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Estudi sobre les tecnologies de tractament de residus 

orgànics aplicables a Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARI EXECUTIU 

 

Una estratègia de tractament d’un residu és una combinació de processos unitaris 
amb l’objectiu d’obtenir productes d’una certa qualitat. Com productes s’han de 
considerar tots els obtinguts de la línia de tractament, des dels econòmicament valuosos 
fins als que hom podria considerar rebuig i que afecten a la contaminació dels diferents 
medis receptors. Aquests darrers hauran de tenir una qualitat mínima per a ser abocats, i 
els primers una qualitat mínima per a ser utilitzats directament o comercialitzats. Així 
doncs, una altra definició més genèrica d’estratègia de tractament seria: combinació de 
processos unitaris amb l'objectiu de transformar els residus a fi d'adequar-los a la 
demanda com productes de qualitat. 
 

Les definicions anteriors comporten un canvi en l’apreciació popular sobre el 
tractament de residus i obliguen a un canvi en la nomenclatura, primant el conceptes de 
recuperació o creació de nous productes a partir dels residus orgànics, per sobre del de 
simple tractament. El tractament de residus és una nova activitat industrial 
d’importància estratègica i cal utilitzar termes que la dignifiquin.  
 

Els objectius a complir pels tractaments dels residus orgànics poden ser 
múltiples, depenent de les seves característiques, condicions de contorn i demandes del 
mercat. Aquests es sintetitzen a la Taula 1. 
 

No existeix una estratègia única de tractament. La idoneïtat d'una o altra, i la 
possibilitat d’èxit, es veurà influenciada per les condicions de l'entorn, els objectius 
plantejats en el pla de gestió local i l’escala de tractament. La redacció d’un pla de 
gestió zonal, individual o col·lectiu, és sempre una eina bàsica de planificació. 

 
La definició de l’escala de tractament (individualitzat o col·lectiu, municipal o 

mancomunal), depèn de múltiples factors, dels quals els costos de transport, la densitat 
en la concentració de granges i d’altres generadors de residus orgànics,i l’existència de 
facilitats per a implantar infrastructures energètiques, i l’objectiu final a complir 
depenent de l’escenari considerat en cada zona, es consideren els més importants. 
 

Les tendències legislatives que afecten a la necessitat i definició dels tractaments 
es sintetitzen a la Taula 2.  
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Taula 1. Possibles objectius a complir pel tractament de residus orgànics 

1. Adequar la producció de residus a les necessitats estacionals dels cultius 
2. Transportar fora de la zona d'aplicació del pla de gestió 
3. Valorar econòmicament el residu 
4. Adequar la composició als requeriments de l'entorn (sols, cultius, males olors, …) 
5. Extreure i recuperar nutrients valoritzables (nitrogen, fòsfor, …) 
6. Higienitzar: reduir o eliminar patògens 
7. Produir energia 
8. Aïllar, en cas de no ser possible la seva valorització o no complir els requeriments de 
qualitat, prèvia estabilització i/o valorització energètica 
 

Taula 2. Tendències legislatives que afecten a la definició dels tractaments 

1. Minimització de matèria orgànica entrada a abocadors 
2. Reducció de la matèria orgànica fàcilment biodegradable 
3. Imposició d’elevada qualitat dels productes que s’apliquen a sòls i conreus 
4. Higienització dels productes que s’apliquen a sòls i conreus 
5. Limitació de les aplicacions al sòl 
6. Priorització de les pràctiques de reciclatge/recuperació sobre l’eliminació 
7. Reducció d’emissions atmosfèriques 
8. Gestió conjunta de diferents residus orgànics en una determinada àrea geogràfica 
9.   Producció d’energia renovable 
10. Transparència en la informació 
 

En general, aquestes tendències primen la introducció dels processos de 
compostatge i digestió anaeròbia, per separat o integrats, en l’estratègia de tractament, 
per a obtenir productes orgànics estables, mineralitzats, higienitzats, estalviar energia o 
minimitzar les emissions gasoses.   
 

La tendència legislativa i la necessitat de primar la recuperació de compostos per 
tal de reintroduir-los en els cicles productius, i disminuir la pressió tant sobre les fonts 
de matèries primeres com sobre els espais dedicats a aïllament de residus, creen 
problemes locals allí on la demanda de productes recuperables és molt inferior a l’oferta 
d’aquests. Aquests és el cas de les zones excedentàries en nutrients. En aquestes zones, 
es poden adoptar tres tipus de solucions: 
 
1.- Tancar granges i localitzar-les de nou en zones deficitàries en nutrients 
2.- Reduir el volum dels residus i modificar la seva qualitat per tal d’afavorir el seu 
transport a zones on el mercat els accepti 
3.- Depurar, eliminant o apartant dels circuits de reciclatge els residus o part dels seus 
components 
 

Els tres tipus de solucions poden ser complementaries en moltes zones del país. 
La solució 2 és operativa en àrees, com la espanyola, on es poden compensar zones 
excedentàries en nutrients amb altres de deficitàries. El mercat ha de poder absorbir els 
productes de qualitat que s’obtinguin del tractament dels residus i ha de poder ser 
regulat per evitar productes de qualitat fraudulenta. La tecnologia per a fer-ho possible 
requereix d'energia tèrmica, la qual és assequible en centrals elèctriques de cogeneració.  
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CONDICIONS DE CONTORN QUE AFECTEN A LA IMPLANTACIÓ DE TRACTAMENTS 
 

Els condicionants de contorn analitzats, que afecten a la implantació, definició i 
èxit dels tractaments, s’indiquen a la Taula 3. 
 

Taula 3. Condicions de contorn que afecten a la definició 

1. Característiques de cada residu 
2. Costos i preus de l’energia 
3. Distàncies i costos de transport 
4. Demanda de fertilitzants 
5. Maneig de les granges 
6. Implantació de la recollida selectiva als municipis 
7. Possibilitat de tractament conjunt de residus diferents 
8. Acceptació per part de la població 
 

Les característiques de cada residu afavoreixen, o penalitzen, possibles 
estratègies de tractament. Una estratègia tecnològica ben elaborada i assequible 
econòmicament pot ser una mala solució si el residu no compleix amb unes condicions 
determinades de composició i temporalitat en la generació.  
 

Una forma de superar limitacions imposades per les característiques d’un residu 
és la co-gestió i tractament conjunt amb altres residus, de forma que es compensin 
carències mútues i s’aprofitin les sinèrgies que aporta la complementarietat. Aquesta 
pràctica, que pot presentat avantatges econòmics, no ha d’amagar pràctiques de dilució 
de contaminats específics. 
 

D’entre els condicionants, els preus i costos de l’energia tenen un efecte directe i 
definitori sobre la viabilitat econòmica de cada estratègia de tractament. El Reial Decret 
2818/98 de producció d’energia elèctrica en règim especial, afavoreix econòmicament 
els tractaments de reducció de volum de residus orgànics, de fangs i purins 
explícitament. També es prima la producció d’energia elèctrica a partir del biogàs 
produït per fermentació anaeròbia dels residus biodegradables, malgrat que amb un 
valor de les tarifes significativament inferior a les de països de l’entorn europeu. Tot i 
que les tarifes poden ser conjunturals, la tendència apunta a l’afavoriment de sistemes 
de producció energètica d’alta eficiència i per tant a trobar usos interessants i 
sostenibles de l’energia tèrmica residual. Això afavoreix processos de tractament 
intensius en energia tèrmica per a la recuperació de components valoritzables dels 
residus. 
 

La simbiosi del procés de cogeneració, amb gas natural, amb un sistema complet 
de tractament de purins o altres residus orgànics, amb producció a l’hora de biogàs, 
presenta un interès indubtable en un context definit per: 
1.- Interès en la producció d’energia distribuïda 
2.- Interès en la modernització de línies elèctriques en àrees rurals 
3.- Interès en la producció d’energia amb alta eficiència energètica 
4.- Zona geogràfica amb excedent de nutrients i demanda d’aquests a llargues distàncies 
(interès en reduir el volum del producte) 
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L’anàlisi realitzada sobre costos de transport assenyala que, per a la definició de 
les àrees geogràfiques d’interès, hauria d’haver una generació suficient de residus 
orgànics, que justifiqués una instal·lació de cogeneració, en un radi màxim no superior 
10 - 12 km per purins de porc.  
 
AVALUACIÓ D’ESTRATÈGIES DE TRACTAMENT  
 

La valoració de les estratègies de tractament s’ha realitzat en funció de l’escenari 
considerat i dels objectius a complir. Aquests han estat els següents: 
 
1.- Equilibri entre la producció anual de residus orgànics i necessitats dels cultius. En 
aquest escenari es pot pretendre regular cabals, cobrir les necessitats específiques dels 
cultius, produir energia i estabilitzar la matèria orgànica o bé modificar les 
característiques dels residus 
 
2.- Excedents de residus orgànics enfront les necessitats dels cultius. Aquesta situació 
d'excedents es desglossa en funció de l'objectiu:  

2.1.- Obtenció de fertilitzants orgànics 
2.2.- Obtenció de fertilitzants minerals 
2.3.- Obtenció de fertilitzants orgànics i minerals 
2.4.- Reducció de volum i eliminació de contaminants 
 

La valoració de les alternatives per als diferents criteris s'ha realitzat de forma 
independent per a cada escenari. La influencia dels diferents condicionants en cada 
escenari ve marcada pel pes relatiu adoptat dels criteris de valoració. S’ha diferenciat, a 
l’hora, entre estratègies de tractament aplicables a residus sòlids (S) o per a residus de 
consistència sòlid-líquid (S/L), i s’ha considerat la disponibilitat d'una font d'energia 
tèrmica (ET o no ET –NET-). Els factors considerats per a definir criteris de valor i 
avaluar estratègies de tractament de residus orgànics, s’indiquen a la Taula 4. 
 

Taula 4. Factors considerats en l’avaluació d’estratègies de tractament 

Avaluats positivament 
               1. Flexibilitat de la tecnologia 
                    2. Balanç energètic positiu 
               3. Utilització d’energia tèrmica residual, obtinguda en el propi procés  
                   de  tractament o aprofitada d’un procés exterior 
               4. Qualitat dels productes obtinguts, sòlids o líquids 
Avaluats negativament 
               1. Risc d’emissions atmosfèriques 
                    2. Necessitats d’additius  
                    3. Cost econòmic, d’inversió i d’explotació. 
               4. Importància relativa dels processos de depuració d’efluents líquids. 
                    5. Dependència energètica exterior  
                    6. Dependència d’una operació o procés crític 
 

S’han avaluat 52 estratègies de tractament, definides per 36 diagrames de flux 
bàsics identificats i 16 variants. 
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Seguint els criteris de valoració i ponderacions considerats, les estratègies millor 
avaluades s'indiquen a les Taules 5 a 7, on cada una correspon a l’escenari i objectius 
que s’hi descriuen. 
 

Taula 5. Descripció de les estratègies millor avaluades en l'escenari d'equilibri entre 
nutrients produïts i requeriments dels cultius de la zona 

 
Escenari 

 
Objectius 

 
Tipologia  
residu 

 
Codi 
diagrama 
 

 
Diagrama de flux bàsic 
 

Equilibri entre 
produccions i 
necessitats 
dels cultius 

Regulació de 
cabals 

S 
S/L 

2 
 
 

 
Emmagatzematge  

 
Cobrir les 
necessitats 
específiques 
dels cultius 

S 
S/L 

1 
 

 
Compostatge  

 

Producció 
d'energia i 
estabilització de la 
matèria orgànica 

S 3 
 
 

 
Digestió

Anaeròbia
 

8 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació
m.o.  

8b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN  

 
32 
 
 
 
 

 
Digestió

anaeròbia Compostatge

Eliminació m.o.  
32b 
 
 
 
 

 
Digestió

anaeròbia Compostatge

Eliminació N 
NDN  

S/L 18 
 
 
 
 

 

Separació
S/L

Compostatge

Digestió
anaeròbia

Eliminació
m.o.  

18b 
 
 
 
 

 

Separació
S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

Eliminació N
NDN

 
Modificar 
característiques 
físiques i/o la 
relació N:P:K 

S 
S/L 

4 
 

 

Additivació
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Taula 6.1.  Descripció de les estratègies millor avaluades en l'escenari d'excedents 
estructurals en la zona d'anàlisi, però amb demana de subproductes 

 
Objectius 
 

 
Tipologia  
residu 

 
Codi 
diagrama 
 

 
Diagrama de flux bàsic 
 

Demanda de fertilitzants 
orgànics: 
Obtenció d'un adob 
orgànic estructurat, de 
qualitat i higienitzat 
(compost) 
Eliminar part del nitrogen 
i/o d'altres nutrients (P i 
K) 

S(NET) 8b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN

32b  
Digestió

anaeròbia Compostatge

Eliminació N 
NDN  

S/L(NET) 18b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

Eliminació N
NDN

 
S(ET) 
S/L(ET) 

10 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Tractament 
tèrmic  

 
Demanda de fertilitzants 
minerals: 
Obtenció d'un producte 
sec de fàcil transport i 
mineralitzat 
Obtenció de nitrogen en 
forma amoniacal i/o 
nítrica 

S(NET) 
S/L(NET) 

11b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Emmagatzematge
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN

 
S(ET) 
S/L(ET) 

14 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Emmagatzematge
Digestió 

Anaerobia Tractament
tèrmic  

16 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Assecat
Digestió 

Anaerobia Tractament
tèrmic  

 
 

Sobre els diagrames de flux indicats a les Taules 5 a 7 existeix una casuística de 
variacions considerable, depenent de les característiques concretes de cada residu, de la 
implantació individual o col·lectiva i qualitat final dels productes a obtenir, així com 
dels resultats del balanç de matèria en la zona geogràfica objecte del pla de gestió.  
 

