els sistemes CIP (Clean-in-Place) permeten realitzar de forma semiautomàtica o 

automàtica la neteja i desinfecció de la major part dels equips, canonades i 

dipòsits utilitzats. Aquesta automatització presenta alguns avantatges respecte a 

la neteja manual: 

 Facilita l’estandardització dels temps i de les dosis dels productes utilitzats 

(bases, àcids i desinfectants), evitant consums exagerats i l’increment del 

volum o càrrega dels abocaments corresponents. 

 Assegura un major control sobre l’operació, disminuint contaminacions en 

la matèria primera o producte. 

 Permet la reutilització de les solucions de neteja. 

Dins dels sistemes de neteja CIP, el sistema descentralitzat permet obtenir 

millors rendiments pel que fa al consum d’aigua, detergents i energia, ja que és 

menor la longitud del circuit per on han de passar les distintes solucions de 

neteja. A més a més, permet l’implantació de seqüències de neteja diferents 

depenent de la zona d’instal·lació. 

Es considera MTD l’existència de procediments escrits en els quals s’especifiquin 

els paràmetres, característiques i freqüència de neteja que permetin optimitzar 

els consums d’aigua, energia i productes químics i per tant reduir el volum i 

càrrega dels efluents. També es considera MTD la instal·lació d’aparells de 

mesura dels paràmetres més importants (temperatura, pH i conductivitat) a 

l’interior dels equips, de manera que es puguin ajustar als òptims de l’operació, 

evitant malbarataments. 

12.11.2. Neteja de superfícies 

La correcta neteja de les superfícies és una actuació fonamental per a assegurar 

la higiene de la producció i la minimització de les pèrdues de matèria primera 

com a residu. 

Per a la neteja de superfícies existeixen una sèrie de Bones Pràctiques de 

Caràcter Mediambiental que es poden considerar com a Millors Tècniques de 

Neteja Disponibles, ja que permeten reduir de forma molt important els consums 

d’aigua, energia i productes de neteja, així com els volums i la càrrega 

contaminant dels abocaments corresponents. 

Aquestes Millores Tècniques són: 

 Posar per escrit les operacions o procediments de neteja 

 Evitar l’entrada de sòlids en el sistema d’evacuació d’aigües residuals 

 Utilitzar mànegues de baix cabal i alta pressió 

 Utilitzar sistemes de tancament automàtic en mànegues de neteja 



Aleixo Boldú González  

 - 176 - 

 Utilitzar sistemes que permetin l’ús combinat d’aigua i vapor 

 Utilitzar productes de neteja menys perillosos. 

12.12. Gestió de l’aigua i l’energia 

Es consideren MTD totes aquelles tècniques que millorin la gestió de l’aigua i 

l’energia de tal manera que s’optimitzin els consums d’aquests recursos. Entre 

aquestes tècniques s’inclouen la instal·lació de comptadors d’aigua i energia, la 

recirculació de l’aigua en aquells processos en què sigui possible, la recuperació 

dels bafs de cocció i dels condensats del sistema de vapor, i altres mesures que 

permetin la minimització dels consums. 

12.12.1. Control del consum d’aigua/energia en les principals etapes 

La instal·lació de comptadors i altres equips de control del consum d’aigua i 

energia fan possible una major supervisió del procés, la qual cosa permet 

millorar la qualitat i l’eficiència del mateix. 

A més d’aquesta forma, és possible conèixer exactament aquells punts on es 

produeixen els consums i disposar d’un valor de referència a partir del qual poder 

determinar quan es produeix una desviació d’aquell valor de procés i corregir-ho. 

A continuació s’indiquen en una taula aquells punts del procés on es considera 

necessari instal·lar comptadors que permetin un adequat control dels consums 

realitzats. Així mateix s’assenyalen els possibles indicadors de consum. 

Taula 28. Indicadors de consum que haurien de controlar-se en les 

principals operacions (Font: Environmental Management in the Brewing 

Industry). 

Àrea Aigua Vapor Energia CO2 

Freda Calenta  

Fabricació 
de most (1) 

hl d’aigua/hl de 
most 

kcal/hl de most kWh/hl de 
most 

- 

Fabricació 
de cervesa 

(2) 

hl d’aigua/hl de 
cervesa 

estabilitzada 
col·loïdalment 

kcal/hl de cervesa 
estabilitzada 

col·loïdalment 

kWh/hl de 
cervesa 

estabilitzada 
col·loïdalment 

- 

Envasament 
(3) 

hl d’aigua/hl de 
cervesa envasada 

kcal/hl de cervesa 
envasada 

kWh/hl de 
cervesa 

envasada 

- 

Planta de 
recuperació 

de CO2 

hl d’aigua/g de CO2 
tractat 

kcal/kg de CO2 
tractat 

kWh/kg de 
CO2 tractat 

kg de CO2 
recuperat 

/Hl de 
cervesa 

Planta de 
tractament 

d’aigües (4) 

hl d’aigua 
abocada/hl de 

cervesa envasada 

 kWh/hl d’aigua 
tractada 

- 

Control 

general 

hl d’aigua/hl de 

cervesa produïda 

kcal/hl de cervesa 

produïda 

kWh/hl de 

cervesa 

produïda 

Kg de 

CO2/Hl de 

cervesa 
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produïda 

(1) Inclou les operacions de: Mòlta, Maceració, Filtració, Ebullició, Clarificació i Refredament del 

most. 

(2) Inclou les operacions de: Fermentació, Separació de llevats, Maduració, Centrifugació, 

Estabilització Col·loïdal i Carbonatació de la cervesa. 

(3) Inclou les operacions de: Rentatge d’ampolles, Ompliment i Pasteurització. 

(4) S’haurà de tenir en compte el volum d’aigües pluvials en cas que no es disposi d’un sistema de 

recollida d’aigües separatiu. 

12.12.2. Gestió integral de l’aigua calenta 

En l’operació de refredament del most prèvia a la fermentació, es genera una 

gran quantitat d’aigua calenta (a 85 ºC aproximadament). Quan aquesta aigua 

calenta s’utilitza només en la fase de maceració, es generen excessos que han de 

ser abocats, amb la consegüent pèrdua d’energia i aigua. 

Els sistemes d’aigua calenta han de dissenyar-se de tal manera que es produeixi 

el major aprofitament possible de l’aigua calenta, minimitzant així el seu 

abocament. 

La realització d’un estudi exhaustiu de les necessitats d’aigua calenta a la 

indústria, de manera que permeti aprofitar aquesta aigua calenta en operacions 

com la neteja CIP o el rentatge d’ampolles, esdevé fonamental. 

12.12.3. Recirculació de l’aigua dels banys del túnel de pasteurització 

En alguns casos, pot ser adequada la utilització de Torres de Refredament per a 

la recirculació de les aigües de l’últim refredament. 

12.12.4. Recuperació de condensats del sistema de vapor 

Com en qualsevol altra indústria, la recuperació dels condensats del sistema de 

vapor permet reduir els consums d’aigua i energia en l’operació (la pèrdua d’1 m3 

de condensats a 85 ºC equival a un consum de 8,7 Kg de fuel). 

12.12.5. Altres 

També es poden considerar com a MTDs les següents iniciatives: 

 Recirculació de l’aigua de les bombes de buit. 

 Instal·lació de vàlvules automàtiques de tancament de l’aigua a les 

rentadores d’ampolles quan la línia està parada. 

 Adequació de la qualitat d’aigua emprada a les necessitats de l’operació 

12.13. Aprofitament del biogàs generat 

El biogàs generat en el procés anaeròbic de depuració d’aigües té una riquesa en 

metà que generalment oscil·la entre el 70 i 80%. 

La utilització d’aquest biogàs com a combustible és una Millor Tècnica Disponible 

en les empreses que posseeixin aquest tipus de sistema de depuració, sempre 



Aleixo Boldú González  

 - 178 - 

que la quantitat de gas generada faci viable tècnica i econòmicament la 

instal·lació. Com a valor de referència, es pot suposar una producció compresa 

entre 0,35 i 0,5 m3 de metà/kg de DQO eliminada. 

Per a poder utilitzar el biogàs com a combustible, és necessari eliminar 

prèviament alguns gasos (com l’àcid sulfhídric) que poden causar problemes de 

corrosió en els equips.  

El poder calorífic inferior del biogàs oscil·la entre 22 i 25 MJ/Nm3, depenent de la 

seva riquesa en metà. A part de l’estalvi econòmic derivat de la reducció del 

consum de combustible, s’aconsegueix reduir l’emissió de metà a l’atmosfera.  

Es considera MTDs l’aprofitament del biogàs generat en les instal·lacions de 

depuració d’aigües residuals, sempre que econòmica i tècnicament sigui viable. 
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CAPÍTOL 13: 

TRACTAMENT I CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓ 

L’aplicació en si de les MTDs de procés no assegura en alguns casos un adequat 

nivell de protecció dels medis receptors, i per tant és necessari complementar-les 

amb sistemes de tractament i control de les emissions a final de línia que 

englobin actuacions com: 

 Una gestió més adequada dels residus 

 Elements de depuració 

 Equips per a l’autocontrol mediambiental 

La contaminació ambiental produïda per les indústries cerveseres està originada 

fonamentalment per les aigües residuals, els residus sòlids i les emissions a 

l’atmosfera, sent la provocada per olors o sorolls de caràcter més puntual. 

13.1. Emissions atmosfèriques 

Els problemes mediambientals derivats de les emissions atmosfèriques poden ser 

rellevants en aquest tipus d’indústries, centrant-se en els següents aspectes: 

 L’emissió de partícules durant la descàrrega i transport del malt 

 Els gasos de combustió en calderes (molt dependents del tipus de 

combustible utilitzat) 

 L’emissió de bafs d’aigua i compostos orgànics volàtils durant la cocció del 

most 

 L’emissió de CO2 durant la fermentació i maduració 

L’emissió de pols i partícules durant les etapes de recepció i transport del malt 

poden evitar-se mitjançant la instal·lació conjunta de sistemes tancats de 

recepció, d’aspiració i retenció de partícules (ciclons i filtres de mànegues). 

Els sistemes de refrigeració han de tenir sistemes de detecció de fuites. 
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13.2. Residus sòlids 

La major part dels residus generats són de caràcter orgànic i algun d’ells es 

genera en grans quantitats. 

El bagàs de cervesa suposa entorn del 80% del volum de malt, mentre que el 

llevat produït durant la fermentació és quatre vegades superior al que 

s’introdueix inicialment. Ambdós residus han de ser considerats com a 

subproductes, ja que tenen valor com a matèria prima per a altres activitats. 

No obstant això, el seu valor com a subproducte depèn en gran mesura de 

característiques com el seu grau d’humitat o la frescor, per la qual cosa les 

empreses han de disposar d’instal·lacions que assegurin un emmagatzematge 

adequat. Els lixiviats generats durant l’emmagatzematge han de ser recollits i 

enviats a l’EDAR. 

La deshidratació de residus orgànics (bagassos, llevats i fangs de depuradora) o 

terres de diatomees aprofitant l’energia tèrmica procedent d’instal·lacions de 

cogeneració és una de les millors alternatives per a aconduir aquests 

subproductes, reduir el seu impacte i facilitar el seu aprofitament. 

A mode de referència, el consum energètic necessari per a reduir la humitat del 

bagàs de cervesa des d’un 60% (humitat aconseguida després del seu 

premsatge mecànic) fins a un 15%, és de 10-20 MJ/hl de cervesa. 

Els residus de naturalesa no orgànica també tenen molta importància. s’han 

d’establir plans de minimització de residus que permetin una reducció del volum 

de generació i perillositat dels mateixos. 

Els residus d’envàs generats durant la recepció de matèria primera o 

l’envasament de productes han de segregar-se a l’interior de l’empresa d’acord 

amb la seva composició i les possibilitats de gestió existents (vidre, paper/cartró, 

plàstics, llauna, alumini i fusta), per a posteriorment gestionar-se a través d’una 

empresa autoritzada per a la gestió d’aquest tipus de residu. 

Els residus perillosos han de segregar-se de la resta de residus, emmagatzemar-

se en llocs especialment condicionats per a tal fi (per un període de temps no 

superior a 6 mesos) i gestionar-se adequadament a través d’un Gestor Autoritzat 

de Residus Perillosos. 

Les terres de diatomees exhaurides tenen algunes característiques que dificulten 

la seva gestió (una matriu inerta calcària amb un alt contingut en sòlids orgànics 

i una humitat elevada). La primera actuació ha de ser la reducció del grau 

d’humitat de les terres per a evitar la producció d’abocaments i facilitar la seva 

gestió. 