Avaluació econòmica 

L’avaluació econòmica de les alternatives millor avaluades s’ha realitzat a partir 
d’informació aportada per empreses sobre estratègies completes, a partir de 
pressupostos d’equips o processos concrets i d’anàlisis econòmiques d’algunes 
estratègies realitzades en bibliografia consultada. Els resultats es sintetitzen a la Taula 8. 
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Taula 6.2. Descripció de les estratègies millor avaluades en l'escenari d'excedents 
estructurals en la zona d'anàlisi, però amb demana de subproductes. 

 
Objectius 

 
Tipologia  
residu 

 
Codi 
diagrama 
 

 
Diagrama de flux bàsic 
 

Demanda de fertilitzants 
orgànics i minerals: 
Obtenció d'un adob 
orgànic estructurat, de 
qualitat i higienitzat 
(compost) 
Obtenció d'un producte 
sec de fàcil transport i 
mineralitzat. 
Obtenció de nitrogen en 
forma amoniacal i/o 
nítrica 

S(NET) 8 
 
 

Separació
S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació
m.o.  

32 
 
 

Digestió
anaeròbia Compostatge

Eliminació m.o.  
S/L(NET) 18 

 
 

Separació
S/L

Compostatge

Digestió
anaeròbia

Eliminació
m.o.  

S(ET) 10 
 

Separació
S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Tractament 
tèrmic  

S/L(ET) 20b Separació
S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

Tractament
tèrmic

 
 
 

 
Taula 7. Descripció de les tecnologies millor avaluades en l'escenari d'excedents 

estructurals en la zona d'anàlisi, i sense possible demana 
 
Objectius 

 
Tipologia  
residu 

 
Codi 
diagrama 
 

 
Diagrama de flux bàsic 
 

Excedents sense 
demanda: 
Reducció del volum, 
obtenint un producte 
de fàcil transport 
Eliminar part del N 
i/o 
d'altres nutrients 

S(NET) 8b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN  

 
32b 
 

Digestió
anaeròbia Compostatge

Eliminació N 
NDN  

S/L(NET) 18b Separació
S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

Eliminació N
NDN

 
S(ET) 
S/L(ET) 

12b 
 

Separació
S/L

Assecat
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN  

 
 
 



 XII

Taula 8. Resum de costos de tractament per unitat de residu tractat. Per a purins de 
porc el cost per tona de residu s’iguala, aproximadament, amb el cost en cèntims 

d’Euro per kg de pes viu d’animal engreixat. 
Tipus de residu Descripció Diagrama i variació Interval de costos 

(Euro/tona residu) 
Residus de 
consistència 
sòlida 

Compostatge de 
diferent grau de 
control i qualitat 

1 20 - 35 

Purins de porc Separació de 
sòlid/líquid 

1 
amb separació i compostatge de 

sòlid (60% Ntk exportable) 

4,5 - 8 

Purins de porc Separació S/L i 20% 
fracció sòlida 

2 
amb separació i emmagatzematge. 

60% Ntk a sòlid exportable 

0,5 - 1 

Tots els residus Digestió anaeròbia 3 
amb venda d’energia elèctrica 

4 - 14 

Tots els residus Digestió anaeròbia 3 
amb venda d’energia elèctrica i ús 

substitutori d’energia tèrmica 

0 - 10 

FORM i residus 
industrials 

Digestió anaeròbia + 
compostatge+ 
tractament d’aigües 

8 i 8b 20 - 35 
 
 

Purins de porc Digestió anaeròbia + 
separació + stripping  

14 
tractament tèrmic d’stripping 

1,5 – 12,5 

Purins de porc Digestió anaeròbia 
amb evaporació i 
assecat 

16 
amb compra d’energia tèrmica 

25,7 - 28,6 

Purins de porc Digestió anaeròbia 
amb evaporació i 
assecat 

16 
amb energia tèrmica a cost nul 

(cedida per central tèrmica) 

10,4 - 17,7 

Purins de porc Digestió anaeròbia 
amb evaporació i 
assecat 

16 
amb producció d’energia per 

cogeneració i venda d’electricitat  

0 

Purins de porc Separació amb 
tractament parcial de 
la fracció líquida 

18 
sense digestió ni compostatge 

(maduració en magatzem) 

1,5 – 2,6 

Purins de porc Separació amb 
tractament parcial de 
la fracció líquida 

18 
sense digestió, amb compostatge 

de la fracció sòlida 

4,5 – 8  
 

Purins de porc Separació amb 
tractament parcial de 
la fracció líquida 

18 
sense digestió, amb compostatge 

simple de baix control 

3 – 5 

Purins de porc Separació amb 
tractament total de la 
fracció líquida 

18b 
sense digestió ni compostatge 

3,5 – 5,7 

Purins de porc Separació amb 
tractament total de la 
fracció líquida 

18b 
sense compostatge i amb digestió 

de fangs i sòlids de flotació 

3 

Purins de porc Separació amb 
tractament total de la 
fracció líquida 

18b 
amb compostatge i amb digestió de 

fangs i sòlids de flotació 

3,5 - 6 

Purins de porc Separació amb 
tractament total de la 
fracció líquida 

18b 
amb compostatge i sense digestió 

anaeròbia 

4,5 - 7 

Residus de 
consistència 
sòlida 

Digestió anaeròbia per 
via seca i compostatge 

32b 20,8 
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 

Les estratègies de tractament millor avaluades, indicades a les Taules 5 a 7, es 
proposen com metodologies tecnològiques prioritzables per a la seva implantació. Totes 
elles gaudeixen de la maduresa suficient, els processos que les constitueixen són ben 
coneguts i hi ha oferta per part d’empreses de l’entorn europeu.  
 

Les eines tecnològiques de transformació dels residus orgànics en recursos 
existeixen, tal com ha quedat palès en els apartats precedents, però el sistema adoleix de 
manca d’eines econòmiques, de gestió, organitzatives i metodològiques de presa de 
decisions que condueixin a implantar solucions correctes i adaptades a cada realitat 
local. Així mateix, hi ha manca d’empreses amb capacitat tecnològica suficient, obligant 
a importar solucions tècniques desenvolupades en altres països i no sempre prou 
adaptades. Es proposa que s’incentivi a empreses del país per tal que treballin en la seva 
optimització, millora i adaptació a les realitats més properes.  
 
El sector ramader, màxim productor de residus orgànics a Catalunya, no té eines 
organitzatives, econòmiques i d’internalització dels costos de gestió i tractament dels 
seus residus, a diferencia d’altres sectors d’activitat. A l’hora de crear una estructura 
que ho permeti, es consideren tres possibles propostes, en un marc en que 
l’administració defineix amb exactitud els requeriments de qualitat ambiental assolibles 
i imposa una penalització en cas de no compliment. 
 
Proposta 1.- Utilitzar els costos de transport reals dels residus com a eina de presa de 
decisions per tal de decidir el tractament a adoptar. Aquest cost no serà mai 
subvencionable mitjançant ajudes directes o indirectes (bonificacions a plantes de 
cogeneració). Quan el cost de transport a un centre de tractament col·lectiu sigui 
superior al cost en pròpia granja, s’adoptarà aquest darrer tractament.  
 
Proposta 2.- Incentivar la creació d’organismes gestors (OG) per àrees geogràfiques, 
privats o de capital mixt, responsables de la gestió i tractament, amb capacitat 
econòmica a través de quotes pagades pels generadors de residus de la zona (granges i 
altres), beneficis obtinguts de plantes de cogeneració si és el cas, en les quals han 
d’intervenir com accionistes, i altres vies de finançament. Tots els ingressos s’invertiran 
en equipaments i serveis a la zona. 
 

Creació d’un organisme autònom gestor d’un sistema integrat de gestió (SIG), el 
qual gestionaria una taxa sobre els productes que durant la seva generació han produït 
residus orgànics (sobre la carn a escorxadors, ous, llet, i altres). Aquesta taxa revertirà 
en els OGs. Un segell de qualitat ambiental, tipus punt verd, identificarà als productes 
que han estat objecte d’aquestes accions, i s’informarà als consumidors sobre el seu 
significat. L’organisme gestor del SIG funcionarà com observatori, centralitzant 
informació sobre les activitats dels OGs, publicant-la i utilitzant-la en campanyes 
informatives. 
 
Proposta 3.- Aquesta es correspondria amb la proposta 2, però centralitzant les funcions 
dels OGs i del gestor del SIG en un únic ens depenent de l’administració. 
 
A la Taula 9 es sintetitzen les avantatges i inconvenients de cada proposta. 
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Taula 9. Síntesi d’avantatges i inconvenients de les propostes organitzatives 
 
Proposta 
  

 
Avantatges 

 
Inconvenients 

1 -Mínim esforç en les actuacions 
-Es deixa que el sistema evolucioni 
seguint les lleis del mercat 
 
 
 
 

-Greuges comparatius entre solucions 
tecnològiques incentivades i altres 
-No es creen eines metodològiques que 
guiïn l’evolució del sistema 
-No s’asseguren solucions 
-No introdueix eines de control en el mercat 
i, per tant, no s’assegura la qualitat 
ambiental de les actuacions 

2 -Obliga a l’associacionisme 
-Obliga a la iniciativa privada 
-Obliga a trobar solucions adaptades 
a cada circumstància territorial 
-Afavoreix el desenvolupament 
tecnològic 

-Cal una normativa que reguli les 
obligacions dels OG, així com les relacions 
entre aquests i els productors de residus de 
la seva zona 
-Cal un esforç per incentivar les actituds 
compromeses dels agents implicats 

3 -Unifica totes les eines de gestió -Introdueix burocratització en el sistema 
-Es crea dependència d’un únic organisme, 
la qual cosa alenteix tots els processos de 
presa de decisions 
-No incentiva la iniciativa dels agents 
implicats 

 
Les propostes anteriors han de ser estudiades en profunditat per part d’experts en 

aquest àmbit. En tot cas, hi ha actuacions que cal emprendre per a fer possible qualsevol 
proposta. Aquestes es sintetitzen a continuació. 
 
1.- Estudiar l’impacte que produiria la introducció d’una taxa sobre la carn i altres 
productes generadors de residus orgànics.  
 
2.- Estudiar si el valor assumible de la taxa permetria la creació de l’organisme gestor 
del SIG, i de les tasques que tindria encomanades. 
 
3.- Redacció d’un pla de centres col·lectius, amb infrastructura de connexió a la xarxa 
elèctrica. En la redacció d’aquest pla hi ha d’intervenir el Departament d’Indústria, 
Comerç i Turisme, el Departament d’Agricultura i el Departament de Medi Ambient. 
Un criteri bàsic per al seu establiment és l’existència d’ una alta densitat punts de 
generació a curta distància i la implicació dels ramaders en aquests centres com agents 
actius de la seva promoció. 
 
4.- Promoure una campanya interna, entre els gestors de residus, i externa, als usuaris i 
consumidors, adreçada a modificar la nomenclatura utilitzada en el camp dels residus 
orgànics: Quan és parla de plantes de tractament de residus cal nomenar-les indústries 
d’aprofitament de residus per a obtenir nous productes, o noves indústries de producció.  
 
5.- Aprofitar la redacció d’agendes 21 locals per introduir nous conceptes i per introduir 
la importància estratègica dels residus orgànics com a font de recursos que altrament 
caldria importar. 
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6.- Estudi de la creació d’una etiqueta, tipus punt verd, aplicada als productes que en la 
seva generació han produït residus orgànics, que han pagat una quota de tractament a un 
OG o a un gestor de SIG, i que han aplicat solucions de forma satisfactòria. Creació 
d’una campanya informativa sobre el significat de l’etiqueta per a la població. 
 
7.- Fer arribar, i fer complir, el codi de bones pràctiques agràries i els documents sobre 
millors tecnologies disponibles en relació a la Directiva IPPC a tots els sectors de 
producció. 
 

L’alternativa de tancar granges, per tal de esponjar algunes zones especialment 
denses i redistribuir-les en altres zones, pot ser una bona mesura però no soluciona la 
necessitat de control sobre els residus orgànics produïts per tots els seus generadors 
(granges no desplaçades, les sí desplaçades, indústria alimentària, fangs de depuradores, 
residus municipals, etc.), per la qual cosa cal implementar igualment mecanismes de 
gestió, tractament i control. 
 
Canviar la nomenclatura de tractament de residus per la de producció de nous recursos 
requereix un esforç en la formació de personal tècnic. Cal una dignificació de la 
indústria dels residus i una formació de nivell dels tècnics que hi treballen. Donat que 
cal tractar per a produir compostos d’interès en l’agricultura i la indústria agro-
alimentària en general, caldria la implicació d’un organisme com l’IRTA. Així mateix, 
es troben a faltar empreses amb capacitat per oferir solucions tecnològiques i/o per 
oferir serveis de gestió. En aquest sentit, el CIDEM també s’hauria d’implicar en la 
creació o posada al dia d’aquesta tipologia d’empreses. Finalment, la formació de 
tècnics universitaris homologables a nivell europeu, amb capacitat per dirigir el 
desenvolupament tecnològic i el canvi en les actituds en aquest nou sector d’activitat 
industrial, hauria de ser objecte d’atenció per part de les universitats. 
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1.- CONCEPTES GENERALS  

 

1.1.- Tractament com combinació de processos unitaris 

 

Una estratègia de tractament d’un residu és una combinació de processos unitaris amb 

l’objectiu d’obtenir productes d’una certa qualitat. Com productes s’han de considerar 

tots els obtinguts de la línia de tractament, des dels econòmicament valuosos fins als 

que hom podria considerar rebuig i que afecten a la contaminació dels diferents medis 

receptors. Aquests darrers hauran de tenir una qualitat mínima per a ser abocats, i els 

primers una qualitat mínima per a ser utilitzats directament o comercialitzats. Així 

doncs, una altra definició més genèrica d’estratègia de tractament seria: combinació de 

processos unitaris amb l'objectiu de transformar els residus a fi d'adequar-los a la 

demanda com productes de qualitat. 

 

Les definicions anteriors, tot i semblar acadèmiques, ajuden a superar debats ficticis 

sobre comparació de processos unitaris. Així, durant força temps s'ha debatut entre les 

bondats del procés de compostatge enfront de la digestió anaeròbia, quan cada un 

d'aquests processos presenten avantatges i inconvenients per separat; depenent de les 

característiques del residu pot ser més interessant un o altre, i fins i tot la combinació 

adequada de tots dos.  

 

Els objectius a complir pels tractaments dels residus orgànics poden ser múltiples. Entre 

d'altres,  

 

1.- Adequar la producció de residus a les necessitats estacionals dels cultius; 

2.- Transportar fora de la zona d'aplicació del pla de gestió; 

3.- Valorar econòmicament el residu; 

4.- Adequar la composició als requeriments de l'entorn (sols, cultius, males olors, …); 

5.- Extreure i recuperar nutrients valoritzables (nitrogen, fòsfor, …); 

6.- Higienitzar: reduir o eliminar patògens; 

7.- Produir energia; 

8.- Aïllar, en cas de no ser possible la seva valorització agronòmica o no complir els 

requeriments de qualitat, prèvia estabilització i/o valorització energètica. 



 2

L’objectiu particular que s’hagi de perseguir dependrà de cada zona i de les necessitats 

que hagin posat de manifest els estudis preliminars del pla de gestió de la zona 

geogràfica objecte d'estudi. En tot cas, l’objectiu bàsic ha de ser el d’augmentar la 

capacitat de gestió sobre el residu, això és, augmentar la capacitat de prendre decisions 

sobre el seu ús. 

 

Els conceptes previs que no es poden oblidar, malgrat ser obvis, són els següents: 

 

1.- La matèria i l’energia no es creen ni es destrueixen, es transformen. Els tractaments 

transformen els residus en altres productes, però mai els eliminen o els fan desaparèixer 

completament. 

 

2.- Tot procés de transformació consumeix energia i crea els seus propis residus (rebuig 

de la matèria primera, o un nou residu o producte). Tan sols els processos de combustió, 

total o parcial, i el de digestió anaeròbia, poden arribar a produir més energia que la què 

consumeixen, però és a mercès d’una transformació final de compostos orgànics reduïts 

a compostos oxidats. El procés de digestió anaeròbia passa a compostos gasosos reduïts, 

però si aquests no s'oxiden mitjançant combustió, o procés equivalent, no s'aconsegueix 

l'energia necessària per a obtenir un balanç energètic positiu. En aquest sentit, cal 

destacar que tan sols contribueix al balanç energètic l'energia que es consumeix, no la 

que es produeix. 

 

3.- Un tractament és una combinació de processos unitaris amb la finalitat d’aconseguir 

un objectiu concret. No es possible definir tractaments idonis en qualsevol 

circumstància, ja que aquesta establirà condicions de contorn o limitants que caldrà tenir 

en compte per a definir els objectius. No hi ha solucions úniques. 

 

A l’apartat 1.5 se sintetitzen les característiques bàsiques d’algun dels possibles 

processos susceptibles de ser aplicats en el tractament, indicant les formes d'energia 

necessàries limitants pel procés, la fracció a la que es pot aplicar i els objectius 

perseguits pel tractament. 

 

Tal com s'ha comentat anteriorment, no existeix una estratègia única de tractament. La 

idoneïtat d'una o altra, i la possibilitat d’èxit, es veurà influenciada per les condicions de 
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l'entorn, els objectius plantejats en el pla de gestió i l’escala de tractament. La definició 

de l’escala de tractament (individualitzat o col·lectiu, municipal o mancomunal), depèn 

de múltiples factors: necessitats detectades pel pla de gestió, costos d’inversió i 

manteniment, costos de transport, economia d’escala, possibilitat de venda dels 

productes finals obtinguts, etc., essent difícil generalitzar. Mentre a Dinamarca, el 

tractament col·lectiu ha tingut èxit (DEA, 1995; DIAFE, 1999; BD-USD, 2000), 

l’experiència a Holanda no ha sigut tan positiva (Rulkens et al., 1998). Tot i l'èxit danès 

en el tractament col·lectiu, la tendència a Dinamarca a finals de 2001 és la de primar 

l'establiment i consolidació de granges grans, amb el seu propi sistema de tractament i 

gestió de residus, amb la superfície adequada per absorbir els nutrients produïts, i evitar 

el transport de residus a grans centres de tractament per evitar impactes negatius en la 

xarxa viària per transport.  

 

 

1.2.- Tendències legislatives que afecten a la definició dels tractaments  

 

L’objectiu del present apartat és analitzar les tendències que afecten a la definició dels 

tractaments, de forma directa i definitòria o de forma indirecta. El marc legal present es 

recull a l’annex I, en forma de llistat. La tendència es defineix a partir del marc legal 

existent i aprovat i a partir de dictàmens i documents de treball que afecten o poden 

afectar a la definició de noves lleis o directives. Els dictàmens i documents de treball 

utilitzats en la present síntesi es recullen a l’annex II. 

 

Les tendències que es contemplen i que afecten a la necessitat i definició dels 

tractaments son les següents: 

1. Minimització de matèria orgànica entrada a abocadors. 

2. Reducció de la matèria orgànica fàcilment biodegradable. 

3. Elevada qualitat dels productes que s’apliquen a sòls i conreus. 

4. Higienització dels productes que s’apliquen a sòls i conreus. 

5. Limitació de les aplicacions al sòl. 

6. Priorització de les pràctiques de reciclatge. 

7. Reducció d’emissions atmosfèriques. 

8. Gestió conjunta de diferents residus orgànics en una determinada àrea geogràfica. 

9. Producció d’energia renovable. 
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10. Transparència en la informació. 

 

A continuació s’analitzen aquestes tendències i les seves implicacions en la definició de 

sistemes de tractament. 

 

1.2.1.- Minimització de matèria orgànica entrada a abocadors 

 

La Directiva 99/31/CE relativa a disposició de residus (“Directiva d’abocadors”) és 

molt explícita en aquest sentit i programa la reducció gradual i obligatòria de residus 

biodegradables entrats a abocadors, amb valors de reducció del 25% als 5 anys, 50% als 

8 anys i 65% als 15 anys a partir de la transposició de la directiva a les legislacions 

estatals (any 2001) i respecte als residus biodegradables generats al 1995. 

 

Per a fer possible aquests objectius, cal poder reciclar la matèria orgànica biodegradable 

la qual cosa pot ser possible si es transforma  per a complir amb els requisits de qualitat 

que el mercat reclama, i que la legislació obliga. Per a qualsevol tractament de 

transformació, la qualitat augmenta conforme ho fa la matèria primera tractada, la qual 

cosa obliga a la recollida selectiva en cas de residus municipals. 

 

Si no es poden assegurar els requisits de qualitat del mercat, el tractament és igualment 

necessari per a reduir el contingut en matèria orgànica biodegradable, però els 

requeriments tecnològics no seran tan limitants en aquesta situació. 

 

Les accions contemplades al document II.5, sobre anàlisi econòmica de les mesures per 

a reduir les emissions de gas metà a l’atmosfera a partir de residus municipals, són les 

següents: 

 

1.- Compostatge de la fracció orgànica dels residus municipals. 

2.- Digestió anaeròbia de la fracció orgànica del residus municipals. 

3.- Pretractament bio-mecànic dels residus municipals en massa. Correspondria a un 

compostatge del residu en massa amb la finalitat de resuir matèria orgànica però, sense 

l’objectiu d’obtenir un producte de qualitat, i per tant per a ser dipositat en abocador per 

evitar posterior lixiviació i producció de gasos. 

4.- Incineració dels residus municipals en massa. 
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5.- Reciclatge de paper i cartró. 

6.- Recol·lecció de gasos d’abocador per produir electricitat, calor o producció de gas 

natural sintètic (injecció en xarxa de gas). 

7.- Millora de l’oxidació natural de gasos fugitius de l’abocador en les capes superiors 

d’aquest. 

 

El document II.5 aporta una anàlisi comparativa de costos de les estratègies anteriors. 

 

1.2.2.- Reducció de la matèria orgànica fàcilment biodegradable  

 

Els processos descrits als documents de treball II.1 i II.3 (annex II) tenen per objectiu 

eliminar o reduir tant com sigui possible la matèria orgànica fàcilment biodegradable i 

obtenir productes estables. Així mateix, aquests documents fan èmfasi en minimitzar les 

emissions de compostos orgànics volàtils a l’atmosfera, i la Directiva 2001/81/CE 

estableix límits màxims anuals d’emissió d’aquests compostos, així com d’amoníac, per 

a cada estat membre. Aquesta darrera Directiva implica que caldrà substituir les 

regulacions sobre control d’emissions gasoses basades en concentracions màximes per 

altres basades en càrregues emeses. 

 

Els processos amb la finalitat de reduir la matèria orgànica biodegradable en qualsevol 

tipologia de residu orgànic, de forma genèrica, són: 

 

1.- Compostatge aerobi. 

2.- Digestió anaeròbia, mesofílica o termofílica. 

3.- Combinació de digestió anaeròbia i compostatge. 

4.- Digestió aeròbia. 

5.- Desnitrificació. 

 

1.2.3.- Elevada qualitat dels productes que s’apliquen a sòls i conreus 

 

El Dictamen del Comitè Econòmic i Social de la UE  (document II.2) és contundent en 

aquest sentit, i aporta una interessant reflexió sobre la necessitat de ser molt estrictes en 

el control de la qualitat dels productes utilitzats en agricultura a fi de preservar la font 

d’alimentació de la població. Fa referència tant als compostos orgànics, com als metalls 
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pesats com als nutrients, així com regular no tan sols els fangs de depuració com tots els 

altres residus orgànics utilitzats amb finalitats agrícoles. 

 

La qualitat es pot definir en termes de estabilitat, nivell d’higienització i presència de 

productes tòxics, orgànics o inorgànics (metalls pesants). 

 

Mentre que l’estabilitat o el nivell d’higienització és controlable mitjançant els 

processos adients, el contingut de metalls del producte obtingut depèn del contingut en 

la matèria a tractar, i per tant cal evitar que aquests hi siguin present mitjançant mesures 

de reducció en origen. Els residus municipals són especialment problemàtics en aquest 

sentit, i per evitar la presència de metalls cal assegurar que la fracció orgànica a tractar 

prové de recollida selectiva. Els residus ramaders procedents de bestiar d’engreix, 

sobretot porcí, als quals s’afegeix Cu i Zn a les dietes, poden també presentar problemes 

i per tant, caldria promoure la reducció de les concentracions en l’alimentació. 

 

Quan un producte està contaminat per metalls, cal promoure processos d’aïllament, en 

abocador, o d’immobilització per vitrificació o en matriu ceràmica. 

 

1.2.4.- Higienització dels productes que s’apliquen a sòls i conreus 

 

Els processos que asseguren la higienització són, segons el document II.1: 

 

1.- Compostatge aerobi, mantenint una temperatura mínima de 55ºC durant un mínim de 

20 hores, mantenint un procés discontinu, sense addició, mescla o extracció durant 

aquest període de temps. 

2.- Digestió anaeròbia termofílica amb una temperatura mínima de 53ºC durant un 

mínim de 20 hores, mantenint un procés discontinu, sense addició, mescla o extracció 

durant aquest període de temps. 

3.- Digestió anaeròbia mesofílica (35ºC) amb un temps de retenció mínim de 12 dies, 

amb pretractament tèrmic a un mínim de 70ºC durant un mínim de 30 minuts. 

4.- Assecat tèrmic amb reducció del contingut d’aigua per sota del 10%, assegurant una 

temperatura de les partícules mínima de 80ºC i una activitat d’aigua superior a 0,9 

durant la primera hora del procés. 
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5.- Condicionament del residu amb calç fins arribar i mantenir un pH igual o superior a 

12 durant 3 mesos a temperatura ambient, o a un mínim de 55ºC durant 2 hores. 

 

El tractament tèrmic previ a la digestió anaeròbia mesofílica presenta avantatges cara a 

millorar la biodegradabilitat del residu, però en funció de la tipologia d’aquest es poden 

crear compostos tòxics que poden fer el procés de digestió inviable (Bonmatí et al., 

2001). La digestió mesofílica seguida d’un tractament tèrmic a 70ºC durant un mínim de 

30 minuts també assegura la higienització. En general, la combinació del procés de 

digestió anaeròbia amb processos de tractament tèrmic presenta avantatges interessants 

(Bonmatí, 2001). 