Posteriorment, existeixen diverses alternatives per a la seva gestió o 

aprofitament: 

 El dipòsit en abocador controlat 

 L’aplicació en sòls contaminats 

 La incineració i posterior reutilització 
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 La mescla amb altres residus com bagassos o fangs de depuradora 

En tot cas, aquestes solucions de gestió han d’adequar-se a la corresponent 

legislació autonòmica o local. 

Els fangs de depuradora també tenen una gestió relativament complicada en 

alguns casos. El seu aprofitament més senzill és el compostatge i la posterior 

utilització com adob o esmena agrícola, sempre que no presentin concentracions 

de metalls pesants per sobre dels valors límit legislats. 

13.3. Aigües residuals 

La major part de les aigües residuals es genera en operacions de rentatge i 

neteja. Encara que existeix una gran variabilitat en les característiques de les 

aigües residuals generades en la indústria cervesera, es poden trobar algunes 

característiques comunes: 

 Un volum de generació elevat 

 Un marcat caràcter orgànic (una elevada DQO i DBO5) 

 Una biodegradabilitat elevada (DBO5/DQO > 0,6) 

 Una gran part de la matèria orgànica està en forma soluble 

 La presència de sòlids en suspensió 

 Ocasionalment, poden tenir pH extrems a causa de les operacions de 

neteja 

En la següent taula es mostren alguns rangs típics per als esmentats 

paràmetres: 

Taula 29. Valors aproximats de referència per a alguns paràmetres de 

les aigües residuals en les cerveseries (Font: Environmental 

Management in Brewing Industry). 

Paràmetres Valors 

aproximats 

Volum d’aigües residuals (hl/hl de cervesa) 3,5-8 

DBO (kg de DBO/hl de cervesa) 0,6-1,8 

Sòlids en suspensió (kg de DBO/hl de cervesa) 0,2-0,4 

DBO/DQO 0,58-0,66 

Nitrogen (mg/l) 30-100 

Fòsfor (mg/l) 30-100 

Les característiques de les aigües residuals de les cerveseries poden variar 

considerablement d’unes instal·lacions a altres, depenent entre altres coses del: 

 Grau d’optimització del consum de l’aigua 

 Tipus de neteja i productes químics utilitzats 

 Percentatge d’envasos reutilitzats enfront dels no reutilitzables 
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 La gestió dels residus realitzada (aportació o no de llevat, terra de 

diatomees, solatges o cervesa residual a les aigües residuals) 

 La necessitat o no de preparar l’aigua de procés 

Alguns paràmetres d’abocament (especialment DQO, DQO5, SS i pH) solen 

presentar valors per damunt dels permesos en la normativa, per la qual cosa és 

necessari que les cerveseries disposin d’un sistema de depuració de les seves 

aigües residuals, de manera que s’asseguri un adequat nivell de protecció del 

medi ambient. 

El sistema que es descriu a continuació s’ha de considerar com un sistema mínim 

de tractament per a totes les indústries cerveseres, sense que per això es 

consideri que el sistema és suficient per a aconseguir una depuració adequada de 

les aigües en cada cas particular. 

L’estació depuradora d’aigües residuals haurà de disposar dels següents 

sistemes: 

13.3.1. Sistema de desbast 

Com a etapa prèvia a la resta d’equips de depuració, s’ha d’instal·lar un sistema 

de retenció de sòlids: 

 Una reixa de gruixuts per a retenir els sòlids de major grandària 

 Un tamís que permeti la separació dels sòlids més fins. 

Aquests sistemes portaran acoblats equips de recollida dels sòlids que facilitin la 

seva recuperació com a subproductes i sistemes de drenatge per a evacuar els 

lixiviats de forma controlada. 

13.3.2. Sistema de neutralització 

Quan sigui possible, es recomana realitzar una anàlisi i identificació de les 

corrents àcides i bàsiques, de manera que es puguin neutralitzar abans del seu 

abocament al col·lector. Aquest tipus de neutralització presenta alguns 

avantatges com són: estalvi de reactius, menor temps de reacció i major eficàcia 

de la neutralització. En el cas concret de la neteja CIP, és recomanable mesclar 

els efluents àcids i bàsics abans del seu abocament per a aconseguir la 

neutralització parcial de l’efluent conjunt. 

La neutralització de les aigües al final de línia serà necessària quan no s’assoleixi 

un pH adequat de l’abocament final. Aquesta neutralització es pot aconseguir 

mitjançant l’addició de productes químics (àcids o bases), utilitzant el CO2 

excedentari generat durant la fermentació i tenint en compte la possible 

acidificació biològica que es produeix en els reactors biològics. 

13.3.3. Sistema d’homogeneïtzació 

Donada la gran variabilitat diària existent en els abocaments quant a cabal i 

característiques químiques, és necessari disposar d’un sistema 

d’homogeneïtzació que permeti laminar els abocaments puntuals generats al 

llarg de la jornada. Aquest sistema no serà necessari si posteriorment existeix 

algun equip que realitzi aquesta funció. 



 Projecte d’una planta de fabricació de la cervesa 

 - 183 - 

13.3.4. Sistema biològic 

Com a conseqüència de l’elevada càrrega orgànica que presenten les aigües de 

les cerveseries, resulta necessari implantar un sistema de depuració que 

disminueixi considerablement aquesta càrrega. Donada l’elevada 

biodegradabilitat de la matèria orgànica present en els esmentats efluents 

(generalment superior al 60%), els sistemes biològics es presenten com 

l’alternativa més adequada i utilitzada per a la reducció de la càrrega orgànica. 

El sistema ha de constar d’un tractament biològic de les aigües adequat a les 

seves característiques de càrrega i volum, de manera que permeti reduir els 

valors de DQO, DBO5 i sòlids en suspensió fins a valors que permetin el seu 

abocament al medi receptor, i d’un tractament dels fangs generats en el procés 

de degradació biològica de la matèria orgànica (biomassa microbiana 

excedentària), que com a mínim hauria de disposar de les etapes de 

concentració i deshidratació. 

A continuació es descriuen de forma genèrica els sistemes biològics de 

depuració: 

Els sistemes biològics consisteixen bàsicament a provocar el desenvolupament de 

microorganismes capaços d’assimilar la matèria orgànica present en les aigües, 

de manera que part d’aquesta s’oxida o redueix i la resta es transforma en nous 

microorganismes que es retiren per decantació o flotació. 

Els sistemes biològics es poden classificar en dos grans grups, en funció del tipus 

de microorganisme encarregat de biodegradar la matèria orgànica: 

 Sistemes aerobis; en els quals s’afavoreix el creixement de 

microorganismes aerobis mitjançant el manteniment de les condicions 

d’oxigenació del medi. 

 Sistemes anaerobis; en els quals la matèria orgànica es degrada per 

fermentacions anaeròbiques en escassetat o absència d’oxigen. 

Moltes cerveseries utilitzen sistemes mixtes anaerobis-aerobis. En la següent 

taula es resumeixen les característiques d’ambdós sistemes: 

Taula 30. Característiques dels sistemes anaerobis i aerobis. 

Sistemes anaerobis Sistemes aerobis 

En els processos anaeròbics és possible 
operar amb càrregues orgàniques de 

l’efluent elevades. 

No funcionen adequadament 
amb càrregues de matèria 

orgànica elevades a causa de 

les limitacions en la velocitat 
de transferència d’oxigen. 

Generen poca quantitat de fangs (0,04-
0,08 kg de SS/kg de DQO eliminada). 

Això suposa un important estalvi en el 
transport i tractament de fangs. 

Generen una major quantitat 
de fangs (0,45-0,55 kg de 

SS/kg de DQO eliminada). 

Les necessitats d’energia elèctrica són 
entorn de la dècima part dels aerobis ja 

que es suprimeix el consum degut a 

l’aeració. 

 

Per a assegurar que els processos No necessiten escalfament del 
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anaerobis tenen lloc a velocitats 

raonables és necessari treballar a 
temperatures properes als 35 ºC, la qual 

cosa implica un escalfament del reactor. 
Una part substancial dels requisits 

d’energia pot obtenir-se dels gasos 
produïts (metà). 

sistema, encara que presenten 

màxims d’eficiència entre 25-
35 ºC i la seva eficiència es 

redueix ràpidament quan la 
temperatura de l’efluent 

excedeix dels 38-40 ºC. 

Els fangs generats estan més 

estabilitzats. 

 

Major cost d’inversió inicial Major cost de manteniment 

Els mals olors, per culpa principalment de 
la producció de sulfur d’hidrogen i 

mercaptans, poden ser una seriosa 
limitació en alguns casos. 

Si l’aeració és adequada, no 
han de produir-se mals olors. 

El control operacional de les unitats 
anaeròbies és més difícil que el de les 

aeròbies, sent el procés més sensible a 

les puntes de càrrega. 

 

Els tractaments anaerobis requereixen 

generalment un posterior tractament 
aerobi. 

Els sistemes aerobis permeten 

reduir la DQO a valors molt 
baixos (<25 ppm). 

La sedimentació de la biomassa 
anaeròbia és més difícil que la del procés 

de fangs activats, la qual cosa implica 
majors costos per a la clarificació. 

Fàcil sedimentació dels fangs 
generats 

La primera posada en marxa del procés 

és més lenta. 

 

13.4. Equips d’Autocontrol 

És important que les empreses disposin dels mitjans i sistemes adequats que 

permetin conèixer els cabals d’aigua consumits i els cabals abocats, així com el 

posseir equips propis de presa de mostres capaços d’obtenir de forma periòdica 

mostres integrades d’una jornada laboral. 

La utilització d’aquests equips juntament amb una sèrie de mètodes analítics 

semiquantitatius que permetin determinar els principals paràmetres d’un 

abocament (pH, DQO i SS), oferiran una valuosa informació relativa a les 

característiques analítiques de l’abocament, la seva evolució temporal, els cabals 

abocats, l’efectivitat dels seus sistemes de tractament i, finalment, si l’empresa 

ha adoptat mesures de minimització podrà conèixer els avanços realitzats en 

aquest sentit. 

13.5. Límits d’emissió 

La determinació exacta dels límits d’emissió en els paràmetres d’abocament de 

les aigües residuals per a cada operació o els límits d’emissió finals del procés en 

el seu conjunt, és un tema de gran complexitat ja que: 
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1. Per a algunes operacions, existeix una dependència inversa entre el volum 

d’aigua consumida i la concentració dels paràmetres d’abocament de les 

aigües residuals resultants. 

2. Fins i tot dues indústries que utilitzin les mateixes matèries primeres i 

elaborin els mateixos productes tindran aigües residuals amb distintes 

característiques a causa de la versatilitat dels processos i als distints maneigs 

i modes d’operació. 

3. Els límits d’abocament de les aigües residuals d’un establiment depenen de 

les característiques del medi receptor, considerant que en algunes ocasions: 

a) Les empreses poden abocar les seves aigües residuals després d’un 

pretractament adequat a col·lectors municipals que disposin d’una EDAR. 

b) Les empreses han de depurar les seves aigües fins a nivells molt més 

restrictius quan aboquen a llera pública. 

Per aquestes raons, no es fixen límits d’emissió, sinó que es pren com a 

referència el que s’estableix en la normativa vigent. 
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CAPÍTOL 14: 

TÈCNIQUES EMERGENTS 

 

14.1. Ebullició del most 

En aquest capítol es detallen les tècniques en fase de desenvolupament o que no 

s’utilitzen en el nostre país, i que milloren el comportament mediambiental 

conjunt de l’operació en comparació amb les tecnologies més utilitzades. 

14.1.1. Sistemes d’alta pressió 

En els sistemes d’alta pressió, el most es recull en la caldera a 72 ºC i s’escalfa 

successivament en tres bescanviadors de calor fins a 140 ºC, mantenint-se a 

aquesta temperatura durant 3-5 minuts, a una pressió de fins a 6 bars perquè no 

bulli. Posteriorment, el most sofreix un refredament per etapes en dos tancs 

d’expansió, utilitzant-se els vapors en els bescanviadors de calor. 

El fluid calefactor de les dues primeres unitats és vapor secundari generat durant 

l’expansió del most en passar en dues etapes d’una pressió de 6 bars a 

l’atmosfèrica en els tancs d’expansió. D’aquesta manera, només és necessari l’ús 

de vapor per a l’escalfament final del most des de 115 a 140 ºC, estalviant-se 

així dos terços del total del vapor que en realitat es necessitaria en cas de coure 

el most en una caldera tradicional. 

En els bescanviadors de tipus espiral es produeix la condensació d’aquests 

vapors secundaris en forma de condensats, eliminant els problemes d’emissions 

de vapors més o menys olorosos típics de la cocció tradicional. 

Els sistemes d’alta pressió requereixen una instal·lació complexa, encara que 

permeten obtenir un estalvi de vapor d’un 69%. Com el tractament tèrmic és 

molt efectiu, es pot reduir apreciablement la dosi de llúpol si es compara amb el 

sistema de caldera oberta. La sobrepressió pot provocar formació d’escumes 

indesitjables. 

Els avantatges dels sistemes d’alta pressió són: 

 Una instal·lació compacta 

 Un sistema tancat i continu 

 La possibilitat de reduir en un 10% l’addició de llúpol i seguir aconseguint 

el mateix resultat que en un sistema tradicional 
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 Una reducció dràstica dels vapors expulsats a l’atmosfera 

14.2. Filtració-estabilització de la cervesa 

14.2.1. Microfiltració tangencial 

La utilització de filtres de terres suposa un inconvenient des del punt de vista 

mediambiental a causa de la considerable generació de residus sòlids amb una 

elevada càrrega orgànica, la gestió de la qual és complicada. 

La utilització de tècniques de separació per membrana pot permetre a la 

indústria cervesera dur a terme els processos de separació sòlid-líquid sense la 

generació de residus sòlids i obtenir productes microbiològicament estables 

sense la necessitat d’utilitzar tractaments tèrmics. 

No obstant això, el problema de l’embrutiment de les membranes encara no està 

totalment solucionat per als equips industrials, lo qual cosa dificulta la seva 

aplicació a la indústria. 
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CAPÍTOL 15: 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

AL SECTOR 

 

15.1. Normes generals en matèria mediambiental 

15.1.1. Directiva 96/61/CE 

Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la 

prevenció i al control integrats de la contaminació. 

La present Directiva disposa, a nivell comunitari, les mesures necessàries per a 

reduir i prevenir els impactes que les activitats industrials produeixen en el medi 

ambient en el seu conjunt (atmosfera, aigua i sòl). Aquest control global es 

realitza evitant la contaminació mitjançant un sistema d’autorització prèvia, que 

només es concedirà quan s’hagin tingut en compte criteris de protecció integral 

del medi ambient en realitzar el projecte d’instal·lació de la indústria. 

15.1.2. Decret 2414/1961 

Decret 2414/1961, de 30 de novembre. Reglament d’Activitats Molestes, 

Insalubres, Nocives i Perilloses. 

És un reglament d’intervenció administrativa, que regula, amb el caràcter de 

mínim, les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Té per objecte 

evitar que les instal·lacions, establiments, activitats, industries o magatzems, 

produeixin incomoditats, alterin les condicions normals de salubritat e higiene del 

medi ambient i ocasionin danys a les riqueses pública o privada o impliquin riscs 

greus per a les persones o els bens. 

Regula el procediment per a la concessió de llicències per a totes aquelles 

activitats que són especificades, determinant-se, en base a la seva qualificació 

com a molestes, insalubres, nocives o perilloses, exigències addicionals 

contemplades en el Reglament. 

15.1.3. Reial Decret 85/1996 
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Reial Decret 85/1996, de 26 de gener, pel qual s’estableix normes per a 

l’aplicació del Reglament (CEE) 1836/93, del Consell, de 29 de juny, pel qual es 

permet que las empreses del sector industrial s’adhereixin amb caràcter voluntari 

a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals. 

Incorporant a l’ordenament intern espanyol el Reglament comunitari citat, 

l’auditoria mediambiental es concep com a un instrument de gestió, de caràcter 

voluntari per a la empresa, dirigit fonamentalment cap a l’activitat de la mateixa 

(processos productius), avaluant aquesta, amb la finalitat de protegir el medi 

ambient. 

15.1.4. Llei 38/1995 

Llei 38/1995, de 12 de desembre, sobre el dret d’accés a la informació en 

matèria mediambiental. 

La present Llei proclama i reconeix el dret (d’altra banda, ja indirectament 

contemplat en els articles 35 i 37 de la Llei 30/1992) d’accés a la informació 

ambiental que estigui en poder de les administracions competents, transposant 

la normativa comunitària en la matèria; aquest dret es revesteix de dos 

caràcters que el distingeixen: 

 La no necessitat d’acreditar un interès determinat 

 La garantia de confidencialitat sobre la persona que l’exerceixi 

15.2. Aire 

15.2.1. Llei 38/1972 

Llei 38/1972, de 22 de desembre, de Protecció de l’ambient atmosfèric. 

Norma que va iniciar, en la pràctica, el desenvolupament conscient de l’ordenació 

jurídica espanyola en matèria de medi ambient, determinant (llavors inicialment) 

el seu caràcter sectorial. Es redacta en resposta a la contaminació/saturació del 

medi atmosfèric provocada, ja aleshores, fonamentalment per l’emissió 

descontrolada d’agents contaminants. Per això, té com a objecte “prevenir, 

vigilar i corregir les situacions de contaminació atmosfèrica, qualsevol que siguin 

les causes que les produeixin”, que impliquin risc, dany o molèstia greu per a les 

persones i béns. 

15.2.2. Decret 833/1975 

Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 

de desembre, de Protecció de l’ambient atmosfèric. 

En virtut del disposat en la Llei de Protecció de l’ambient atmosfèric, el seu 

Reglament incideix en els aspectes pràctics de la mateixa, desenvolupant, en 

essència, les dues qüestions bàsiques en matèria de contaminació atmosfèrica: 

1. La qualitat de l’aire: 

 Normes d’immissió 

 Xarxa Nacional de vigilància y prevenció 
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 Zones d’atmosfera contaminada 

2. Les emissions contaminants: 

 Activitats potencialment contaminants de l’atmosfera 

 Límits (provisionals) d’emissió autoritzats 

 Normes d’instal·lació, ampliació, modificació, localització, autorització, 

funcionament i control de les activitats industrials potencialment 

contaminants de l’atmosfera 

15.3. Aigua 

15.3.1. Llei 29/1985 

Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües. 

La present Llei pretén orientar la concepció pública de l’aigua com a recurs, 

harmonitzant la legislació civil en la matèria amb l’administrativa, i adequant-la a 

la nova organització territorial de l’Estat. Cita, així mateix, els àmbits d’actuació 

relacionats amb l’aigua: Política Hidràulica (Planificació Hidrològica i Domini 

Públic Hidràulic), Protecció del Medi Ambient, així com Ordenació del Territori, als 

que caldria afegir, a causa del caràcter econòmic de l’aigua, la seva genèrica 

planificació dins de l’activitat econòmica. Tot això provoca una molt fina 

delimitació de les competències que el nostre Ordenament Jurídic reserva a cada 

una de les Administracions Públiques. 

15.3.2. Reial Decret 849/1986 

Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini 

Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols Preliminars, I, IV, V, VI i VII de la Llei 

29/1985, del 2 d’agost, d’Aigües. 

Reglament de desenvolupament de la Llei 29/85, d’Aigües, pel que fa a la 

utilització del Domini Públic Hidràulic, delimitant les figures en què es concreta la 

mateixa, el seu règim fiscal, així com el règim d’infraccions i sancions. 

A destacar el tractament realitzat sobre els abocaments. Tota activitat 

susceptible de provocar la contaminació o degradació del Domini Públic Hidràulic 

i, en particular, l’abocament d’aigües i de productes residuals susceptibles de 

contaminar les aigües continentals, requereix autorització administrativa. 

S’estableixen relacions de substàncies contaminants, per a eliminar (o si més no 

reduir, segons la categoria) els efectes nocius de les mateixes en el seu medi 

receptor, protegint-se especialment els aqüífers subterranis, autoritzant-se, en 

cas que puguin afectar als mateixos, solament aquells abocaments que, 

mitjançant estudi hidrogeològic, assegurin la seva innocuïtat en la graduació 

establerta. Es condiciona així mateix l’establiment d’instal·lacions industrials a 

l’obtenció de la preceptiva autorització d’abocament, si escau. 

Règim Econòmic de l’Abocament: Segueix el principi “qui contamina, paga”, que 

implica que els costos (econòmics, socials, ambientals…) que provoca 

l’abocament siguin pagats pel causant de l’activitat. En funció de l’anterior, el 

Reglament desenvolupa el denominat “Cànon d’Abocament”, exacció periòdica 
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percebuda pels Organismes de Conca, configurant el seu règim i, particularment, 

el mètode per al seu càlcul. 

15.3.3. Reial Decret 484/1995 

Reial Decret 484/1995, d’7 d’abril. Mesures de regularització i control 

d’abocaments. 

Aquest Reial Decret pretén fonamentalment assolir l’ordenament definitiu dels 

abocaments existents a través de “plans concrets de regularització” cridats a 

aconseguir, mitjançant una sèrie d’actuacions programades en el temps, 

l’adequat tractament de tot abocament. Les corresponents autoritzacions 

definitives tindran, lògicament, caràcter temporal i renovable, prèvies les 

comprovacions necessàries que assegurin en tot cas el compliment pels seus 

titulars de les obligacions que els imposen. En coherència amb les mesures de 

regularització que s’estableixen, la inviabilitat d’un abocament, ja sigui deguda a 

les característiques del mateix, al seu defectuós tractament o a l’incompliment de 

les previsions correctores, motivarà la seva suspensió o clausura sense perjudici 

de l’adopció de les altres mesures contingudes en la norma. 

15.3.4. Ordre de 23 de desembre de 1986 

Ordre de 23 de desembre de 1986, per la qual es dicten normes 

complementàries en relació amb les autoritzacions d’abocaments d’aigües 

residuals. 

Disposició promulgada per a regularitzar la situació legal i administrativa de 

determinats subjectes passius causants d’abocaments directes a lleres públiques, 

o que eliminen les seves aigües residuals mitjançant la seva extensió pel sòl o 

injecció en el subsòl. 

15.3.5. Ordre de 12 de novembre de 1987 

Ordre, de 12 de novembre de 1987, sobre Normes d’Emissió, Objectius de 

Qualitat i Mètodes de Medició de Referència relatius a determinades substàncies 

nocives o perilloses contingudes en els abocaments d’aigües residuals. 

En desenvolupament del que disposa l’article 254 del Reial Decret 849/1986 que 

aprova el Reglament per al Domini Públic Hidràulic, i incorporant la Normativa 

Comunitària al Dret Intern Espanyol, determina (en els seus annexos), i per a 

cada substància considerada: 

 Normes de Emissió 

 Objectius de Qualitat 

 Mètode de Medició de Referència 

 Procediments de control per a objectius de qualitat 

15.3.6. Llei 46/1999 

Llei 46/1999, del 13 de desembre, de modificació de la Llei 29/1985, del 2 

d’agost, d’Aigües. 
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La present Llei modifica la Llei d’Aigües de 1985, de tal manera que es dóna 

resposta a les insuficiències que presentava aquesta Llei, als reptes que exigeix 

la gestió de l’aigua en aquests moments i de cara al futur, així com a aconseguir 

una plena integració en la Unió Europea. A més d’atorgar la màxima protecció a 

aquest recurs natural com a un bé mediambiental. 

15.4. Residus 

15.4.1. Llei 10/1998 

Llei 10/1998, de 21 de abril, de residus. 

Norma bàsica en matèria de residus, té per objecte prevenir la producció de 

residus, establir el règim jurídic de la seva producció i gestió i fomentar, per 

aquest ordre, la seva reducció, la seva reutilització, reciclatge i altres formes de 

valorització. 

En particular, estableix: 

 Obligacions relatives a la posada en el mercat de productes generadors de 

residus 

 Determinacions quant a la producció, possessió i gestió dels residus 

(inclosos els residus urbans i els perillosos) 

 Normes específiques sobre la producció i gestió dels residus perillosos 

 Instruments econòmics en la producció i gestió de residus 

 Regulació dels sòls contaminats: declaració i reparació 

 Actuacions d’inspecció i vigilància 

 Responsabilitat administrativa: règim sancionador 

15.4.2. Reial Decret 833/1988 

Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a 

l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

Reglament en execució de la ja derogada Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i 

perillosos, subsisteix sempre que no s’oposi al que disposa la Llei 10/1998, de 

residus (articles 21 a 24 de la Llei), que regula, particularment: 

 Producció de registres perillosos 

 Gestió de residus perillosos 

 Registre i mesures de seguretat 

 Situacions d’emergència 

15.4.3. Llei 11/1997 

Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos. 
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La present Llei, incorpora a aquest efecte el que disposa la normativa 

comunitària, té per objecte establir un marc general de control dels residus 

d’envasos, per a la qual cosa regula, al llarg de tot el cicle de vida dels mateixos, 

l’impacte ambiental que puguin presentar els envasos, al temps que gestiona els 

residus que sobre aquests es generen. La Llei presenta com a doble objectiu la 

prevenció de la producció de residus d’envasos, així com la valorització dels 

residus d’envasos, amb la finalitat d’evitar o reduir la seva eliminació. 