 

El document II.1 fa referència a fangs de depuració, però la necessitat d’higienització 

pot fer-se extensiva a tots els residus orgànics susceptibles de contenir patògens. En el 

cas de residus ramaders aplicats a pastures, diverses fonts recomanen un temps mínim 

d’emmagatzematge de dos mesos i un temps d’espera dels animals de pastura d’un mes 

(Dauden, 2001). En funció del tipus de conreu pot ser, doncs, suficient els temps 

d’emmagatzematge recomanats en els documents referents a bones pràctiques agràries, 

mínim de 4 mesos, els quals haurien de ser en molts casos superiors si es pretén ajustar 

les dosis adequades en el moment adequat. El femer o la bassa de purins s’ha de 

considerar com un procés de tractament i cal ser curós en fer complir els mínims temps 

de retenció. El mètode de càlcul del temps de retenció d’un femer o bassa és la mateixa 

que per al càlcul d’una bassa de regulació de cabals. Segons l’objectiu del residu 

ramader, caldrà assegurar requeriments d’higienització. 

 

1.2.5.- Limitació de les aplicacions al sòl 

 

La directiva “nitrats”, Directiva 91/676/EEC de 12 de desembre, va introduir 

limitacions a les dosis de nitrogen aplicades a sòls i conreus, i les normatives o 

programes que se’n deriven (plans d’actuació i codis de bones pràctiques agràries) 

regulen els valors màxims permissibles en funció de conreu i època de l’any. Utilitzant 

sistemes biològics d’eliminació de nitrogen podria ser possible adequar les produccions 

de residus als requeriments de cada zona geogràfica, però cal tenir en compte que altres 

nutrients també es poden produir en excés. 
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En relació als nutrients, el document II.2 reclama també atenció al fòsfor, apart del 

nitrogen que és el nutrient més regulat. El document II.1 diu textualment que les taxes 

d’aplicació s’han d’adaptar a les necessitats dels conreus i/o sòls, tenint en compte els 

nutrients presents en el sòl i les aportacions de nutrients per altres fonts, ja siguin via 

fertilitzants químics o altres fertilitzants orgànics. Les normatives d’alguns països 

europeus ja regulen les aportacions de fòsfor, i alguns estudis de recerca (Hooda et al., 

2001) documenten que malgrat què la capacitat de retenció de fòsfor en el sòl sigui 

elevada, la seva acumulació disminueix la capacitat de sorció i afavoreix el processos de 

pèrdua. 

 

Mentre que el nitrogen contingut en els residus es transformable a di-nitrogen gas  

mitjançant la combinació dels processos de nitrificació-desnitrificació, o mentre què la 

matèria orgànica és descomposable a formes estables, sòlides o gasoses, mitjançant els 

processos de digestió anaeròbia, desnitrificació, compostatge, o fins i tot incineració o 

gasificació, l’únic procés d’eliminació del fòsfor és mitjançant la seva precipitació a 

diferents formes, de les quals la més estable és la hydroxylapatita, Ca5(PO4)3O, (HAP). 

Un altre compost a considerar és l’estruvita, fosfat amònic magnèssic –

MgNH4PO4·6H2O -, el qual precipita en medi alcalí i és usual la seva precipitació 

incontrolada en digestors anaerobis o en processos posteriors en què en produeixi un 

augment del pH. Afavorir la seva precipitació és una via de recuperació de nitrogen i 

fòsfor. 

 

Diferents compostos orgànics i ions inhibeixen el creixement de cristalls d’HAP 

(Valsami-Jones, 2001), per la qual cosa cal aplicar processos previs d’eliminació de 

compostos orgànics i altres sistemes de depuració per aconseguir precipitar HAP, amb 

posterior assecat, per a la seva disposició en abocadors controlats. D’altra manera, tan 

sols són possibles sistemes de recuperació de fòsfor, i per tant el seu reciclatge en els 

sistemes agraris.  

 

L’esmentat en els paràgrafs anteriors és aplicable a residus amb alt contingut en fòsfor, 

com són els residus ramaders. 
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1.2.6.- Priorització de les pràctiques de reciclatge 

 

El reciclatge està prioritzat per sobre de pràctiques d’eliminació, segons la Directiva 

91/156/EEC de 18 de març, relativa a residus i les transposicions corresponents. Això 

implica una priorització dels processos l’objectiu dels quals sigui obtenir productes de 

qualitat que puguin ser substitutius de matèries primeres. En aquest sentit, cal prioritzar 

l’obtenció de productes de qualitat per sobre del concepte simple de tractament. Els 

tractaments per reduir volums i/o evitar l’ús d’abocadors no és una pràctica que per si 

sola aporti valor afegit, i cal que sempre siguin caracteritzats segons els altres epígrafs 

dels present capítol. 

 

1.2.7.- Reducció d’emissions atmosfèriques 

 

El buit legal existent fins al present sobre emissions atmosfèriques de compostos 

orgànics volàtils (COV) i amoníac, les més importants que afecten al tractament de 

residus orgànics, quedarà cobert amb les regulacions que s’hagin de desenvolupar per 

complir amb la directiva 2001/81/CE, la qual estableix valors màxims d’emissió anual 

per a cada país membre de la UE. 

 

Si fins al present les regulacions feien referència a concentracions en les emissions, les 

quals eren modificables amb les dilucions adients, caldrà preveure en un futur proper 

emissions màximes per unitat de residu tractat. Això prioritzarà els processos de 

tractament que es realitzin en circuit tancat i que per tant, permetin un control de les 

possibles emissions atmosfèriques mitjançant concentració, condensació, rentat o 

depuració biològica i/o físico-química. 

 

En relació al compostatge, això implica prioritzar els sistemes túnel per sobre de les 

piles voltejades. En relació a la digestió anaeròbia implica alts rendiments en la 

combustió. En relació als processos tèrmics d’assecat o evaporació/concentració implica 

control de la fase gasosa/vapor  i condensació d’aquesta. En relació als sistemes 

d’emmagatzematge implica prioritzar els sistemes tancats o coberts. Aquestes 

prioritzacions caldrà que siguin estudiades en funció del cabal de tractament i de la seva 

importància relativa en el potencial d’emissions del país. Així, sembla lògic aquests 
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tipus de prioritzacions per a nuclis urbans grans en relació al compostatge, o en granges 

grans en relació a les basses o femers.  

 

No es objecte del present treball definir aquestes emissions màximes permeses, però sí 

prioritzar aquells processos que minimitzin les emissions. 

 

La combinació de la digestió anaeròbia amb el compostatge posterior del digestat ha 

mostrat que presenta un impacte ambiental inferior que el procés de compostatge sol en 

quant a emissions (Edelman et al., 1999; De Baere, 1999) i per tant, és una combinació 

de processos prioritzable. 

 

1.2.8.- Gestió conjunta de diferents residus orgànics. 

 

La necessitat de gestió conjunta dels residus orgànics, o al menys coordinada d’aquests 

en una zona geogràfica determinada, es desprèn de diferents documents, a fi de tenir un 

control acurat dels productes que s’apliquen a sòls i conreus i de poder realitzar els 

balanços de nutrients tenint en compte totes les entrades potencials al sistema agrari.  

 

Per alguns residus i processos, el tractament conjunt pot presentar, a l’hora, grans 

avantatges, tant tècniques com econòmiques (Flotats i Campos, 2001). Aquestes 

avantatges corresponen als processos següents: compostatge, a fi de controlar la relació 

C/N inicial, la humitat i estructura o porositat; digestió anaeròbia, a fi d’optimitzar la 

producció de biogàs compensant carències individuals de cada residu per separat; i 

desnitrificació, a fi d’aportar el carboni necessari per al procés. 

 

La gestió o el tractament conjunt no ha d’amagar mai la dilució d’algun contaminant 

específic, com metalls pesants o compostos orgànics tòxics, i el document de treball 

sobre la directiva de fangs (document II.1) n’indica la prohibició expressa. 

 

1.2.9.- Producció d’energia renovable 

 

La fita de contribuir amb un mínim del 12% de la producció energia amb energies 

renovables a la UE en l’horitzó 2010, fa posar atenció en els sistemes de producció 

d’energia de la biomassa, i molt específicament de la biomassa residual.  
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El potencial energètic màxim teòric tenint en compte el biogàs produït pels residus 

biodegradables de Catalunya, entenent per aquests als purins de porc, fems de boví de 

carn, fems de boví de llet, residus de la indústria agroalimentaria, els fangs d’estació 

depuradora d’aigües residuals i la fracció orgànica dels residus sòlids urbans, és de 

472.040 TEP (Pla d’energia de Catalunya horitzó 2010, document II.7, annex II). 

 

En un escenari tendencial (mantenint projectes o conceptes ja iniciats o plantejats) en 

l’horitzó 2010, l’aport d’energia primària per biogàs s’estima en 69.914 TEP/any, un 

0,4% aproximat de la demanda d’energia primària a Catalunya, i el 14,8% del potencial 

teòric màxim. 

 

Segons un escenari de màxim aprofitament energètic, la producció d’energia seria de 

230.712 TEP/any, el 1,15% de la demanda total d’energia primària a Catalunya, i el 

48,8% del potencial teòric màxim. 

 

Tots els projectes i conceptes que implicaria la implantació del procés de digestió 

anaeròbia per a l’aprofitament energètic, impulsa, a l’hora, la disminució d’emissions de 

CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle, i la conservació de nutrients en els residus. 

 

La incorporació del procés de digestió anaeròbia en tota planta de tractament de residus 

orgànics és prioritzable segons el Pla d’Energia de Catalunya i també ho és en el present 

document. 

 

La component energètica és important en la gestió i tractament de residus orgànics, ja 

sigui des de la vessant de producció d’energia renovable, des de l’estalvi energètic o des 

de la producció eficient d’energia. La producció d’energia elèctrica distribuïda en el 

territori, apropant la producció al consum per evitar pèrdues per transport, aporta a 

alguns punts del territori fonts d’energia tèrmica per a propiciar processos de tractament 

de residus que tinguin aquest com a limitant. Els sistemes de producció d’energia 

elèctrica i tèrmica poden ser la cogeneració, centrals tèrmiques de cicle combinat o 

centrals tèrmiques utilitzant com a combustible biomassa forestal o agrícola, per 

exemple. 
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1.2.10.- Transparència en la informació 

 

El document II.4, sobre Proposta de Reglament relatiu a estadístiques sobre residus, així 

com la Directiva IPPC, obliguen a una informació pública posada al dia sobre tots els 

aspectes del tractament de residus, entre altres.  

 

La informació pública periòdica sobre rendiments, emissions i qualitat dels productes 

obtinguts en diferents plantes de tractament de residus orgànics, utilitzant un mateix 

format d’informació, pot ajudar a millorar les prestacions i popularitzar unes tecnologies 

que sovint creent sentiments de rebuig. A l’hora, una informació transparent i posada al 

dia de prestacions i objectius crea complicitats en la població. Un exemple n’és la 

revista bimensual Dansk Bioenergi de Dinamarca, de subscripció gratuïta, on es 

publiquen dades mensuals de tractament, rendiments i vendes d’energia de les plantes 

de biogàs mancomunals i individuals tractant mescles de residus ramaders amb altres 

residus orgànics, fins abril de 2002. 

 

Així doncs, caldria acompanyar un programa de gestió i tractament de residus orgànics 

amb eines d’informació pública periòdica sobre rendiments i qualitats de les plantes de 

tractament de residus, individuals o col·lectives. Aquesta proposta no afecta directament 

a prioritzacions sobre tecnologies, però ajuda a la creació d’una base de dades que 

permeti anàlisis comparatives i la creació d’eines de decisió per a futures instal·lacions. 

 

1.3.- Eliminació versus recuperació 

 

La tendència legislativa i la necessitat de primar la recuperació de compostos per tal de 

reintroduir-los en els cicles productius, i disminuir la pressió tant sobre les fonts de 

matèries primeres com sobre els espais dedicats a aïllament de residus, creen problemes 

locals allí on la demanda de productes recuperables és molt inferior a l’oferta d’aquests. 

Aquests és el cas de les zones excedentàries en nutrients. 

 

La capacitat de reciclatge depèn de l’escala territorial de l’anàlisi. Mentre que a nivell 

espanyol la generació de nutrients dels residus orgànics corresponen a unes dosis 

mitjanes de l’ordre de 21 kg N/ha (Bigeriego, 2000), a nivell de Catalunya aquestes són 

de l’ordre de 73 kg N/ha, a nivell global de la comarca de les Garrigues són de 55 kg 



 13

N/ha o a la Noguera són de 66 kg N/ha (Pla de gestió de les dejeccions ramaderes a 

Catalunya, 1996). Si es comptabilitzen excedents de nitrogen, a Catalunya són de 

l’ordre de 30.000 Mg N/any, a les Garrigues de l’ordre de 1700 Mg N/any o a la 

Noguera de l’ordre de 660 Mg N/any. Però encara, si es comptabilitzen excedents a una 

escala menor, a la zona nord de la comarca de les Garrigues els excedents són superiors 

al valor mig comarcal, i en alguns dels municipis, com Arbeca, l’excedent és superior al 

50% de l’excedent comarcal, amb valors exactes que depenen de les hipòtesis de càlcul 

considerades. Malgrat que sigui possible transportar residus a través d’ una comarca 

excedentària o veïna que possiblement també ho sigui, a fi d’igualar aportacions, en 

situacions d’excedència estructural en una zona àmplia, les úniques solucions possibles 

són: 

1.- Tancar granges i localitzar-les de nou en zones deficitàries en nutrients 

2.- Reduir el volum dels residus i modificar la seva qualitat per tal d’afavorir el  seu 

transport a zones on el mercat ho accepti 

3.- Depurar, eliminant – apartant dels circuits de reciclatge els residus i els seus 

subproductes 

 

La solució 1 no és objecte d’anàlisi en el context del present estudi, i caldria un estudi 

aprofundit sobre implicacions socio-econòmiques tant a nivell local com global del país. 

 

La solució 3 presenta com a gran limitant el fet que tan sols són eliminables, i en part, el 

nitrogen, mitjançant la combinació dels processos de nitrificació – desnitrificació, i la 

matèria orgànica, restant part de la matèria orgànica en forma de fangs, nitrogen orgànic 

d’aquests i tota la resta de nutrients, micronutrinets i metalls pesants. Els fangs poden 

ser estabilitzats o assecats, però donat que els excedents de nitrogen venen 

acompanyants d’excedents de fòsfor en la majoria de zones, aquesta solució ha d’anar 

acompanyada de la creació de zones d’aïllament on dipositar el rebuig del procés de 

depuració. 

 

La solució 2 sembla operativa en regions, com la espanyola, on es poden compensar 

zones excedentàries en nutrients amb altres de deficitàries. El mercat ha de poder 

absorbir els productes que s’obtinguin del tractament dels residus i ha de poder ser 

regulat per evitar productes de qualitat fraudulenta. Si això no és possible, cal 

contemplar solucions tecnològiques tipus 2, o en cas contrari estudiar solucions tipus 1. 
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Si l’objectiu és recuperar, el primer factor limitant és, doncs, el transport des de zones 

excedentàries a zones deficitàries. El segon factor limitant d’importància serà la qualitat 

dels productes obtinguts, a fi de que el mercat els accepti. El tercer factor serà l’escala 

de tractament. 

 

Les solucions tecnològiques usuals contemplen la transformació dels residus orgànics 

en productes el qual mercat és la fertilització, les esmenes orgàniques o els substrats. 

Caldria desenvolupar treballs de recerca i desenvolupament en la creació d’altres 

productes, com la producció de proteïna unicel·lular o algues per alimentació animal. 

En cas que calgui adoptar solucions de tipus depuració i aïllament, la producció de 

materials ceràmics o la vitrificació és una alternativa tecnològica prou estudiada i amb 

interès. 

 

1.4.- Definició de criteris de valor per l’avaluació d’estratègies de tractament 

 

Amb les tendències legislatives enunciades a l’apartat 1.2, els factors a considerar per a 

definir criteris de valor per avaluar estratègies de tractament de residus orgànics són els 

següents: 

 

1. Flexibilitat de la tecnologia. 

2. Balanç energètic. 

3. Utilització de l’energia tèrmica, obtinguda en el propi procés de tractament o 

aprofitada d’un procés exterior. 

4. Qualitat dels productes obtinguts, sòlids o líquids. 

5. Risc d’emissions atmosfèriques. 

6. Necessitats d’additivació. 

7. Cost econòmic, d’inversió i d’explotació. 

8. Importància relativa dels processos de depuració d’efluents líquids. 

9. Dependència energètica de l’estratègia de tractament. 

10. Dependència d’una operació crítica 

 

La descripció d’aquests criteris de valoració es presenta a continuació. A l’apartat 3.4 

s’hi assignen valoracions quantitatives. 
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1.4.1.- Flexibilitat de la tecnologia 

 

Possibilitat de realitzar el mateix procés de tractament per un residu de característiques 

sòlides o sòlid-líquid, en funció de l'origen d'aquest (ramader, industrial, urbà, …), així 

com, la possibilitat d'adaptar la tecnologia a variacions de les propietats del substrat. Fa 

referència a la capacitat per admetre variacions en les característiques del producte 

d'entrada, modificant els sistemes de regulació sense  requerir inversions o noves etapes. 

 

1.4.2.- Balanç energètic 

 

Consum o producció d'energia per part de les diferents etapes del procés. En tot procés 

existeix un balanç energètic i sempre hi ha un consum d'energia elèctrica per bombeig, 

agitació o altres operacions,  però aquestes no són considerades en el balanç. Es fa 

referència a la possibilitat de generar energia per digestió anaeròbia, gasificació, 

combustió, o altres processos. 

 

1.4.3.- Utilització de l'energia tèrmica produïda 

 

a) Obtinguda del propi procés 

Aprofitament que es realitza dels excedents energètics generats en forma d'energia 

tèrmica, en les diferents etapes del procés. 

 

b) Produïda de forma exterior al procés 

Aprofitament que es realitza dels excedents energètics generats externament al procés, 

però aprofitables industrialment per la seva proximitat o cost econòmic. Aquest 

excedent energètic, en forma de calor, pot procedir de qualsevol procés de generació 

d’energia. 
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1.4.4.- Qualitat dels productes obtinguts 

 

a) Producte o efluent sòlid 

Qualitat o acceptació del producte obtingut, mesurat segons la seva estabilitat o 

contingut en contaminats, o per contra mesurat segons la necessitat de realitzar 

tractaments posteriors previs a l'abocament d'aquests.  

 

b) Producte o efluent líquid 

Qualitat o acceptació del producte obtingut, mesurat per la qualitat de l’aigua o per 

contra per la necessitat de realitzar posteriors tractaments previs a l'abocament d'aquest.  

 

1.4.5.- Risc d'emissions atmosfèriques 

 

Condicions en què es realitza el procés i impacte que té aquest en el medi atmosfèric. Es 

tenen en compte tant les emissions orgàniques i amoniacals, com les emissions 

genèriques en forma de males olors.  

 

1.4.6.- Utilització o necessitat d'additivació 

 

Necessitat d'additivació o utilització de substàncies químiques en alguna de les fases del 

procés per tal d'adequar les característiques del producte a les condicions d'operació o 

bé, per modificar directament les característiques del producte. 

 

1.4.7.- Cost econòmic 

 

a) D'inversió 

Cost d'inversió per un mateix volum o escala de tractament. És difícil, sinó impossible, 

fer una avaluació genèrica de forma quantitativa, per bé que es poden establir escales de 

costos d’inversió de forma qualitativa. 

 

b)D'explotació 

Cost d'explotació per unitat de residu tractat. És difícil, sinó impossible, fer una 

avaluació genèrica de forma quantitativa, per bé que es poden establir escales de costos 

d’operació de forma qualitativa. 
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1.4.8.- Importància relativa de tractaments de depuració d'efluents 

 

En cas de no ser possible la recuperació i la depuració d’efluents secundaris de forma 

simple, cal considerar la complexitat i cost econòmic dels tractaments de depuració 

general o d’eliminació, en cas què el producte obtingut del procés hagi de ser tractat 

previ al seu abocament. 

 

1.4.9.- Dependència energètica del procés 

 

Consum energètic del procés tant pel que fa a l'energia externa, com per l'energia 

generada en el propi tractament. Vol ser una mesura del risc empresarial, si es depèn 

completament d'una font energètica externa (no es fa referència a l'energia elèctrica de 

bombeig o de funcionament d'equips en general). 

 

1.4.10.- Dependència d'operació crítica 

 

Dependència del procés d'una operació concreta, per tal d'obtenir el producte amb les 

característiques desitjades. Tots els processos que contemplin operacions físiques o 

fisico-químiques són importants en aquest aspecte. 

 

 

1.5.- Definició de processos unitaris i possibles estratègies de tractament 

 

A la Taula 1.1. es sintetitzen les característiques bàsiques d’algun dels possibles 

processos susceptibles de ser aplicats en el tractament, indicant les formes d'energia 

necessàries limitants pel procés, la fracció a la que es pot aplicar i els objectius 

perseguits pel tractament. 

 

A la Taula 1.2. s’indiquen algunes estratègies de tractament a nivell il·lustratiu, amb 

l’objectiu de mostrar que el diagrama de flux a aplicar depèn dels condicionants de 

l’entorn i dels objectius a complir. 

 



 18

Taula 1.1. Síntesis d’operacions aplicables al tractament de residus orgànics 
Procés Aplicat a 

la 
fracció        
S, L, o T 

Objectiu Necessitats energètiques 
limitants 

1. Basses 
homogenització, 
femers  

T, S, L Regular la producció continua al 
consum estacional dels cultius. 
Regular entrades discontinues a 
plantes de tractament. Reduir 
patògens. 

 

2. Separació de 
fases 

T Separar per propiciar línies 
específiques de tractament, transport o 
aplicació a fracció S o L resultant. 

Energia elèctrica 

3. Aplicació 
d’enzims i 
bacteris a basses 

T Augmentar concentració de sòlids. 
Transformar N amoniacal a orgànic. 

 

4. Nitrificació L Transformar N amoniacal a nítric. Energia elèctrica 
5. Desnitrificació L Transformar N nítric a N2. Eliminar 

matèria orgànica fàcilment degradable. 
 

6. Descomposició 
aeròbica 
heteròtrofa  

L, T Eliminar matèria orgànica. Energia elèctrica 

7. Digestió 
anaeròbia 

T, L, S Produir CH4 (energia). Eliminar 
matèria orgànica. Higienitzar. 

 

8. Compostatge S Eliminar/estabilitzar matèria orgànica. 
Higienitzar. Obtenir adob orgànic de 
qualitat. 

Energia mecànica/elèctrica 

9. Reducció 
biològica de 
fòsfor  

L Transferir P soluble a fase biològica 
sedimentable. Eliminar matèria 
orgànica fàcilment degradable. 

Energia elèctrica 

10. Precipitació 
química 

L Transferir  alguns components a fase 
sedimentable. Separar P (apatites, 
estruvita). 

 

11. Assecat/ 
pel·letització  

S Separar aigua. Reduir volum. Energia tèrmica 

12. Evaporació/ 
concentració 

L Separar aigua. Reduir volum. Energia tèrmica 

13. Stripping/ 
absorció 

L Recuperar N amoniacal, aigües 
amoniacals o sals d’amoni. 

Energia elèctrica/tèrmica 

14. Higienització 
tèrmica 

T Eliminar / inactivar patògens. Hidròlisi 
tèrmica 

Energia tèrmica 

15. Dosificació 
d’additius 

T, S, L Modificar composició per adequar-la a 
conreus. Possibilitar altres processos, 
(fixació o volatilització de compostos 
volàtils). 

 

16. Ozonització L Oxidació compostos orgànics 
recalcitrants. 

Energia elèctrica 

17. Filtració en 
membrana/ 
osmosi inversa 

L Separar sals. Reduir conductivitat. Energia elèctrica 

(Nota: T: residu íntegre; S: fracció sòlida; L: fracció líquida) 
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Taula 1.2. Algunes estratègies de tractament aplicables a residus ramaders,                                          
en funció de la caracterització de la situació i dels objectius particulars a cobrir 

Escenari Condicionant/objectiu Estratègia/diagrama 
Equilibri anual entre 
producció i necessitats 
dels cultius. 

A. Regulació de cabals (individual o 
col·lectiva). 

1 
 

B. Cobrir necessitades específiques 
dels cultius. 

1   8 
2   1 

C. Cobrir consums propis d'energia, 
estabilitzar matèria orgànica. 

7   1 

D. Modificar relació NPK. 1+15 
Excedent anual pel 
nitrogen. Equilibri dels 
altres components. 

E. Eliminar part del nitrogen.  1   

2   5      4 

1        1 

Excedent anual pel 
nitrogen. Equilibri per 
altres components. 
Demanda del mercat 
dels compostos 
nitrogenats. 

F. Recuperar nitrogen. 1 
7 

  

2 15 13 

1  1 

Excedent estructural a 
la zona i en zones 
properes. Demanda del 
mercat d’esmenes 
orgàniques. 

G. Eliminar nitrogen no orgànic. 
Obtenir adob orgànic estructurat, de 
qualitat, higienitzat (compost). 
Depuració terciària de la fracció 
líquida (17 pot ser negligible). 

1+3   

2 5    4 

15  10 

8  17 

Excedent estructural a 
la zona i en zones 
properes. Demanda del 
mercat de fertilitzants 
minerals.  

H. Obtenir un producte sec, de fàcil 
transport, mineralitzat. Nitrogen en 
forma amoniacal. 

1   

7 2 15 

  12 
 11  

Excedent per la 
demanda d'adob de 
fons. Necessitat de 
fertilitzant mineral.  

I. Obtenir un producte sec, de fàcil 
transport, mineralitzat. Nitrogen en 
forma amoniacal i nítrica. 

1    4 

7 2 15 

  12 

 11  
   Nota: números columna 3 corresponen als de la Taula 1.1 

 
 
En un escenari en el què hi hagi un equilibri entre la producció anual de residus orgànics 

i les necessitats dels cultius, la construcció estratègica de basses d’homogenització i una 

correcta planificació, poden ser suficients per gestionar correctament els residus 

orgànics generats. Si es plantegen altres objectius, com el de cobrir consums propis 

d’energia, i/o estabilitzar la matèria orgànica, tractaments com la digestió anaeròbia o el 

compostatge també complirien amb l’objectiu. 
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En aquella situació en la què existeixi un excedent de nitrogen i un equilibri per la resta 

de components, cal incloure dins de l'estratègia de tractament algun procés que actuï 

sobre el nitrogen, eliminant-lo o recuperant-lo. En un context de tendència a tancar 

cicles, els processos de recuperació de nutrients (p.e. stripping/absorció o precipitació 

d’estruvita) s'haurien de prioritzar en front dels d'eliminació (nitrificació/desnitrificació-

NDN). En aquest cas, una estratègia de tractament com la F (Taula 1.2.) podria ser 

adequada. Els beneficis econòmics que es puguin obtenir de la venda dels productes 

finals obtinguts (aigües amoniacals, sals d’amoni, …) determinaran en gran mesura les 

possibilitats d’èxit d’aquesta estratègia. Tot i així, el procés combinat NDN pot tenir un 

paper important pel tractament de lixiviats o la fracció líquida de residus amb alt 

contingut en nitrogen amoniacal (Magrí i Flotats, 2000), per afavorir el compostatge de 

la fracció sòlida, com és el cas dels purins de porc (estratègia E a la Taula 1.2.), i 

sobretot quan l’economia d’escala no permet la implantació de sistemes de recuperació. 