15.4.4. Reial Decret 782/1998 

Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al 

desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus 

d’envasos. 

Norma de desenvolupament de la Llei 11/1997, que possibilita l’adequada 

aplicació d’aquesta, i, en particular, la participació i implicació empresarial en la 

consecució dels fins i objectius que la Llei estableix. 

En particular, la norma: 

 Desenvolupa el concepte d’envàs establert per la Llei, determinant, 

especialment, productes exclosos i inclosos en la consideració d’envasos. 

 Identifica i determina diferents obligacions empresarials per al compliment 

dels mencionats objectius, i, en particular; 

Estableix per als envasadors l’obligació d’elaborar Plans empresarials de 

Prevenció (en funció de quantitats fixades de residus d’envasos). 

Individualitza el deure de comunicar a l’administració informació sobre 

envasos i residus d’envasos. 

 Estableix, voluntàriament, un sistema de marcatge i identificació, en 

l’envàs, dels materials que el conformen. 

 Assenyala els requisits tècnics bàsics sobre la composició i naturalesa dels 

envasos. 

 Sistemes integrats de Gestió (SIG): Desenvolupa el seu règim de 

funcionament i finançament, articulant mecanismes que possibilitin el 

seguiment de la seva actuació. 

 Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn (DDR): Desenvolupa la seva 

utilització, subjectant-la a una prèvia comunicació. 
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CAPÍTOL 16: 

ANÀLISI I VALORACIÓ 

DEL SECTOR 

 

16.1. Variables a tenir en compte 

Per a realitzar una valoració econòmica del projecte, el primer que es requereix 

és determinar la dimensió de la fàbrica; decisió que requereix d’un cert 

coneixement previ de com està el sector. Cal fer, per tant, un estudi de mercat 

amb el propòsit de concretar algunes qüestions com: 

 Les preferències del client quant al tipus de cervesa 

 Les ofertes de la competència 

 Les possibilitats de comercialització 

 Els preus dels productes 

Amb això es determina l’oferta i la demanda, les possibilitats de captació de 

clients, la demanda potencial i la viabilitat del mercat. Una vegada identificat el 

mercat potencial, es fa una planificació detallada i minuciosa d’una tecnologia 

moderna, suficient per a tenir una capacitat efectiva de producció que permeti 

fer front a la demanda estimada. 

A continuació s’ha de fer una previsió de la basant econòmica del projecte. En 

aquest sentit és indispensable la realització d’una anàlisi i valoració del cost total 

de les inversions necessàries i els modes i maneres de finançar-les. S’haurà de 

tenir en consideració: 

 Les opcions de finançament possibles amb bancs, caixes o a la borsa 

 La captació de recursos d’altres inversors 

 El moment de la inversió, doncs en un context de crisi o inflació no es 

tenen les mateixes possibilitats que en un moment de creixement de 

l’economia. 
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 També és important un coneixement detallat de les lleis locals, que ens 

pot permetre accedir a ajudes i subvencions de les institucions. 

També hi ha una altra sèrie de variables o factors rellevants que cal valorar 

detingudament: 

 El grau d’industrialització de la zona 

 L’ambient d’incertesa política 

 Les taxes i els  impostos 

 La proximitat o llunyania respecte a les matèries primeres necessàries 

 La facilitat de transport i el seu cost 

 El nivell de recursos humans i si hi ha un nombre suficient dels mateixos. 

En aquest sentit també és important conèixer els costos laborals de la 

plantilla a través dels convenis. 

 L’expectativa de creixement de proveïdors 

 El cost del terreny on s’estableixi la fàbrica 

 La implantació propera d’empreses relacionades amb la nostra activitat i/o 

sector 

16.2. Anàlisi del mercat mundial 

Els estudis de mercat del consum de cervesa a Espanya estan fets per un 

conveni específic de col·laboració entre la Asociación de Cerveceros de España i 

el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. A continuació s’indiquen les dades 

més rellevants i significatives dels mateixos: 

 En relació amb el mercat mundial, el mercat de la cervesa a Europa ha 

assolit la seva maduresa, ja que el consum per càpita es manté més o 

menys estable en els últims anys, circumstància que condueix a les 

empreses del sector a centrar-se en guanyar quota de mercat, bé 

mitjançant la diversificació del producte o bé mitjançant fusions i 

adquisicions d’altres competidors. 

 També s’ha de tenir en compte el fenomen de la globalització, que ha 

donat lloc a la formació de grans multinacionals cerveseres i una obertura 

a nous mercats com són la Xina i la Índia, que ha cridat l’atenció de les 

grans empreses del sector. 

 En els mercats a on la cervesa ha assolit un major grau de 

desenvolupament, és previsible que no hi hagi un augment de consum 

significatiu. Ara bé, en els països en vies de desenvolupament, s’esperen 

taxes de creixement del 4 o 5% anual a causa del seu augment de 

població, l’increment del seu poder adquisitiu i el canvi d’hàbits de 

consum. 

16.3. Anàlisi del mercat espanyol 
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El pes del sector cerveser dins de l’economia espanyola durant l’any 2006 va ser 

de 3.052 milions d’euros: Aquesta dada va representar un augment del 3,73% 

respecte l’any anterior. A més a més, el sector cerveser va aportar 50.000 

milions d’euros, la qual cosa equival al 0,52% del PIB espanyol, ja que a això 

contribueix el 16% de l’IVA més el gravamen especial d’un euro per hectolitre de 

cervesa, al qual no estan subjectes altres begudes alcohòliques. 

En el sector laboral dóna lloc a 8000 llocs directes i a 212.700 d’indirectes, 

ocupant el quart lloc dins de la Unió Europea (UE). També dóna suport a la 

producció agrícola nacional, ja que el malt i el llúpol emprats són d’origen 

nacional. 

Dins d’Espanya conviuen més de cent marques diferents de cervesa amb una 

gran varietat d’aromes i sabors. Tot i això, la major part del mercat està dominat 

per grans grups cervesers.  

A l’any 2007, Espanya va exportar a uns 50 països; sent el tercer país productor 

dins de la UE i el novè del món. El consum local de cervesa va ser de 56 litres 

per càpita, sent aquesta dada una de les més moderades de la Unió Europea. 

Però on hi ha hagut un augment notable ha estat en el consum de cervesa sense 

alcohol, estant al capdavant d’Europa, segurament per l’enduriment respecte al 

consum d’alcohol de les noves lleis de circulació. 

D’altra banda, les àrees de més consum es donen a les zones turístiques i en 

èpoques estacionals d’estiu, la qual cosa sembla indicar una relació entre 

turisme, temperatura i cervesa. 

A Espanya, el sector de producció de la cervesa està conformat per set grans 

grups empresarials. La major part de la producció es realitza en centres 

productius. Són fàbriques de gran grandària, a diferència d’alemanya, el regne 

unit o bèlgica, on hi ha multitud d’empreses familiars. 

Pel que fa als canals de distribució, es mostra el caràcter social de la cervesa, ja 

que el 72% del consum es realitza a Hosteleria i restauració. 

Considerades les característiques del mercat espanyol, la realització d’una fàbrica 

nova a gran escala és molt costosa i difícil. En conseqüència, la única opció 

viable passa per constituir una empresa familiar o microcerveseria que conegui 

les preferències dels clients de la zona, que les seves cerveses aportin quelcom 

diferent en sabors a les realitzades per grans grups del sector, que tinguin 

possibilitats de comercialització i que els seus preus no difereixin 

significativament dels preus mitjos. 

Fent un estudi de les diferents cerveseries artesanals que existeixen avui dia a 

Espanya, es poden extreure unes certes conclusions: 

 Acostumen a elaborar quatre tipus diferents de cervesa, amb sabors i 

aromes clarament diferenciats. 

 Tenen  una producció que oscil·la entre 30.000 l/any i 200.000 l/any, sent 

la tònica mitjana d’uns 100.000 litres anuals. 

 Els preus dels seus productes van des de l’euro fins als dos i mig per 

ampolla de 33 cl. 

D’acord amb tot això, el projecte a realitzar serà el d’ una microcerveseria amb 

les següents característiques: 
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 S’elaboraran quatre tipus diferenciats de cervesa. 

 La producció anual serà de 100.000 litres, ampliables a 200.000 en un 

futur, en funció de la demanda. 

 El cost total serà de 364.043,2 €, que seran aportats amb finançament 

directe per quatre socis que hi destinaran 76.010,80 € cadascun i, a més, 

rebran una financiació d’un banc de 60.000 € al 7,2%. 

 La societat mercantil tindrà una forma jurídica de societat limitada. En el 

pròxim capítol es detallen les seves característiques. 

A continuació s’adjunta la fitxa bàsica del Polígon Industrial on s’establirà la 

fàbrica de cervesa artesanal: 

1. Dades bàsiques 

 Nom del Polígon: Nou sector industrial a Ponts 

 Població: Ponts 

 Usos: Indústria amb jardí 

 Situació: Limita amb la Ctra. De Calaf (C-1412) 

 Accessos: Ctra. C-14 i C-1412 

 Extensió Total: 76170 m2 

 Sòl Cedit: 34320 m2 

 Sòl Net: 41850 m2 

 31765 m2 

 10085 m2 

2. Condicions Urbanístiques per Sector d’Activitat 

 Sector d’Activitat: Indústria aïllada i continua 

 Ocupació Màxima: 70% 

 Alçada Màxima Edificable: 9 m 

 Parcel·la Mínima: 523 m2 

 Edificabilitat Màxima: 1 m2/m2 

 Façana Mínima: 10 m 

3. Característiques d’Urbanització: 

 Xarxa de clavagueram: Si 

 Voreres: Si 

 Estació Depuradora: Si 

 Pavimentació: Si 
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 Enllumenat Públic: Si 

 Protecció d’incendis: Si 

4. Subministradors de Serveis: 

 Electricitat: Fecsa-Endesa 

 Aigua: Sorea 

 Telefonia: Telefónica 

 Gas: Totalgaz España 
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CAPÍTOL 17: 

SOCIETAT LIMITADA 

 

17.1. Característiques 

 És una societat de caràcter mercantil amb el capital dividit en 

participacions iguals, acumulables i indivisibles, que no poden denominar-

se accions. 

 Les participacions són nominals i no es poden transmetre lliurement: Els 

altres socis tenen el dret preferent d’adquisició. 

 La responsabilitat dels socis es limita al capital aportat 

 No hi ha nombre de socis mínim per a constituir-la. 

 Si es constitueix amb un únic soci (societat limitada unipersonal), s’haurà 

de fer constar aquesta circumstància en el Registre Mercantil i en tota la 

documentació de l’empresa (factures, correspondència, etc.). 

 El capital social mínim aportat és de 3.005,06 € i ha d’estar totalment 

subscrit i desemborsat en el moment de la constitució de la societat. 

17.2. Tràmits per a constituir una Societat Limitada 

A continuació s’indiquen els tràmits necessaris per a constituir una societat 

limitada: 

1. Certificació Negativa del Nom: 

 Es redacta un document (o se’n recull un model en el Registre Mercantil de 

la província) i s’envia (indicant-hi les dades del remitent). El certificat es 

rep per correu. Aquest tràmit es pot realitzar omplint el formulari existent 

a la pàgina web del Registre Mercantil Central: http://www.rmc.es. 

 El dret de reserva del nom caduca als 15 mesos. El certificat s’ha de 

renovar cada 2 mesos si en aquest termini la societat no ha estat creada. 

2. Acta de Constitució, Estatuts Socials i Escriptura pública davant de Notari: Es 

aconsellable que els redacti un advocat o notari per a evitar confusions o 

equivocacions. 

http://www.rmc.es/
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3. Sol·licitud del número d’identificació fiscal i Declaració prèvia d’inici 

d’activitats (model 036 o 037) 

4. Liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 

Documentats (ITP i AJD): L’import que s’ha de liquidar és de l’1% del capital 

de la societat. 

5. Inscripció en el Registre Mercantil Central de Barcelona: A partir de la 

inscripció en el Registre Mercantil, l’empresa té capacitat d’actuació. 

6. Declaració Censal d’Inici de l’Activitat (Model 036 o 037) 

7. Alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): 

 El termini per presentar la sol·licitud d’alta a la matrícula de l’impost és de 

deu dies hàbils anteriors a l’inici de l’activitat. 