 

Finalment, quan existeixi un excedent estructural de nutrients (nitrogen i fòsfor), calen 

estratègies que tinguin com objectiu l’obtenció de productes amb un alt valor afegit i 

amb demanda en el mercat dels fertilitzants orgànics i/o minerals, que justifiquin 

econòmicament el transport i el control de qualitat sobre el producte (estratègies G, H i I 

a laTaula 1.2.). 

 

En el cas d’obtenció d’un producte sec, segons opinions recollides del sector dels 

fertilitzants, les característiques desitjables que han de tenir es poden sintetitzar en: 

1.- Producte estable, mínima concentració de matèria orgànica fàcilment degradable 

2.- Mínim volum amb la màxima concentració de nutrients 

3.- Relació N:P:K adequada, equilibri per acomplir objectius de fertilització 

4.- Mínima concentració de metalls pesants i tòxics 

5.- Higienitzat, nul·la concentració de patògens, llavors de males herbes, larves o ous 

d’insectes 

6.- Olor agradable, o en tot cas que no recordi l’origen 

7.- Composició estable, amb mínimes variacions temporals 

 

Els condicionants anteriors justifiquen la necessitat de processos de tractament previs a 

l’assecat (estratègies H i I a laTaula 1.2.). 
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La composició del producte final obtingut, en cada una de les estratègies anteriors, 

depèn en gran mesura de la matèria prima, de la seva composició i variabilitat temporal, 

de la tecnologia aplicada i de l’ajust del procés, per la qual cosa no es poden 

generalitzar qualitats concretes. La inclusió del procés de digestió anaeròbia dins de 

l’estratègia de tractament comporta una sèrie d’avantatges: controlar l’emissió de 

compostos orgànics volàtils i dels olors, estabilitzar (mineralitzar) la matèria orgànica i 

recuperar energia mitjançant la producció de metà.  

 

Un dels limitants més importants, a l’hora d’implantar el procés de digestió anaeròbia, 

és l’ús eficient de l’energia tèrmica generada en excés en la cogeneració a partir del 

biogàs obtingut en el procés. Si aquesta fracció de l’energia no es pot utilitzar per a 

substituir una font fòssil, el retorn de la inversió tan sols pot procedir dels ingressos 

obtinguts per producció d’energia elèctrica, la qual cosa representa tan sols de l’ordre 

del 30% de l’energia produïda. 

 

En el cas d’implantació individual en una explotació porcina, si aquesta és de cicle 

tancat, els requeriments tèrmics existents a la pròpia explotació permetrien superar 

aquesta limitació, però els purins generats contenen un baix contingut de matèria 

orgànica i conseqüentment les produccions de biogàs són molt baixes; pel contrari en 

explotacions d’engreix, els purins tenen, en general, una major concentració de matèria 

orgànica, però no existeixen necessitats tèrmiques que justifiquin energèticament la 

implantació de la digestió anaeròbia. 

 

En la seva implantació col·lectiva aquesta limitació esdevé més important ja que l’excés 

d’energia tèrmica és major i les inversions molt més elevades. En el cas de països freds, 

com Dinamarca, la venda per usos externs de l’energia tèrmica (xarxes de calefacció 

local), és l’alternativa més usual. Es troben casos de plantes centralitzades de biogàs, on 

més del 50% dels ingressos prové de la venda d’aquesta energia tèrmica  (DEA, 1995). 

Pel contrari en zones càlides, la venda externa d’energia tèrmica es veu seriosament 

limitada. 

 

L’estudi de possibles aplicacions dins del propi procés de tractament pot ser una 

alternativa a considerar per tal de superar aquesta limitació. Així mateix, cal considerar 

que en aquelles situacions on hi hagi un excedent estructural de residus, una estratègia 
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de tractament basada únicament en el procés de digestió anaeròbia no solucionaria els 

problemes plantejats. La inclusió d’altres processos que permetin augmentar la capacitat 

de gestió dels residus mitjançant l’obtenció de productes valoritzables agrònomicament 

són necessaris per a implantar una estratègia de tractament apropiada. 

 

Així doncs, en funció del context i per tal d’obtenir un tractament complet, una 

estratègia de tractament que combini el procés de digestió anaeròbia amb algun altre 

procés que requereixi energia tèrmica (veure Taula 1.1) i que permeti assolir els 

objectius plantejats en el pla de gestió, es presenta com una alternativa interessant. 

 

La necessitat d’obtenir productes amb alt valor afegit, i/o poder substituir fertilitzants 

minerals, porta a plantejar els processos d’stripping/absorció o precipitació d’estruvita, 

amb l’objectiu de recuperar nitrogen en forma de sals amoniacals. L’estudi d’aquests 

processos combinats amb la digestió anaeròbia i la seva caracterització per purins de 

porc es presenta com una línia de desenvolupament necessària.  

 

Quan existeixi la necessitat de reduir volums per millorar econòmicament el transport 

des de zones excedentàries de nutrients a zones amb dèficit, cal plantejar processos de 

concentració. Tenint en compte els condicionats anteriors, el procés d’evaporació/ 

condensació pot ser una alternativa a considerar. La combinació d’aquest procés amb la 

digestió anaeròbia prèvia s’ha mostrat important per a minimitzar les emissions 

atmosfèriques i la contaminació del condensat amb compostos orgànics.  

 

Finalment, i tenint en compte que el procés de digestió anaeròbia pot generar l’energia 

necessària en els anteriors processos o en tot cas cobrir part de les necessitats tèrmiques, 

processos previs a l’anaerobi que pugin millorar l’eficàcia del propi procés, com el 

tractament tèrmic, i contribuir a la higienització ( en pre- o post-tractament) es 

configuren com alternatives tecnològiques interessants per a rendibilitzar la inversió. 

Tot i així, aquest ús eficient de l’energia en el propi procés de tractament no pot traduïr-

se en beneficis econòmics si la qualitat del producte obtingut (higienitzat, 

mineralitzat,…) no equival a una contraprestació monetària, per reducció de costos de 

tractament o per ingressos ecocòmics. 
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Amb una visió general com la donada fins ara, queda suficientment palesa la 

importància de l'energia, dels seus costos en la producció i/o del seu preu en el consum. 

Una font d'energia tèrmica barata afavoreix els processos que tenen com limitant 

l'energia tèrmica (indicats a la Taula 1.1.), que són bàsicament els de reducció de volum 

mitjançant evaporació/concentració o assecat/pel·letitizació, els d'higienització tèrmica -

pasteurització o el d'stripping/absorció per recuperar nitrogen amoniacal o sals d'amoni. 

En aquest darrer procés, l'energia tèrmica és un suport per evitar o disminuir el consum 

d'additius químics. La promulgació del Real Decret 2818/1998, sobre producció 

d’energia elèctrica en règim especial, ha posat a l'abast una eina que ajuda a fer possible 

l'aplicació d'aquests processos tèrmics, encara que una manca de regulacions suficients 

pot haver afavorit aquests processos sense un control adequat de les emissions 

atmosfèriques ni una justificació suficient de la seva necessitat.  

 

 

1.6.- Característiques bàsiques dels residus que afecten a l’estratègia de tractament 

 

Les característiques dels residus orgànics que afecten a la presa de decisions sobre 

l’estratègia de tractament a adoptar fan referència a la seva composició, la qual és molt 

variable d’un residu a un altre i, fins i tot, per a una mateixa tipologia al llarg del temps. 

En el present apartat es fa una síntesi dels factors que afecten, i no es passa a una 

descripció detallada de cada un dels residus, la qual cosa requeriria un estudi específic. 

 

Les característiques bàsiques que es consideren són les següents: 

1. Variabilitat en la composició. 

2. Contingut en sòlids, o humitat, i densitat. 

3. Alcalinitat. 

4. Presència de metalls o altres tòxics. 

5. DQO total i soluble. Solids volàtils totals i suspesos 

6. Biodegradabilitat. 

7. Contingut en nitrogen orgànic i amoniacal.  

8. Relació C/N. 

9. Conductivitat – salinitat. 

 

Aquestes característiques es descriuen a continuació. 
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1.6.1.- Variabilitat en la composició. 

 

Per a un tipus de residu determinat, la variabilitat al llarg del temps, al llarg d’un any 

per exemple, és una característica comuna per a tots ells. Es troba en la fracció orgànica 

de residus municipals, en fems i purins (Bonmatí, 2001) o en residus de la indústria 

alimentària. Aquests darrers estan sotmesos a oscil·lacions en la producció si depenen 

dels cicles vegetatius de les matèries primeres (indústries basades en productes vegetals) 

o de l’organització temporal de les tasques productives (escorxadors amb diferents 

entrades de bestiar). Els fangs d’estacions depuradores d’aigües residuals presenten una 

composició més estable en el temps, encara que poden presentar variacions d’una 

instal·lació a una altra en funció de l’aigua residual d’origen o del procés de treball de 

l’estació depuradora. 

 

Aquesta característica fa prendre la flexibilitat de l’estratègia de tractament, capacitat 

d’admetre variacions en la qualitat d’entrada, com un criteri per a la valoració o 

priorització de les tecnologies. 

 

Les eines per a controlar la variabilitat son la gestió conjunta de varis residus que 

puguin complementar-se i la introducció de la separació de sòlids/líquids amb control de 

qualitats de la sortida d’aquesta operació com a primer procés en l’estratègia. 

 

1.6.2.- Contingut en sòlids, humitat i densitat. 

 

El contingut en aigua d’un residu afecta al transport i a la capacitat de bombament, així 

com a les característiques constructives dels mateixos sistemes de tractament o 

d’emmagatzematge.  

 

En general, un elevat contingut en aigua comporta despeses relacionades amb el 

transport, en els cabals de bombament i en els volums de dipòsits i reactors, per la qual 

cosa cal prioritzar la reducció en el seu contingut. Aquesta priorització afecta 

bàsicament al sector ramader i particularment al sector porcí i boví de llet en estabulació 

tancada. En aquests sectors caldria una campanya de divulgació sobre pràctiques de 

neteja amb aigua a alta pressió per tal de reduir el seu consum (menors costos 
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d’explotació), reduir volums de magatzem i reduir costos de transport en les aplicacions 

(menors costos de tractament dels residus). 

 

1.6.3.- Alcalinitat i pH. 

 

L’alcalinitat afecta als processos biològics de tractament, i la seva manca limita algunes 

solucions tecnològiques. Aquest limitant afecta bàsicament a residus de la indústria 

alimentària, per als quals la manca d’alcalinitat ocasiona una baixada del pH quan els 

processos incontrolats de fermentació produeixen àcids orgànics. 

 

Els processos que requereixen uns valors adequats de l’alcalinitat son el compostatge, la 

digestió aneròbia i la nitrificació. 

 

Aquest limitant es pot superar amb mescles amb residus que presentin una elevada 

alcalinitat, com son els residus ramaders. 

 

La relació d’alcalinitat, definida com la relació entre la diferència entre alcalinitat total 

(valoració per aconseguir pH de 4,3) i parcial (valoració per aconseguir pH de 5,75) 

dividida per l’alcalinitat total dona informació sobre l’existència d’àcids grassos volàtils 

en el residu, els quals provenen de la fermentació anaeròbia incontrolada, i son 

indicatius d’un estat avançat de descomposició, o altrament dit d’un estat d’envelliment 

del residu. Això afecta als possibles processos de tractament a aplicar i a l’eficiència 

d’aquests. La relació d’alcalinitat per un residu no envellit, sense àcids grassos volàtils, 

pot estar entre 0,2 i 0,32.  Valors superiors indiquen un estat avançat de descomposició. 

 

Degut a les pràctiques de maneig de les granges de bestiar que emmagatzemen els 

purins sota els slats, sovint durant períodes de 6 mesos, s’han trobat valors mitjans de la 

relació d’alcalinitat per purins d’aquestes granges de 0,42, amb valors extrems de 0,70. 

Valors elevats d’aquesta relació van acompanyats de relacions baixes entre nitrogen 

orgànic i nitrogen total. Aquesta tipologia de residu no afavoreix la implantació de 

sistemes de compostatge, de digestió anaeròbia o de desnitrificació per manca de 

carboni. Part d’aquest carboni s’haurà alliberat a l’atmosfera en forma de metà o altres 

compostos orgànics. 
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Per afavorir processos de tractament que involucrin la transformació o aprofitament del 

carboni orgànic, cal procedir al tractament tan aviat com el residu s’ha produït. 