 Les empreses seran exemptes d’aquest impost durant els dos primers 

anys d’exercici de la seva activitat (períodes impositius). Posteriorment, 

tributaran les que hagin tingut un volum de facturació, a l’últim exercici 

tancat i aprovat, superior a 1 milió d’euros. 

8. Llicència Municipal d’Obres (en cas que es facin obres al local) 

9. Llicència Municipal d’Obertura 

10. Alta en contingències d’accidents de treball i malaltia professional: 

 Cobreix el cost de les prestacions a que té dret el personal de l’empresa en 

cas d’accident de treball o malaltia professional. 

 L’empresari pot optar per fer el tràmit davant d’una mútua privada o 

davant del mateix INSS. 

11. Inscripció i Alta en el Règim Especial d’Autònoms dels Socis 

 Els socis que treballin per a la societat, amb una participació superior al 

33% del capital o al 25% quan realitzin funcions de direcció o gerència, 

hauran de donar-se d’alta en el règim especial d’autònoms (R.E.T.A). 

Queden exempts de donar-se d’alta en el R.E.T.A els que tinguin una 

participació inferior al 25% del capital i exerceixin com administradors de 

la Societat Limitada (SL) amb retribució del càrrec o sense. 

 Els socis amb una participació majoritària a la societat, superior al 50%, 

quedaran exclosos del R.E.T.A, quan no siguin administradors de la 

societat o quan sent-ho, el càrrec no estigui retribuït. 

12. Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social: 

 S’atorga a l’empresa un codi de compte de cotització (CCC) per cada 

província en què tingui centre de treball. 

 Quan es contractin treballadors, se’n farà l’afiliació i l’alta en el Règim 

General de la Seguretat Social prèviament a l’inici de la relació laboral. 

13. Comunicació d’obertura del centre de treball (quan es contractin treballadors) 

14. Adquisició i legalització del Llibre de Visites (quan es contractin treballadors) 
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15. Obligacions fiscals i comptables d’una societat limitada: 

 Impost de Societats: 

Les societats laborals tributen a través de l’Impost de Societats, que grava 

la renda de la societat al llarg del període impositiu. S’entén que és renda 

la totalitat dels rendiments nets i els increments o disminucions 

patrimonials. 

Les societats limitades estan subjectes a l’impost de societats, al tipus 

general de gravamen del 35%. Si la societat factura menys de 

1.502.530,26 € i té menys de 50 treballadors, es considerarà una Empresa 

de Reduïda Dimensió (ERD). En aquest cas tributarà al 30% del benefici 

obtingut fins a 90.151,81 € i la resta, al 35%. 

Aquestes societats han de portar la comptabilitat ajustada al Codi de 

Comerç. Els llibres s’han de legalitzar en el Registre Mercantil, com a 

màxim quatre mesos després del tancament de l’exercici comptable. Els 

llibres obligatoris són els següents: 

Llibre diari 

Llibre d’inventaris i comptes anuals 

Llibre d’actes 

Llibre d’accions nominatives 

Llibre Registre de contractes entre el soci únic i la societat, en el cas de 

la societat unipersonal 

 Impost sobre el valor afegit (IVA): 

Les Societats Limitades estan obligades a efectuar la declaració de l’IVA. 

Els llibres obligatoris són els següents: 

Llibre Registre de factures emeses 

Llibre Registre de factures rebudes 

Llibre Registre de béns d’inversió 

Els llibres i la documentació concernents a la societat s’han de conservar 

durant sis anys a partir de l’últim assentament realitzat, fins i tot en cas de 

cessament de la societat. 
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CAPÍTOL 18: 

PRESSUPOSTOS 

 

18.1. Pressupost de la Microcerveseria Brauhaus 500 

A continuació s’adjunta un resum del pressupost sobre maquinària específica 

escollida per a la fàbrica de cervesa artesanal proporcionat per Brauhaus Àustria: 

18.1.1. Característiques de l’equip 

 Capacitat: 500 l/elaboració per a 100.000 l de cervesa/any de baixa 

fermentació i fins a 200.000 l de cervesa d’alta fermentació.  

 Adequada per a diferents estils de cervesa (Lager, Pils, Weizen, Ales, Stout 

etc.).  

 Amb sistema d’escalfament extern (calàndria externa) per a processos 

d’infusió i decocció.  

 El cerveser pot programar lliurement molts processos de maceració. 

 Material: Acer inoxidable DIN1.4301 i coure per a decoració externa de la 

cerveseria. 

18.1.2. Ex Works 

Taula 31. Preus Ex Works. 

Mòduls Descripció Llista de preus (€) 

Mòdul 1 Obrador cerveser, molí de malt i 

automatització de la cerveseria 

99.000 

Mòdul 2 Fermentació i guarda 85.000 

Mòdul 3 Paquet de serveis (enginyeria, 
instal·lació, posada en marxa, 

entrenament i receptes) 

24.000 

Mòdul 4 Opcional No inclòs 

 Total 208.000 
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18.1.3. Condicions de pagament 

Taula 32. Condicions de pagament. 

Percentatge Descripció 

30% Pagament inicial 

65% Crèdit documentari 

5% En acabar de fabricar cervesa 

El material entregat serà de la nostra propietat fins a haver rebut tot el 

pagament. 

18.1.4. Termini i servei d’entrega 

 Termini d’entrega: aprox. 12-14 setmanes Ex Works. Vàlid des de la 

clarificació de tots els aspectes tècnics i els referents a l’edifici, rebut el 

primer pagament i el crèdit documentari irrevocable. 

 Servei d’entrega: Claus en mà de l’equip, incloent 3 dies d’instal·lació i 

posada en marxa (l’edifici ha d’estar finalitzat) i 5 dies d’entrenament amb 

receptes. 

18.1.5. Exclusions 

Taula 33. Exclusions. 

Exclusions Descripció 

Sales Adequades i ben preparades (enrajolades, 
cambra de fermentació aïllada, magatzem de 

malt sec, sense pols i netes) 

Obres de l’edifici Les obres relacionades amb l’edifici, com per 
exemple trepar, enrajolar, fontaneria, fusteria, 

ventilació, instal·lació elèctrica, etc. 

Cambres 

emmagatzematge 

Cambra de fred per a barrils a 6 ºC 

Mitjans Totes las línees des de/fins a l’equip (elèctriques, 

aigua potable, aigües residuals, distribució, aire 
comprimit, CO2/ampolles amb reguladors de 

seguretat, electricitat (400 V), etc. 

PC 1 PC, Windows XP/98 instal·lat, ratolí i pantalla 

Ajudants locals 2 ajudants locals per a la instal·lació (1 

electricista i 1 fontaner durant 2 dies) i altres 
necessaris 

Aprenents 2 aprenents cervesers entrenats per nosaltres 
(començaran durant la instal·lació) 

Transport local Transport cap al destí final, descàrrega i 
col·locació a les sales cerveseres 

Rebuig Aigües residuals i bagàs 

Interiors Interior del bar (bar, tiradors de cervesa, etc.) 
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Allotjament Allotjament gratuït per als venedors i personal 

instal·lador (mín. una persona durant deu dies) 

Tasses Totes les tasses, impostos, duanes que s’hagin 

de pagar en el país del comprador 

Permisos Tots es permisos governamentals 

18.1.6. Garantia 

Es garanteix des de l’entrega Ex Works: 

 2 anys per a tot l’equip mecànic i elèctric: Parts fungibles (com juntes) i 

els casos de mal ús o tracte estan excloses de la garantía. 

 El venedor també garanteix el subministrament de recanvis idèntics o 

similars durant 10 anys. 

 El venedor ofereix els seus subministres i serveis d’acord amb les Regles 

Generals de la Maquinària Austríaca i de l’Associació de Plantes Industrials. 

18.1.7. Especificacions de la cerveseria 

1. Mòdul 1: Obrador cerveser i molí de malt 

Taula 34. Mòdul 1: Obrador cerveser i molí de malt. 

Pos. Descripció Capacitat Quantitat 

1.1 Molí de malt de dos cilindres amb 
motor 

1,5 kW 1 

1.2 Dipòsit d’acer inoxidable per a 
sacarificació i ebullició, inclosa funció 

whirlpool i agitador 

700 L 1 

1.3 Tanc filtre d’acer inoxidable amb: 690 L 1 

1.4 Calàndria externa (escalfador) d’acer 

inoxidable amb escalfament elèctric 

54 kW 1 

1.5 Sistema de condensació del vapor  1 

1.6 Sistema whirpool  1 

1.7 Bomba per a most i mescla gra i 

most 

1,1 kW 1 

1.8 Tanc d’acer inoxidable d’aigua 

calenta amb escalfament elèctric 

650 L/6 kW 1 

1.9 Refredador de most, bescanviador 

de calor 

 1 

1.10 Espieres d’inspecció en tanc filtre  2 

1.11 Termòmetres  1 

1.12 pT 100, sonda termomètrica 
elèctrica 

 1 

1.13 Incloses totes les mànegues, juntes i 
accessoris en acer inoxidable i 

l’aïllament dels tanques 
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 Automatització de la cerveseria   

1.14 Panell de control elèctric per a un 
control semiautomàtic del procés 

 1 

1.15 Interruptores, fusibles 60 kW 1 

1.16 Connexió principal a 400 V  1 

1.17 Controladores de temperatura 
programables 

 10 

1.18 Interruptor d’emergència  1 

1.19 PC-databus y módem  1 

1.20 Visualitzacions i automatizació, 

software “BRAU-MANAGER” 

 1 

2. Mòdul 2: Fermentació, guarda i emmagatzematge 

Taula 35. Mòdul 2: Fermentació, guarda i emmagatzematge. 

Pos. Descripció Capacitat Quantit. 

2.1 Unitats de refredament d’aigua, 

elèctriques, gas R 404 A 

500 L 2 

2.2 Bombes circuit d’aigua freda  2 

2.3 Tancs de fermentació, 2 sortides, 
camisa refrigeradora, aïllament, 

revestiment en acer (per a la 
fermentació primària) 

1000 L 2 

2.4 Tancs de pressió horitzontals, 3 
bar, incloses camises refrigerants, 

aïllament y revestiment en acer 

inoxidable 

1000 L 6 

2.5 pT 100, termòmetres elèctrics  8 

2.6 Electro vàlvules per a circuit de 
fred 

 8 

2.7 Vàlvules manuals  8 

2.8 CIP-tanc neteja  1 

2.9 Bomba CIP i cervesa 0,25 kW 1 

2.10 Mànegues de cervesa, qualitat 

alimentaria 

 3 

2.11 Eina d’aeració, en acer inoxidable  1 

2.12 Accessori per a ompliment de 

barrils 

 1 

2.13 Sacarímetre  1 

2.14 Eina d’accessoris DIN  1 

18.2. Pressupost de l’equip d’osmosi i descalcificador 
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A continuació s’adjunta un resum del pressupost rebut per part d’Ecanet S.L. 

d’un equip d’osmosi inversa (i un descalcificador) que s’ajusta a les necessitats 

productives de la futura fàbrica de cervesa (500 litres/elaboració): 

18.2.1. Equip proposat 

Es proposa un equip d’osmosi de la sèrie Merlin. És un aparell que té una 

capacitat de producció d’aigua osmotitzada de 2000 litres/dia. Aquest equip 

disposa d’un cartutx de carbó, dues membranes d’alta producció i un sistema 

automàtic per al rentat d’aquestes últimes. Aquest osmotitzador necessita aigua 

descalcificada. 

 

Figura 36. Equip d’osmosi inversa proposat. 

Per tal de poder subministrar aigua osmotitzada a tots els aparells s’instal·larà un 

dipòsit de 1000 litres i un grup de pressió amb la part que està en contacte amb 

l’aigua fabricada en INOX. A partir del dipòsit s’alimentaran les màquines de 

producció. 

 

D’altra banda, es proposa un equip descalcificador EWS ESM+ 25 CE amb 

connexió de 1”. És un equip de funcionament volumètric estadístic que pot 

tractar fins a 1,8 m3/hora; amb vàlvula tipus ROTATORY de regeneració a contra 

corrent amb un baix consum de sal (60% menys que els equips estàndard) i un 

baix consum d’aigua per regeneració (65 menys que els equips estàndard). 

Aquest equip disposa de 25 litres de resina de qualitat alimentària. Amb aquest 

es pot subministrar l’aigua descalcificada per a l’aparell d’osmosi. 

18.2.2. Valoració econòmica 

En la taula següent es mostra la valoració econòmica de l’equip proposat i la 

seva instal·lació: 

Taula 36. Valoració econòmica de l’equip proposat i la seva 

instal·lació. 

Equip Preu sense IVA (€) 

Osmosi inversa Merlin 828,98 

Grup de pressió EBARA 371,80 

Dipòsit de 1.000 litres 290,00 



 Projecte d’una planta de fabricació de la cervesa 

 - 207 - 

Descalcificador ECOWATER 25 litres de resina 1206,00 

Filtre de protecció del descalcificador 38,72 

Instal·lació i posta en funcionament 750,00 

TOTAL 3485,50 

18.2.3. Servei 

 Les condicions de pagament són: 

30% a l’execució de la comanda 

70% al lliurament dels materials 

 El termini d’entrega és de 15 dies a partir de la data d’acceptació del 

pressupost. 

 La validesa de l’oferta és de 30 dies. 

 La garantia de l’equip cobreix la substitució i reparació dels elements 

afectats per defectes de fabricació o de qualitat que tinguin lloc dintre dels 

24 mesos següents al lliurament dels materials. Aquest servei serà sense 

càrrec pel client. 
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CAPÍTOL 19: 

AVALUACIÓ ECONÒMICA 

DEL PROJECTE 

 

19.1. Ingressos 

19.1.1. Al llarg dels cinc primers anys 

En la taula següent es mostra la previsió de ventes al llarg dels cinc primers 

anys. En el primer exercici es començarà amb una producció de 60.000 litres 

anuals i progressivament en els anys posteriors s’anirà augmentant la quantitat 

de cervesa elaborada fins a assolir la fàbrica la seva màxima operativitat al 

cinquè. També cada any s’anirà incrementant 10 cèntims el preu unitari de la 

cervesa, doncs s’espera un augment de la demanda a mesura que l’empresa es 

vagi donant a conèixer. Tot això comportarà que els ingressos s’incrementin de 

forma exponencial.   

Taula 37. Previsió de ventes al llarg dels cinc anys. 

Concepte Any Volum (l) Ampolles 

de 0,33 

(l) 

Preu 

ampolla 

(€) 

Total 

sense 

IVA (€) 

IVA (€) 

Vendes de 

cervesa 

1 60000 180000 2,00 360000 57600 

 2 64000 192000 2,10 403200 64512 

 3 76000 228000 2,20 501600 80256 

 4 88000 264000 2,30 607200 97152 

 3 100000 300000 2,40 720000 115200 

19.1. Costos 

19.1.1. Primer any 
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En la taula 44 s’indiquen els costos generals i total previstos en el primer 

exercici. En les taules següents d’aquest subapartat es desglossa cadascun 

d’aquests costos generals de forma que es pugui conèixer el seu origen i com 

s’han calculat. Es repeteix el mateix procediment per a tots els anys. 

Taula 38. Previsió de costos. 

Concepte Total amb IVA (€) 

Despeses de Constitució 3420,93 

Despeses generals 67112,60 

Matèries primeres 33375,50 

Personal 119952,00 

Total 223861,02 

 

Taula 39. Personal. 

Categoria Quantitat Paga 
bruta (€) 

Seguretat 
Social (€) 

Paga 
neta (€) 

Nº de 
pagues 

Import brut 
anual (€) 

Administratiu 1 2142,00 602,97 1539,03 14 29988,00 

Comercial/Repartidor 1 2142,00 602,97 1539,03 14 29988,00 

Mestre cerveser 1 1 2142,00 602,97 1539,03 14 29988,00 

Mestre cerveser 2 1 2142,00 602,97 1539,03 14 29988,00 

Total 4     119952,00 

 

Taula 40. Matèries primeres (Weissbier). 

Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari 
(€) 

Preu sense 

IVA/elab.(€) 

IVA (€) Preu 

amb IVA 
(€) 

Nº 

d’elab./any 

Blat maltat  44,00 0,49 21,56 3,45 25,01  

Malt Múnic clar  66,00 0,50 33,00 5,28 38,28  

Llevat Safbrew 

WB06  

0,33 77,90 25,71 4,11 29,82  

Llúpol 

Challenger 
(pellet) 

0,74 67,40 49,88 7,98 57,86  

Llúpol Hallertau 

(pellet) 

0,74 67,40 49,88 7,98 57,86  

Total/elaboració   180,02 28,80 208,82 30 

Total    864,09 6264,66  

 

Taula 41. Matèries primeres (Pilsen). 
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Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari 

(€) 

Preu sense 

IVA/elab. 

(€) 

IVA (€) Preu 

amb IVA 

(€) 

Nº 

d’elab./any 

Malt Pilsner  106,08 0,49 52,33 8,37 60,71  

Malt 

Cristall/Caramel  

3,20 0,62 1,98 0,32 2,30  

Llevat Saflager 

W34/70 

0,50 107,90 53,95 8,63 62,58  

Llúpol de Saaz 

(pellet) 

1,46 67,40 98,40 15,74 114,15  

Llúpol 

Challenger 
(pellet) 

0,31 67,40 20,89 3,34 24,24  

Irish Mosh 

(clarificante) 

0,10 158,00 15,80 2,53 18,33  

Total/elaboració   243,36 38,94 282,30 30 

Total    1168,15 8469,07  

 

Taula 42. Matèries primeres (Stout). 

Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari 
(€) 

Preu sense 

IVA/elab. 
(€) 

IVA (€) Preu amb 

IVA (€) 

Nº 

d’elab./any 

Blat maltat  3,30 0,49 1,62 0,26 1,88  

Malt Pale 123,80 0,49 60,66 9,71 70,37  

Malt 

Cristall/Caramel  

2,90 0,62 1,80 0,29 2,09  

Malt xocolata 1,30 0,67 0,87 0,14 1,01  

Malt negre 4,80 0,58 2,78 0,45 3,23  

Ordi torrat 3,90 0,63 2,46 0,39 2,85  

Llevat Safale 

S04 

0,33 64,90 21,42 3,43 24,84  

Llúpol 

Challenger 

1,29 67,40 86,95 13,91 100,86  

Llúpol Northern 

Brewer (pellet) 

0,83 67,40 55,94 8,95 64,89  

Llúpol Kent 

Golding (pellet) 

0,71 67,40 47,85 7,66 55,51  

Llúpol Fuggles 

(pellet) 

0,56 67,40 37,74 6,04 43,78  

Total/elaboració   320,09 51,21 371,31 30 

Total    1536,44 11139,20  

 

Taula 43. Matèries primeres (Pale Ale). 
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Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari 

(€) 

Preu sense 

IVA/Elab. 

(€) 

IVA (€) Preu 

amb IVA 

(€) 

Nº d’elab./any 

Malt Pale  88,00 0,49 43,12 6,90 50,02  

Malt 

Cristall/Caramel  

11,00 0,62 6,82 1,09 7,91  

Blat maltat 11,00 0,49 5,39 0,86 6,25  

Llevat Safale 
S04 

0,33 64,90 21,42 3,43 24,84  

Llúpol Fuggles 
(pellet) 

0,94 67,40 63,36 10,14 73,49  

Llúpol Northern 
Brewer (pellet) 

0,37 67,40 24,94 3,99 28,93  

Llúpol Kent 

Golding (pellet) 

0,75 67,40 50,55 8,09 58,64  

Total/elaboració   215,59 34,49 250,09 30 

Total    1034,84 7502,57  

 

Taula 44. Despeses generals. 

Descripció Preu 

anual 
sense 

IVA (€) 

IVA (€) Preu 

anual 
amb IVA 

(€) 

Despeses 

sense 
IVA (€) 

Despeses 

(€) 

Aigua (m3)  492,34 78,77 571,11   

Assegurança 1077,59 172,41 1250,00   

Electricitat (kwh)  6344,38 1015,10 7359,48   

Imprevistos 2586,21 413,79 3000,00   

Internet+telefon 517,24 82,76 600,00   

Laboratori d’anàlisi 

extern 

4310,34 689,65 499,99   

Publicitat (Mailing i 
Logotip) 

3000,00 480,00 3480,00   

Transport 3000,00   3000,00  

Hipoteca 13620,00   13620,00  

Envasament 25200,00 4032 29232   

Total  6964,50 50492,60 16620,00 67112,60 

El tipus de taula següent només es troba en el primer exercici perquè són els 

costos derivats de constituir-se l’empresa com a societat limitada: 

Taula 45. Despeses de constitució. 

Descripció Preu 

sense 
IVA (€) 

IVA (€) Preu amb 

IVA (€) 

Despeses 

sense IVA 
(€) 

Despeses 

(€) 



Aleixo Boldú González  

 - 212 - 

 

Certificació 

Negativa del 
Nom  

10,36 1,66 12,02   

Acte de 

Constitució, 
Estatuts Socials i 

Escriptura 
Pública davant 

de Notari  

222,95 35,67 258,62   

Liquidació de 

l’Impost sobre 
Transmissions 

Patrimonials i 

Actes Jurídics 
Documentats 

(IDP i AJD)  

   3000  

Inscripció en el 

Registre 
Mercantil Central 

de Barcelona 

   150,29 Despeses 

totals 

Total 233,31 37,33 270,64 3150,29 3420,93 

 

En la següent taula es mostren: L’IVA cobrat de les ventes i el pagat en les 

compres. Fent la diferència d’ambdós, es calcula el saldo. Si aquest dóna una 

quantitat positiva, com és el cas, significa que se li deu aquesta quantitat a 

Hisenda. D’aquesta quantitat, un 25% (0,25) s’haurà de pagar en el primer 

exercici, mentre que el 75% (0,75) restant es pagarà en el segon. 

Taula 46. Flux d’IVA. 

Concepte Factor de 
pagament 

IVA (€) 

Cobrat de ventes cobrades en l'Exercici  57600,00 

Pagament de ventes pagades en l'Exercici  11605,34 

Saldo IVA   45944,66 

Repercutit pagat en l’Exercici 0,75 34495,99 

Repercutit a pagar en el pròxim Exercici 0,25 11498,66 

19.1.2. Segon any 

Taula 47. Previsió de costos. 

Concepte Total amb IVA (€) 

Despeses generals 69795,58 

Matèries primeres 36098,94 
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Personal 121631,33 

Total 227525,84 

 

Taula 48. Personal. 

Categoria Quantitat Paga 

bruta 
(€) 

Seguretat 

Social (€) 

Paga 

neta (€) 

Nº de 

pagues 

Import brut 

anual (€) 

Administratiu 1 2171,99 611,41 1560,57 14 30407,83 

Comercial/Repartidor 1 2171,99 611,41 1560,57 14 30407,83 

Mestre cerveser 1 1 2171,99 611,41 1560,57 14 30407,83 

Mestre cerveser 2 1 2171,99 611,41 1560,57 14 30407,83 

Total 4     121631,33 

 

Taula 49. Matèries primeres (Weissbier). 

Descripció Quantitat 
(kg)/elab. 

Preu 
unitari (€) 

Preu sense 
IVA/elab. 

(€) 

IVA (€) Preu 
amb IVA 

(€) 

Nº 
d’elab./any 

Blat maltat  44,00 0,50 21,86 3,50 25,36  

Malt Múnic clar  66,00 0,51 33,46 5,35 38,82  

Llevat Safbrew 
WB06  

0,33 78,99 26,07 4,17 30,24  

Llúpol 
Challenger 

(pellet) 

0,74 68,34 50,57 18,09 58,67  

Llúpol Hallertau 
(pellet) 

0,74 68,34 50,57 18,09 58,67  

Total/elaboració   182,54 29,21 211,75 32 

Total    934,60 6775,86  

 

Taula 50. Matèries primeres (Pilsen). 

Descripció Quantitat 
(kg)/elab. 

Preu 
unitari (€) 

Preu sense 
IVA/elab. 

(€) 

IVA (€) Preu 
amb IVA 

(€) 

Nº 
d’elab./any 

Malt Pilsner  106,08 0,50 53,06 8,49 61,55  

Malt 

Cristall/Caramel  

3,20 0,63 2,01 0,32 2,33  

Llevat Saflager 

W34/70 

0,50 109,41 54,71 8,75 63,46  

Llúpol de Saaz 

(pellet) 

1,46 68,34 99,78 15,97 115,75  
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Llúpol 

Challenger 
(pellet) 

0,31 68,34 21,19 3,39 24,58  

Irish Mosh 
(clarificante) 

0,10 160,21 16,02 2,56 18,58  

Total/elaboració   246,77 39,48 286,25 32 

Total    1263,47 9160,14  

 

Taula 51. Matèries primeres (Stout). 

Descripció Quantitat 
(kg)/elab. 

Preu 
unitari 

(€) 

Preu 
sense 

IVA/elab. 