 

1.6.4.- Presència de metalls o altres tòxics 

 

Els metalls pesants poden tenir un contingut apreciable en fangs de depuració i en la 

fracció orgànics de residus municipals. Les concentracions en Cu i Zn en residus 

ramaders és relativament baixa, i d’entre aquests els purins de porc d’engreix son els 

que presenten valors més elevats. 

 

Els metalls sempre romanen en el sistema, acumulant-se en la fracció sòlida, en la 

líquida o en els fangs residuals, depenen de factors d’operació. Sense un control exprés 

del pH, usualment es concentraran en els fangs residuals en els processos biològics i en 

la fracció sòlida resultant de processos físico-químics. Aquests punts d’acumulació 

corresponen a les fraccions que tindran una possible aplicació agrícola, i si les 

concentracions son superiors a les màximes permeses, caldrà un procés afegit d’assecat 

o estabilització per a la seva disposició en abocador o la seva inclusió en una matriu 

ceràmica o de vidre.  

 

Per evitar problemes amb els metalls, cal promoure pràctiques que minimitzin el seu 

contingut en els residus a tractar: recollida selectiva per a la fracció orgànica de residus 

municipals, separació d’efluents industrials de les plantes depuradores municipals i 

reducció de dosis en les dietes del bestiar. 

 

Els compostos orgànics tòxics que presenten més problemes corresponen als 

xenobiòtics, això és, que no es troben en els cicles naturals dels sistemes biològics i que 

han estat produïts per l’home. El document II.1 identifica 7 grups d’aquests compostos, 

que usualment en troben en fangs d’aigües residuals, i en proposa la concentració 

màxima permesa per a que els fangs puguin ser utilitzats en agricultura. L’estudi de la 

seva descomposició mitjançant tractaments convencionals és una línia d’investigació 

relativament recent. Els composts que es troben en més abundància i que de fet 

s’utilitzen de forma comú en diversos sectors d’activitat son els tensoactius, continguts 

en detergents i altres productes de neteja. El LAS (alkyl bencè lineal sulfonat) és el més 

utilitzat i les concentracions màximes permeses pel document II.1 són de 2600 mg/kg de 
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matèria seca. La seva descomposició és molt ràpida en processos de compostatge 

aerobi, i malgrat que la seva descomposició per via anaeròbia és més lenta i no tan 

efectiva, amb un procés de maduració aerobi posterior s’assegura la seva eliminació. Els 

altres compostos son objecte d’estudi i, d’entre aquests, els que contenen compostos 

fenòlics s’ha comprovat que son descomposables amb un atac amb ozò. 

 

Concentracions de metalls elevades poden afectar negativament a processos biològics 

de tractament. Les concentracions usuals de Cu en granges d’engreix poden arribar a fer 

inviable el procés de digestió anaeròbia, obligant a mesclar amb purins de maternitat o 

altres residus orgànics per a fer el procés possible. 

 

1.6.5.- DQO total i soluble. Solids volàtils totals i suspesos. 

 

La DQO és una mesura de la matèria orgànica oxidable i la DQO soluble és la part 

d’aquella que es troba en la fracció líquida o lixiviat en forma de compostos orgànics 

solubles. La DQO soluble és immediatament accessible als microorganismes per al seu 

creixement i pot ocasionar processos de fermentació incontrolada en els sistemes de 

transport.  

 

La mesura de la DQO per a residus amb composició heterogènia presenta moltes 

dificultats. Per aquest motiu, la matèria orgànica es mesura com sòlids volàtils. Aquests 

també es poden separar en la seva fracció suspesa i la soluble.  

 

En la majoria de residus orgànics la DQO soluble o els sòlids volàtils solubles presenten 

una baixa proporció. En un residu tan líquid com els purins de porc, els sòlids volàtils 

solubles respecte dels totals presenten una mitjana a l’entorn del 9%. Això implica que 

els processos biològics de tractament presenten la hidròlisi com a fase limitant i que, per 

tant, son lents.  Temps de retenció mínims de 15 dies, ja sigui en digestión anaeròbia, 

compostatge o en sistemes nitrificació-desnitrificació són habituals. 

 

Tots els processos que puguin afavorir la hidròlisi inicial dels residus contribuiran a 

temps de tractament més baixos. Aquests pretractaments poden incloure l’atac àcid o 

alcalí, els quals presenten la limitació de requerir additius, o el tractament tèrmic, 

moderat (temperatures a l’entorn de 80ºC durant 3-4 hores) o intensiu (tractament a alta 



 28

pressió i temperatures superiors a 110ºC). Aquests pretractaments estan limitats a 

situacions en que es disposa d’energia tèrmica barata (Bonmatí, 2001). 

 

1.6.6.- Biodegradabilitat. 

 

La relació entre DQO i DBO dona informació sobre la biodegradabilitat del residu. 

Usualment s’accepta que si la relació DBO/DQO és més gran de 0,4 es pot considerar el 

residu com fàcilment biodegradable, i es prioritza el seu tractament biològic. Si la 

relació és menor que 0,2, es considera que el residu és escassament biodegradable. Per 

valors compresos entre 0,2 i 0,4 es considera una biodegradabilitat moderada. Malgrat 

aquesta primera aproximació, cal aplicar tests de biodegradabilitat, utilitzant poblacions 

de bacteris adaptades a les condicions ambientals d’assaig i característiques del residu. 

 

1.6.7.- Contingut en nitrogen orgànic i amoniacal.  

 

L’amoníac és un inhibidor de la majoria de poblacions bacterianes. L’ió amoni i 

l’amoníac lliure es troben en equilibri en les dilucions, i aquest equilibri es desplaça cap 

a l’amoníac conforme el pH i/o la temperatura augmenten.  Per aquest motiu no és 

possible el tractament anaerobi termofílic de purins de porc, el qual asseguraria la 

higienització, sinó és en codigestió amb altres residus orgànics amb baix contingut en 

nitrogen amoniacal.  

 

La presència d’altes concentracions de nitrogen amoniacal alenteix, també, els 

processos de nitrificació. Aquest alentiment comença per a concentracions de nitrogen 

amoniacal de l’ordre de 100 mg N-NH4/L, obligant a la dilució i elevats temps de 

retenció hidràulica. Això encareix les inversions per a sistemes de nitrificació-

desnitrificació de la fracció líquida o lixiviats de residus amb alt contingut en nitrogen, 

com és el cas de purins de porc. 

 

1.6.8.- Relació C/N. 

 

La relació carbó – nitrogen (C/N), o la relació DQO/N, és important també en tots els 

processos biològics en què intervinguin microorganismes heteròtrofs. També és 

important per a l’aplicació de processos tèrmics, per als quals cal una relació tan baixa 
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com sigui possible per evitar que la volatilització del carboni contamini als condensats a 

afecti a les emissions atmosfèriques. 

 

Una relació a l’entorn de 35 és necessària en processos de compostatge. Relacions més 

elevades alenteixen aquest procés i més baixes poden ocasionar pèrdues de nitrogen per 

volatilització de nitrogen amoniacal. Relacions superiors a 35 afavoreixen el procés de 

digestió anaeròbia. Per afavorir processos de desnitrificació calen relacions DQO/N 

mínimes de 6, i molt superiors si es produeix oxidació de compostos orgànics durant 

l’etapa de nitrificació. 

 

La transformació de carboni orgànic en CH4 i CO2 per digestió anaeròbia dificulta 

processos posteriors de desnitrificació, per la qual cosa cal suplementar amb carboni 

orgànic l’etapa de desnitrificació si es pretenen els dos processos integrats en 

l’estratègia de tractament. El mateix es pot dir quan es pretén integrar la digestió 

anaeròbia amb un compostatge molt actiu, però en aquest cal tenir en compte que la 

digestió anaeròbia ha de substituir a l’etapa de descomposició del compostatge i que els 

requeriments tecnològics d’aquest han de ser menors comparats a una estratègia de  

compostatge únic. 

 

1.6.9.- Conductivitat - salinitat 

 

La conductivitat és una característica dels residus orgànics que no afecta generalment al 

perfil dels possibles tractaments, però el seu valor en els productes finals obtinguts 

afecta a l’ús d’aquests.  

 

Per disminuir la conductivitat en el compost és convenient no reutilitzar per a reg de les 

piles els lixiviats produïts, i tractar-los de forma independent, no re-introduint en  el 

sistema els fangs o les salmorres obtingudes. 

 

Malgrat que la fracció líquida de residus ramaders pugui ser tractada amb processos de 

depuració biològica, eliminant nitrogen, DQO i fòsfor, l’elevada conductivitat de 

l’aigua obtinguda no permet usualment l’abocament en llera pública, fent necessari un 

tractament terciari.  Aquest limitant ha propiciat propostes de tractament conjunt de la 

fracció líquida de purins amb aigües residuals urbanes, ja que la dilució afavoreix la 
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nitrificació, que no es veurà alentida per l’efecte inhibidor de l’amoníac, i la reducció de 

les concentracions de sals. Aquesta pot ser una bona solució tecnològica, però els costos 

de tractament s’haurien de poder suplementar amb els costos d’abocament aplicant les 

tarifes del cànon de sanejament, les quals inclouen mesures de la conductividad com a 

càrrega i no tan sols com concentració, en cas d’abocament a llera pública. No caldrien 

limitacions d’aquest tipus si l’aigua s’utilitza per a reg. 

 

Una altra via per a reduir la conductivitat en els efluents és l’aplicació d’un tractament 

tèrmic d’evaporació, obtenint aigua condensada i salmorres. La viabilitat d’aquest 

procés ve determinada pel cost de l’energia tèrmica necessària. 

 

1.6.10.- Síntesi 

 

Les característiques de cada residu afavoreixen o penalitzen, segons aquestes, possibles 

estratègies de tractament. Una estratègia tecnològica ben elaborada i assequible 

econòmicament pot ser una mala solució si el residu no compleix amb unes condicions 

determinades.  

 

Una forma de superar limitacions imposades per les característiques d’un residu és la 

cogestió amb altres residus, de forma que es compensin carències mútuament. La 

viabilitat vindrà determinada bàsicament pels costos de transport i la qualitat final dels 

productes obtinguts. Aquesta pràctica no ha d’amagar pràctiques de dilució de 

contaminats específics. 

 

 

1.7.- Caracterització dels elements de fertilitat nitrogen, fòsfor i potassi presents en 

les dejeccions de les diferents espècies ramaderes 

 

La variabilitat en els composicions és especialment important per a residus ramaders, 

per als quals les pràctiques de maneig de les granges, que poden variar en el temps per  

a una granja i en cada zona geogràfica, no permeten generalitzar composicions. Aquesta 

variabilitat ve determinada pel contingut en aigua, el qual depèn de les pràctiques de 

neteja, dels sistemes d’abeurament i del sistema de presentació de les racions. Malgrat 

aquest limitants, les produccions de diferents elements o compostos depenen de les 
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dietes, i aquestes tendeixen a un cert grau d’igualtat ja que les tècniques de càlcul 

d’aquestes son utilitzades per tots els productors.  

 

 
Taula 1.3.-  Producció de nutrients (N, P, K) en forma de fems, per a diferents animals 

 
 Kg/cap i any    
Tipus de bestiar1 N P K EF1* 1/EF 

Plaça de vaquí de llet 73,00 0,7711 0,0211 1 1 
Plaça de vaquí alletant 51,10 0,5412 0,0112 0,7 1,43 
Plaça de vedella de reposició 36,50 0,3812 0,0112 0,5 2 
Animals de cria en boví2 7,70 0,0812 0,00212 0,105 9,5 
Plaça de vedell d'engreix 21,90 0,2312 0,00612 0,3 3,33 
Plaça de truges i mascles 
reproductors 

17,50 3,0012 1,712 0,24 4,17 

Plaça de porcí de trancisió3 3,85 3,0012 0,3712 0,05 18,96 
Plaça de porcí d'engreix4 8,40 3,0013 0,8213 0,11 8,69 
Plaça de gallina ponedora 0,50 0,214 0,3114 0,007 146 
Plaça de polletes de recria 0,08 0,0312 0,0812 0,001 1.000 
Plaça de pollastre d'engreix6 0,22 0,1114 0,2614 0,003 312 
Plaça d’ànec d’engreix 0,24     
Gàbia de conilla mare7 4,30 4,4316 4,5416 0,06 16,98 
Plaça de bestiar equí 63,80 21,617 31,717 0,874 1,14 
Plaça d'ovella de reproducció 9,00 1,0418 8,3318 0,123 8,11 
Plaça de xai d'engreix 3,00 1,0418 8,3318 0,04 24,33 
Plaça d'ovella de reposició 4,50 1,0418 8,3318 0,616 16,22 
Plaça cabrum reproducció 7,20 1,0418 8,3318 0,099 10,14 
Plaça cabrum reposició 3,60 1,0418 8,3318 0,049 20,28 
Plaça cabrum sacrifici 2,40 1,0418 8,3318 0,033 30,42 
Plaça de guatlles8 0,03 3E-412 8E-0612 4E-04 2.500 
Plaça de perdius9 0,07 7E-412 2E-0512 9E-04 1.042 
Plaça de paó10 0,46 5E-312 0,000112 0,006 158,7 
Vaquí transhumants de primavera 10,95 0,12 0,003 0,15 6,67 
Equí transhumant de primavera 31,9 10,80 15,85 0,44 2,30 
Oví transhumant de primavera 1,88 0,52 4,17 0,11 9,52 
Vaquí transhumant de tardor 7,30 0,08 0,002 0,10 10,00 
Equí transhumant de tardor 21,27 7,20 10,57 0,29 3,45 
Oví transhumant de tardor 1,25 0,35 2,78 0,04 25,00 
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El  Codi de bones pràctiques agràries, DOGC núm. 2761-09.11.1998, estableix valors 

de la producció de nitrogen per plaça d’animal, per a cada espècies i un equivalent de 

producció de fems en relació al valor més elevat, que correspon a una plaça de vaquí de 

llet. A partir de valors bibliogràfics de composició dels diferents residus, s’han establert 

les produccions d’elements fertilizants per a cada espècie ramadera. Aquestes 

s’indiquen a la Taula 1.3, amb notes sobre especificacions i font de la informació a la 

Taula 1.4. 