(€) 

IVA (€) Preu amb 
IVA (€) 

Nº 
d’elab./any 

Blat maltat  3,30 0,50 1,64 0,26 1,90  

Malt Pale 123,80 0,50 61,51 9,84 71,35  

Malt 
Cristall/Caramel  

2,90 0,63 1,82 0,29 2,11  

Malt xocolata 1,30 0,68 0,88 0,14 1,02  

Malt negre 4,80 0,59 2,82 0,45 3,27  

Ordi torrat 3,90 0,64 2,49 0,40 2,89  

Llevat Safale S04 0,33 65,81 21,72 3,47 25,19  

Llúpol Challenger 1,29 68,34 88,16 14,11 102,27  

Llúpol Northern 

Brewer (pellet) 

0,83 68,34 56,73 9,08 65,80  

Llúpol Kent 
Golding (pellet) 

0,71 68,34 48,52 7,76 56,29  

Llúpol Fuggles 
(pellet) 

0,56 68,34 38,27 6,12 44,40  

Total/elaboració   324,57 51,93 376,51 32 

Total    1661,82 12048,16  

 

Taula 52. Matèries primeres (Pale Ale). 

Descripció Quantitat 
(kg)/elab. 

Preu 
unitari 

(€) 

Preu 
sense 

IVA/elab. 
(€) 

IVA (€) Preu amb 
IVA (€) 

Nº 
d’elab./any 

Malt Pale  88,00 0,50 43,72 7 50,72  

Malt 
Cristall/Caramel  

11,00 0,63 6,92 1,11 8,02  

Blat maltat 11,00 0,50 5,47 0,87 6,34  

Llevat Safale S04 0,33 65,81 21,72 3,47 25,19  
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Llúpol Fuggles 

(pellet) 

0,94 68,34 64,24 10,28 74,52  

Llúpol Northern 

Brewer (pellet) 

0,37 68,34 25,29 4,05 29,33  

Llúpol Kent 

Golding (pellet) 

0,75 68,34 51,26 8,20 59,46  

Total/elaboració   218,61 34,98 253,59 32 

Total    1119,28 8114,78  

 

Taula 53. Despeses generals. 

Descripció Preu 

anual 

sense 
IVA (€) 

IVA (€) Preu 

anual 

amb IVA 
(€) 

Despeses 

sense 

IVA (€) 

Despeses 

(€) 

Aigua (m3)  499,23 79,88 579,11   

Assegurança 1092,68 174,83 1267,50   

Electricitat (kwh)  6433,20 1029,31 7462,51   

Imprevistos 2622,42 419,59 3042,00   

Internet+telefon 524,48 83,92 608,40   

Laboratori d’anàlisi 
extern 

4370,68 699,31 5069,99   

Publicitat (Mailing i 
Logotip) 

3042,00 486,72 3528,72   

Transport 3000   3000  

Hipoteca 13620   13620  

Envasament 27256,32 4361,01 31317,43   

Total  7334,56 53175,58 16620 69795,58 

 

Taula 54. Flux d’IVA. 

Concepte Factor de 

pagament 

IVA (€) 

Cobrat de ventes cobrades en l'Exercici  64512,00 

Pagament de ventes pagades en l'Exercici  12351,06 

Saldo IVA   52160,94 

Repercutit pagat en l’Exercici 0,75 39120,71 

Repercutit a pagar en el pròxim Exercici 0,25 13040,24 

19.1.3. Tercer any 

Taula 55. Previsió de costos. 
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Concepte Total amb IVA(€) 

Despeses generals 76571,28 

Matèries primeres 43467,63 

Personal 123304,17 

Total 243353,08 

 

Taula 56. Personal. 

Categoria Quantitat Paga 

bruta 

(€) 

Seguretat 

Social (€) 

Paga neta 

(€) 

Nº de 

pagues 

Import brut 

anual (€) 

Administratiu 1 2202,40 619,97 1582,42 14 30833,54 

Comercial/Repartidor 1 2202,40 619,97 1582,42 14 30833,54 

Mestre cerveser 1 1 2202,40 619,97 1582,42 14 30833,54 

Mestre cerveser 2 1 2202,40 619,97 1582,42 14 30833,54 

Total 4     123334,17 

 

Taula 57. Matèries primeres (Weissbier). 

Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari 
(€) 

Preu sense 

IVA/elab. 
(€) 

IVA (€) Preu amb 

IVA (€) 

Nº d’elab./ 

any 

Blat maltat  44,00 0,50 22,17 55,00 25,71  

Malt Múnic clar  66,00 0,51 33,93 5,43 39,36  

Llevat Safbrew 

WB06  

0,33 8,10 26,43 4,23 30,66  

Llúpol 

Challenger 
(pellet) 

0,74 69,30 51,28 8,21 59,49  

Llúpol Hallertau 
(pellet) 

0,74 69,30 51,28 8,21 59,49  

Total/elaboració   185,09 29,62 214,71 38 

Total    1125,38 8158,98  

 

Taula 58. Matèries primeres (Pilsen). 

Descripció Quantitat 
(kg)/elab. 

Preu 
unitari 

(€) 

Preu sense 
IVA/elab. (€) 

IVA (€) Preu amb 
IVA (€) 

Nº 
d’elab./any 

Malt Pilsner  106,08 0,50 53,81 8,61 62,42  

Malt 

Cristall/Caramel  

3,20 0,64 204,00 0,33 2,37  
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Llevat Saflager 

W34/70 

0,50 110,94 55,47 8,88 64,35  

Llúpol de Saaz 

(pellet) 

1,46 69,30 101,18 16,19 117,37  

Llúpol Challenger 

(pellet) 

0,31 69,30 21,48 3,44 24,92  

Irish Mosh 

(clarificante) 

0,10 162,45 16,25 2,60 18,84  

Total/elaboració   250,23 40,04 290,26 38 

Total    1521,37 11029,96  

 

Taula 59. Matèries primeres (Stout). 

Descripció Quantitat 
(kg)/elab. 

Preu 
unitari 

(eur) 

Preu sense 
IVA/elab. 

(eur) 

IVA 
(eur) 

Preu amb 
IVA (eur) 

Nº 
d’elab./any 

Blat maltat  3,30 0,50 1,66 0,27 1,93  

Malt Pale 123,80 0,50 62,37 9,98 72,35  

Malt 
Cristall/Caramel  

2,90 0,64 1,85 0,30 2,14  

Malt xocolata 1,30 0,69 0,90 0,14 1,04  

Malt negre 4,80 0,60 2,86 0,46 3,32  

Ordi torrat 3,90 0,65 2,53 0,40 2,93  

Llevat Safale 

S04 

0,33 66,73 22,06 3,52 25,54  

Llúpol 
Challenger 

1,29 69,30 1,66 14,30 103,70  

Llúpol Northern 
Brewer (pellet) 

0,83 69,30 89,40 9,20 66,72  

Llúpol Kent 
Golding (pellet) 

0,71 69,30 57,52 7,87 57,08  

Llúpol Fuggles 
(pellet) 

0,56 69,30 49,20 6,21 45,02  

Total/elaboració   38,81 52,66 381,78 38 

Total   329,12 2001,03 14507,49  

 

Taula 60. Matèries primeres (Pale Ale). 

Descripció Quantitat 
(kg)/elab. 

Preu 
unitari 

(€) 

Preu sense 
IVA/elab. 

(€) 

IVA (€) Preu amb 
IVA (€) 

Nº 
d’elab./any 

Malt Pale  88,00 0,50 44,34 7,09 51,43  

Malt 

Cristall/Caramel  

11,00 0,64 7,01 1,12 8,13  
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Blat maltat 11,00 0,50 5,54 0,89 6,43  

Llevat Safale 
S04 

0,33 66,73 22,02 3,52 25,54  

Llúpol Fuggles 
(pellet) 

0,94 69,30 65,14 10,42 75,57  

Llúpol Northern 
Brewer (pellet) 

0,37 69,30 25,64 4,16 29,74  

Llúpol Kent 

Golding (pellet) 

0,75 69,30 51,98 8,32 60,9  

Total/elaboració   221,67 35,47 257,14 38 

Total    1347,75 9771,20  

 

Taula 61. Despeses generals. 

Descripció Preu 

anual 
sense 

IVA (€) 

IVA (€) Preu 

anual 
amb IVA 

(€) 

Despeses 

sense 
IVA (€) 

Despeses 

(€) 

Aigua (m3)  506,22 81 587,22   

Assegurança 1107,97 177,28 1285,25   

Electricitat (kwh)  6523,27 1043,72 7566,29   

Imprevistos 2659,13 425,46 3084,59   

Internet+telefon 531,82 85,09 616,92   

Laboratori d’anàlisi 

extern 

4431,87 709,10 5140,97   

Publicitat (Mailing i 
Logotip) 

3084,59 493,53 3578,12   

Transport 3000   3000  

Hipoteca 13620   13620  

Envasament 32820,02 5251,20 38071,22   

Total  8266,38 59931,38 16620 76551,28 

 

Taula 62. Flux d’IVA. 

Concepte Factor de 
pagament 

IVA (€) 

Cobrat de ventes cobrades en l'Exercici  80256,00 

Pagament de ventes pagades en l'Exercici  14299,25 

Saldo IVA   65956,75 

Repercutit pagat en l’Exercici 0,75 49467,56 

Repercutit a pagar en el pròxim Exercici 0,25 16489,19 
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19.1.4. Quart any 

Taula 63. Previsió de costos. 

Concepte Total amb IVA(€) 

Despeses generals 83485,72 

Matèries primeres 51035,58 

Personal 125060,84 

Total 259582,14 

 

Taula 64. Personal. 

Categoria Quantitat Paga 
bruta 

(€) 

Seguretat 
Social (€) 

Paga 
neta (€) 

Nº de 
pagues 

Import brut 
anual (€) 

Administratiu 1 2233,23 628,65 1604,58 14 31265,21 

Comercial/Repartidor 1 2233,23 628,65 1604,58 14 31265,21 

Mestre cerveser 1 1 2233,23 628,65 1604,58 14 31265,21 

Mestre cerveser 2 1 2233,23 628,65 1604,58 14 31265,21 

Total 4     125060,84 

 

Taula 65. Matèries primeres (Weissbier). 

Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari 
(€) 

Preu sense 

IVA/elab. (€) 

IVA (€) Preu 

amb IVA 
(€) 

Nº 

d’elab./any 

Blat maltat  46,00 0,51 22,48 3,60 26,07  

Malt Múnic clar  66,00 0,52 34,41 5,50 39,91  

Llevat Safbrew 

WB06  

0,33 81,22 26,80 4,29 31,09  

Llúpol 

Challenger 
(pellet) 

0,74 70,27 52,00 8,32 60,32  

Llúpol Hallertau 

(pellet) 

0,74 70,27 52,00 8,32 60,32  

Total/elaboració   187,69 30,03 217,72 44 

Total    1321,31 9579,50  

 

Taula 66. Matèries primeres (Pilsen). 

Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari 
(€) 

Preu sense 

IVA/elab. 
(€) 

IVA (€) Preu amb 

IVA (€) 

Nº 

d’elab./any 
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Malt Pilsner  106,08 0,51 54,56 8,74 63,29  

Malt 

Cristall/Caramel  

3,20 0,65 207,00 0,33 2,46  

Llevat Saflager 

W34/70 

0,50 112,50 56,25 9,00 65,25  

Llúpol de Saaz 

(pellet) 

1,46 70,27 102,60 16,42 119,01  

Llúpol 

Challenger 
(pellet) 

0,31 70,27 21,78 3,49 25,27  

Irish Mosh 

(clarificante) 

0,10 164,73 16,47 2,64 19,11  

Total/elaboració   253,73 40,60 2,9433 44 

Total    1786,25 12950,33  

 

Taula 67. Matèries primeres (Stout). 

Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari (€) 

Preu sense 

IVA/elab. (€) 

IVA (€) Preu amb 

IVA (€) 

Nº 

d’elab./any 

Blat maltat  3,30 0,51 1,69 0,27 1,96  

Malt Pale 123,80 0,51 63,25 10,12 73,36  

Malt 
Cristall/Caramel  

2,90 0,65 1,87 0,30 2,17  

Malt xocolata 1,30 0,70 0,91 0,15 1,05  

Malt negre 4,80 0,60 2,90 0,46 3,37  

Ordi torrat 3,90 0,66 2,56 0,41 2,97  

Llevat Safale 

S04 

0,333 67,66 22,33 3,57 25,90  

Llúpol 
Challenger 

1,29 70,27 90,65 14,50 105,15  

Llúpol Northern 
Brewer (pellet) 

0,83 70,27 58,32 9,33 67,66  

Llúpol Kent 
Golding (pellet) 

0,71 70,27 49,89 7,98 57,87  

Llúpol Fuggles 
(pellet) 

0,56 70,27 39,35 6,30 45,65  

Total/elaboració   333,72 54,30 387,12 44 

Total    2349,42 17033,32  

 

Taula 68. Matèries primeres (Pale Ale). 

Descripció Quantitat 
(kg)/elab. 

Preu 
unitari 

(€) 

Preu 
sense 

IVA/ 

IVA (€) Preu amb 
IVA (€) 

Nº 
d’elab./any 
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elab. (€) 

Malt Pale  88,00 0,51 44,96 7,19 52,15  

Malt 
Cristall/Caramel  

11,00 0,65 7,11 1,14 8,25  

Blat maltat 11,00 0,51 5,62 0,90 6,52  

Llevat Safale S04 0,33 0,67 22,33 3,57 25,90  

Llúpol Fuggles 

(pellet) 

0,94 0,66 66,05 10,57 76,62  

Llúpol Northern 

Brewer (pellet) 

0,37 70,27 26,52 4,16 30,16  

Llúpol Kent Golding 

(pellet) 

0,75 70,27 52,70 8,43 61,14  

Total/elaboració   224,77 35,96 260,74 38 

Total    1582,40 11472,42  

 

Taula 69. Despeses generals. 

Descripció Preu 

anual 

sense 
IVA (€) 

IVA (€) Preu 

anual 

amb IVA 
(€) 

Despeses 

sense 

IVA (€) 

Despeses 

(€) 

Aigua (m3)  513,31 82,13 195,44   

Assegurança 1123,49 179,76 1303,24   

Electricitat (kwh)  6614,59 1058,33 7672,93   

Imprevistos 2696,36 431,42 3127,38   

Internet+telefon 539,27 86,28 625,55   

Laboratori d’anàlisi 
extern 

4493,92 119,03 5212,95   

Publicitat (Mailing i 
Logotip) 

3127,77 500,44 3628,22   

Transport 3000   3000  

Hipoteca 13620 6165,46  13620  

Envasament 38534,15 9222,86 44699,62   

Total   66865,72 16620,00 83465,72 

 

Taula 70. Flux d’IVA. 

Concepte Factor de 

pagament 

IVA (€) 

Cobrat de ventes cobrades en l'Exercici  97152,00 

Pagament de ventes pagades en l'Exercici  16299,58 
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Saldo IVA   80852,42 

Repercutit pagat en l’Exercici 0,75 60639,32 

Repercutit a pagar en el pròxim Exercici 0,25 20213,11 

19.1.5. Cinquè any 

Taula 71. Previsió de costos. 

Concepte Total amb IVA(€) 

Despeses generals 90602,58 

Matèries primeres 58806,90 

Personal 126811,70 

Total 276221,18 

 

Taula 72. Personal. 

Categoria Quantitat Paga 
bruta 

(€) 

Seguretat 
Social (€) 

Paga 
neta (€) 

Nº de 
pagues 

Import brut 
anual (€) 

Administratiu 1 2264,49 637,47 1627,04 14 31702,92 

Comercial/Repartidor 1 2264,49 637,47 1627,04 14 31702,92 

Mestre cerveser 1 1 2264,49 637,46 1627,04 14 31702,92 

Mestre cerveser 2 1 2264,49 637,46 16027,04 14 31702,92 

Total 4     126811,70 

 

Taula 73. Matèries primeres (Weissbier). 

Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari (€) 

Preu sense 

IVA/elab. 
(€) 

IVA (€) Preu amb 

IVA (€) 

Nº 

d’elab./any 

Blat maltat  46,00 0,52 22,79 3,65 26,44  

Malt Múnic clar  66,00 0,53 34,89 5,58 40,47  

Llevat Safbrew 

WB06  

0,33 82,35 27,18 4,35 31,53  

Llúpol 

Challenger 
(pellet) 

0,74 71,25 52,73 8,44 61,16  

Llúpol Hallertau 

(pellet) 

0,74 71,25 52,73 8,44 61,16  

Total/elaboració   190,31 30,45 220,76 50 

Total    1522,51 11038,20  
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Taula 74. Matèries primeres (Pilsen). 

Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari (€) 

Preu sense 

IVA/elab. 
(€) 

IVA (€) Preu amb 

IVA (€) 

Nº 

d’elab./any 

Malt Pilsner  106,08 0,52 55,32 8,85 64,18  

Malt 
Cristall/Caramel  

3,20 0,66 2,10 0,34 2,43  

Llevat Saflager 

W34/70 

0,50 114,7 57,04 9,13 66,16  

Llúpol de Saaz 

(pellet) 

1,46 71,25 104,03 16,65 120,68  

Llúpol 

Challenger 
(pellet) 

0,31 71,25 22,09 3,53 25,62  

Irish Mosh 
(clarificante) 

0,10 167,04 16,70 2,67 19,38  

Total/elaboració   257,28 41,17 298,45 50 

Total    2058,25 14922,31  

 

Taula 75. Matèries primeres (Stout). 

Descripció Quantitat 
(kg)/elab. 

Preu 
unitari (€) 

Preu sense 
IVA/ 

elab. (€) 

IVA (€) Preu amb 
IVA (€) 

Nº 
d’elab./any 

Blat maltat  3,30 0,52 1,71 0,27 1,98  

Malt Pale 123,80 0,52 64,13 10,26 74,39  

Malt 

Cristall/Caramel  

2,90 0,66 1,90 0,30 2,20  

Malt xocolata 1,30 0,71 0,92 0,15 1,07  

Malt negre 4,80 0,61 2,94 0,47 3,41  

Ordi torrat 3,90 0,67 2,60 0,42 3,01  

Llevat Safale 
S04 

0,33 68,61 22,64 3,62 26,26  

Llúpol 
Challenger 

1,29 71,25 91,92 14,71 106,63  

Llúpol Northern 

Brewer (pellet) 

0,83 71,25 59,14 9,46 68,60  

Llúpol Kent 

Golding (pellet) 

0,71 71,25 50,59 8,09 58,69  

Llúpol Fuggles 

(pellet) 

0,56 71,25 39,90 6,38 46,29  

Total/elaboració   338,40 54,14 392,54 50 

Total    2707,18 19627,03  
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Taula 76. Matèries primeres (Pale Ale). 

Descripció Quantitat 

(kg)/elab. 

Preu 

unitari (€) 

Preu sense 

IVA/elab. 
(€) 

IVA (€) Preu amb 

IVA (€) 

Nº 

d’elab./any 

Malt Pale  88,00 0,52 45,59 7,29 52,88  

Malt 
Cristall/Caramel  

11,00 0,66 7,29 1,15 8,36  

Blat maltat 11,00 0,52 5,70 0,91 6,61  

Llevat Safale 
S04 

0,33 0,68 22,64 3,62 26,26  

Llúpol Fuggles 
(pellet) 

0,94 0,61 66,98 10,72 77,70  

Llúpol Northern 
Brewer (pellet) 

0,37 71,25 26,36 4,22 30,58  

Llúpol Kent 
Golding (pellet) 

0,75 71,25 53,41 8,55 61,99  

Total/elaboració  71,25 227,92 36,57 264,39 50 

Total    1823,36 13219,36  

 

Taula 77. Despeses generals. 

Descripció Preu 
anual 

sense 

IVA (€) 

IVA (€) Preu 
anual 

amb IVA 

(€) 

Despeses 
sense 

IVA (€) 

Despeses 
(€) 

Aigua (m3)  520,50 83,28 603,77   

Assegurança 1139,21 182,27 1321,49   

Electricitat (kwh)  6707,20 1073,15 7780,35   

Imprevistos 2734,11 437,46 3175,56   

Internet+telefon 546,82 87,49 634,31   

Laboratori d’anàlisi 

extern 

4556,84 729,09 5285,93   

Publicitat (Mailing i 

Logotip) 

3771,56 507,45 3679,01   

Transport  3771,56   3000  

Hipoteca 14398,89   13620  

Envasament 44401,85 7104,30    

Total  10204,49  16620,00 90602,58 

 

Taula 78. Flux d’IVA. 

Concepte Factor de 

pagament 

IVA 
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Cobrat de ventes cobrades en l'Exercici  115200,00 

Pagament de ventes pagades en l'Exercici  18353,12 

Saldo IVA   96846,88 

Repercutit pagat en l’Exercici 0,75 72635,16 

Repercutit a pagar en el pròxim Exercici 0,25 24211,72 

19.2. Càlcul del VAN i TIR 

En un projecte empresarial és molt important analitzar la possible rendibilitat del 

projecte i sobretot si és viable o no. Quan es forma una empresa hi ha que 

invertir un capital i s’espera obtenir una rendibilitat al llarg dels anys. Aquesta 

rendibilitat ha de se major al menys que una inversió amb poc risc. En cas 

contrari, és més senzill invertir els diners en els esmentats productes amb baix 

risc en lloc de dedicar temps i esforç a la creació empresarial. 

Dos paràmetres molt usats a l’hora de calcular la viabilitat d’un projecte són el 

VAN (Valor Actual Net) i el TIR (Taxa Interna de Tornada). Ambdós conceptes es 

basen en el mateix: l’estimació dels fluxs de caixa que tingui l’empresa, és a dir, 

ingressos menys costs nets. 

Si es té un projecte que requereix una inversió X i ens generarà fluxs de caixa 

positius Y al llarg de Z anys, hi haurà un punt en el qual es recuperarà la inversió 

X. Però clar, sin en lloc d’invertir els diners en X en un projecte empresarial ho 

haguéssim invertit en un producte financer, també es tindria un retorn de 

l’esmentada inversió. Per tant als flux de caixa cal retallar-los una taxa d’interès 

que es podria haver obtingut, és a dir, actualitzar els ingressos futurs a la data 

actual. Si a aquest valor se li descompta la inversió inicial, es tindrà el Valor 

Actual Net del projecte. 

En el cas del present projecte, és fa una estimació dels ingressos d’una fàbrica 

de cervesa artesanal durant cinc anys. Perquè el projecte sigui rendible, el VAN 

tindrà que ser superior a 0, la qual cosa significarà que es recuperarà la inversió 

inicial i es tindrà més capital que si s’hagués posat a renda fixa.  

La fórmula per al càlcul del VAN és la següent;. 

   

 


N

n
n

n

r

Q
IVAN

1 )1(     (3)  

 

on I és la inversió, Qn és el flux de caixa de l’any n, r la taxa d’interès amb la 

que estem comparant i N el nombre d’anys de la inversió 

Una altra forma de calcular el mateix és mirar la Taxa Interna de Tornada, que 

seria el tipus d’interès en què el VAN es fa zero. Si el TIR és alt, s’està davant 

d’un projecte empresarial rendible, que suposa un retorn de la inversió 

equiparable a uns tipus d’interès alts que possiblement no es trobin en el mercat. 
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No obstant això, si el TIR és baix, possiblement es podria trobar un altre destí 

per als nostres diners. 

A continuació es procedeix a calcular la rendibilitat de la fàbrica de cervesa 

artesanal: És una inversió de 364.043,20 €, a 5 anys. S’utilitzarà com a taxa 

d’interès, el tipus d’interès del banc que presta a l’empresa 60000 euros (7,2%). 

Els fluxs de caixa es calculen per a cada any, restant dels beneficis sense IVA, els 

costos amb IVA. En la següent taula es resumeixen totes aquestes dades i 

s’indiquen ja els valors del VAN i del TIR calculats:  

Taula 84. Càlcul del VAN i TIR del projecte a partir de les dades de la 

inversió. 

Taxa de 
decompte 

Inversió (€) Flux de 
caixa 1 (€) 

Flux de 
caixa 2 

(€) 

Flux de 
caixa 3 

(€) 

Flux de 
caixa 4 

(€) 

Flux de 
caixa 5 

(€) 

7,2% 364043,20 136138,98 175674,16 258246,92 347617,86 443778,82 

       

       

VAN: 702139,50 €     

TIR: 51,23%     

D’acord amb els resultats d’aquests dos paràmetres, es pot afirmar que aquest 

projecte és viable i rendible: 

 El Valor Actual Net és molt positiu, per la qual cosa a més de recuperar-se 

el desemborsament inicial, s’aportaria bastants guanys als inversors.  

 Aquest anàlisi el reafirma el valor del TIR, que indica que aquesta inversió 

a cinc anys és equiparable a dipositar els diners en un banc durant el 

mateix període de temps amb un tipus d’interès del 51,23%: Un valor per 

sobre del que estaria disposat un banc a concedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