 

Taula 1.4.- Notes a la taula 1.3. 
1 Codi de bones pràctiques agràries, DOGC núm. 2761-09.11.1998 
2 Animals d'1 a 4 mesos      
3 Animals de 6 a 20 kg      
4 Animals de 20 a 100 kg      
5 Animals de 100 dies fins a 1,4 kg 
6 Durada d'engreix d'entre 48 i 50 dies   
7 Inclou la reposició, els mascles i 40 llodrigons/gàbia i any 
8 Animals de 200 g de pes final      
9 Animals de 800 g de pes final      
10 Animals de 7 kg de pes final   
11 Teira et al., 1999 
12 Calculat a partir de l’equivalent de fems (EF) i amb el valor conegut de l’espècie 
13 Navés i Torres, 1994 
14 Van Der Hoek and Hoegervost, 1992, citat per Van der Hoek, 1993 
* Nombre d'equivalent fem (EF) per plaça o gàbia conilla 

 
Els valors anteriors no aporten informació sobre els volums o cabals produïts, els quals 

depenen de les pràctiques de maneig a les granges. Valors que han donat resultats 

satisfactoris per a l’estimació de cabals produïts per les diferents espècies en estudis de 

programes de gestió a les comarques de la Noguera, Garrigues, Urgell, Alt Urgell i 

Cerdanya, s’indiquen a la Taula 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

Taula 1.5. Equivalències entre els continguts de N en els residus i la massa de residu 
 

Tipus de bestiar o residu 
 

 
Equivalència N 

 
Equivalència massa 

Fem mitjà de vaquí1 30 mg N-tot/g m.s.  25 % m.s. 

Porcí d'engreix2 7,63 kg N-tot/m3  

Porcí de cicle tancat2 5,40 kg N-tot/m3  

Porcí reproductor2 5,17 kg N-tot/m3  

Gallina ponedora i perdius3 1,5% en pes N-tot s.m.f. 33% m.s. 

Pollastre d'engreix3 1,7% en pes N-tot s.m.f. 68% m.s. 

Equí3 0,7% en pes N-tot s.m.f. 30% m.s. 

Ovelles4 0,9% en pes N-tot s.m.f. 83% m.s. 

Cabres4 0,9% en pes N-tot s.m.f. 83% m.s. 

Conills4 1,2% en pes N-tot s.m.f.  

1 Teira et al., 1999; 2 Navés i Torres, 1994; 3 Residuos Ganaderos, “la Caixa”, 1993;  
4 Portolano, 1990: m.s.: matèria seca; s.m.f.: sobre matèria fresca. 
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2.- CONDICIONS DE CONTORN QUE AFECTEN A LA IMPLANTACIÓ DE TRACTAMENTS 

 

Els condicionants de contorn que afecten a la implantació i definició dels tractament, a 

part de les tendències legislatives mencionades al capítol 1, són les següents: 

1. Costos i preus de l’energia. 

2. Distàncies i costos de transport. 

3. Demanda de fertilitzants. 

4. Maneig de les granges. 

5. Implantació de la recollida selectiva als municipis. 

6. Tractament de mescles. 

7. Acceptació per part de la població 

 

2.1.- Energia: costos i preus de l’energia 

 

Tots els processos de transformació són consumidors d’energia, llevat del procés de 

digestió anaeròbia el qual n’és productor net en funció de la càrrega orgànica del residu 

i de la seva biodegradabilitat. La viabilitat econòmica d’aquest procés és molt depenent 

dels preus de venda de l’energia produïda o del preu de l’energia substituïda. 

 

2.1.1.- Digestió anaeròbia 

 

La implantació comercial del procés de digestió anaeròbia a Catalunya, en el sector 

ramader, va iniciar-se a l’any 1983, amb 7 instal·lacions en granges i 3 instal·lacions 

pilot. Aquesta primera implantació va ser propiciada per la puja dels preus del petroli, 

els quals es van mantenir en posterioritat en relació a la puja dels costos d’operació, 

menada per l’increment de l’IPC. La majoria de plantes no van veure complertes les 

expectatives econòmiques i l’augment relatiu dels costos de manteniment no van 

permetre noves inversions per millores ni per mantenir l’operativitat de la planta. Tan 

sols una instal·lació d’aquella època, granja de cicle tancat El Cros - Santa Pau - La 

Garrotxa, ha mantingut la seva operativitat fins al present, degut bàsicament als 

següents motius (Flotats, 2000): 
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1.- Substitució de gasoil per calefacció, cremant el gas en caldera, i no producció 

d’energia elèctrica. Això ha comportat senzillesa en el manteniment i integració dins de 

les demandes pròpies de la granja 

2.- Manteniment per tècnics locals (electricista i lampista) encarregats del manteniment 

general de la granja. Això ha simplificat i abaratit el manteniment 

3.- Disseny molt adaptat a les condicions de la granja. Projecte i construcció en paral·lel 

al projecte i construcció de la granja. Això va permetre integrar la planta dins de la 

pròpia granja, com un element substancial d’aquesta i no com un afegit aliè al model de 

producció 

 

Els beneficis ambientals que comporta la digestió anaeròbia (control de males olors, 

mineralització, reducció d’emissions de metà a l’atmosfera) fan aconsellable la 

implantació del sistema, però per tal d’evitar costos aliens a la producció de les granges, 

el procés hauria de poder-se integrar en el moment de realitzar el projecte d’aquestes, 

com en l’exemple precedent. La utilització del sistema d’emmagatzematge de purins 

sota slats, que s’utilitza usualment a moltes granges, dificulta la seva implantació. 

 

Com s’indica a l’annex IV, els costos de producció d’energia elèctrica segons les 

hipòtesis considerades ascendeixen a l’ordre de 0,075 Euro/kW·h (12,5 Pta/kW·h) per a 

produccions de biogàs de l’ordre de 60 m3/tona de residu, en cas de no rendibilitzar 

l’energia tèrmica produïda. Això indica que cal poder substituir sempre una font fòssil 

d’energia tèrmica per aconseguir costos de producció elèctrica competitius.  

 

La tendència assenyalada de minimització d’emissions de metà i de suport a la 

producció d’energia de fonts renovables ha fet què en diferents països d’Europa es 

promulguessin primes a la producció d’electricitat del biogàs (veieu annex V), fent que 

a països com Alemanya hi hagués de l’ordre de 1600 instal·lacions a principis del 2002. 

A Espanya, les primes venen fixades pel Reial Decret 2818/98 de 23 de desembre i 

Reials Decrets anuals posteriors de modificació del preu de la prima de cada any. A la 

Taula 2.1. s’indiquen els valors d’aquestes, així com els valors de la prima de producció 

d’energia elèctrica a partir de gas natural si l’energia tèrmica es destina a la reducció del 

volum de purins. 
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Per a l’any 2002 el terme d’energia s’estableix en 0,0534 Euro/kW·h per a la tarifa b.7 i 

en 0,0433 Euro/kW·h per a la tarifa d.1. Això dóna uns preus de venda de l’energia 

elèctrica de biogàs de 0,079 Euro/kW·h –tarifa b.7-  i de 0,0704 Euro/kW·h per a la 

tarifa d.1 (13,186 Pta/kW·h i 11,709 Pta/kW·h respectivament).  El preus de venda 

d’energia elèctrica de biogàs estan clarament per sota d’altres països europeus, creant un 

problema de competitivitat en el present.  

 
Taula 2.1.- Evolució de les primes a la producció d’energia elèctrica a partir de biogàs (b.7) i de gas 

natural si l’energia tèrmica es destina a reducció del volum de purins (d.1) 
Any Tarifa b.7 Tarifa d.1 

 Pta/kW·h Euro/kW·h Pta/kW·h Euro/kW·h 

1999 4,7 0,0282 3,9 0,0234 

2000 4,26 0,0256 3,76 0,0226 

2001 4,26 0,0256 5,2 0,0312 

2002 4,29 0,0258 4,51 0,0271 

 

Se suposa que els preus de venda de l’energia de fonts renovables tendiran a igualar-se 

en un futur a nivell europeu, amb una tendència a l’alça o a la baixa segons les 

polítiques imperants, però en tot cas amb una certa puja dels preus espanyols.  

 

La necessitat de rendibilitzar tota l’energia produïda del biogàs permet plantejar els 

sistemes de tractament que incorporen la digestió anaeròbia com més viables en aquells 

sectors en que ja s’utilitza energia tèrmica en el procés de producció. En el sector 

ramader, correspon a les granges de porcs de cicle tancat i de maternitat i a les granges 

d’aviram, en les quals la calefacció és un recurs de producció d’importància. En 

aquestes darreres, l’interès pel procés depèn de la qualitat de la mescla jaç - gallinassa, 

en funció de la qual pot ser més interessant plantejar sistemes controlats d’incineració. 

El terme controlats, per als cremadors de gallinassa, és important ja que de no haver un 

control acurat sobre la temperatura es poden produir dioxines. Malgrat que en passat 

van proliferar els cremadors de gallinassa en pròpia granja, es creu més convenient 

aquest procés de forma centralitzada i amb manteniment a càrrec de tècnics experts. 

 

Les granges de porcs de maternitat presenten purins molt diluïts, amb molt baixes 

produccions de biogàs, de manera que la implantació de la digestió anaeròbia pot 
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presentar balanços energètics desfavorables. A les granges de cicle tancat el balanç 

energètic d’una planta de biogàs és sempre positiu, el potencial de consum o utilització 

del biogàs és total i l’interès econòmic depèn bàsicament dels preus de l’energia. En 

granges de porcs d’engreix, el balanç energètic és positiu, amb potencials de producció 

de biogàs superiors als dos casos anteriors, però l’ús energètic únic és la venda de la 

fracció d’energia elèctrica produïble, amb dificultats per a rendibilitzar l’energia 

tèrmica. Si aquesta no és utilitzada en el propi procés de tractament (stripping o 

evaporació) i si a més aquests processos no es primen econòmicament mitjançant altres 

conceptes (reducció en un possible canon de tractament, reducció de possibles taxes per 

producció de residus o cobrament de primes per utilització d’altres combustibles 

suplementaris), la introducció de la digestió anaeròbia en aquestes granges pot  ser de 

difícil justificació. 

 

En zones geogràfiques amb un pes considerable de les granges d’engreix, l’alternativa 

és el tractament conjunt dels purins i l’ús de l’energia tèrmica en el procés de 

transformació dels residus. En aquests casos, i per tal de rendibilitzar les instal·lacions, 

és convenient la codigestió amb altres residus orgànics que afavoreixin l’increment en la 

producció específica de biogàs fins a valors que permetin un cost de producció de 

l’energia elèctrica per sota dels preus de venda d’aquesta (de l’ordre de 50-60 m3 

biogàs/tona per a l’any 2002 segons tarifes vigents a Espanya). 

 

2.1.2.- Cogeneració 

 

Per a l’aplicació de tractaments tèrmics, la producció de biogàs no assegura un balanç 

energètic complet positiu, ja que els requeriments tèrmics per a l’evaporació superen en 

molt als potencials de producció. En aquest cas cal el suplement d’una font externa 

d’energia. 

 

Si la font externa d’energia és el calor residual d’una central  tèrmica de combustió de 

residus agro-forestals, els preus de l’energia no són un limitant a la implantació de 

sistemes de tractament de residus orgànics biodegradables, ja que l’ús de l’energia 

tèrmica residual no està regulat tarifàriament i el seu aprofitament sempre serà un menor 

cost d’explotació per a la central tèrmica. 
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Si la font d’energia tèrmica és el calor residual d’un procés de cogeneració utilitzant 

únicament biogàs, el procés pot presentar un balanç de matèria i energia interessant des 

del punt de vista ambiental, però l’aprofitament d’aquest calor residual no aporta 

millores en el balanç econòmic ja que les primes tan sols contemplen la producció 

elèctrica. Caldria introduir primes a l’energia primària produïda o substituïda. 

 

Si la font d’energia tèrmica és el calor residual d’un procés de cogeneració utilitzant gas 

natural, el procés pot presentar un balanç econòmic positiu, ja que l’ús d’aquesta 

energia tèrmica per a la reducció del volum de purins (tarifa d.1), del volum de fangs 

residuals (tarifa d.2) o d’altres residus orgànics (tarifa d.3), està regulat i primat. A la 

Taula 2.1. s’indiquen les primes per a la tarifa d.1.   

 

Si l’energia elèctrica es produeix a partir de la mescla de gas natural i biogàs, i si aquest 

s’ha produït per codigestió de purins i altres residus orgànics, hi ha problemes de 

definició de tarifa. Caldria que l’administració estructurés les aplicacions de les tarifes, 

afavorint les solucions ambientalment més correctes. 

 

L’interès econòmic de les solucions anteriors referents a les tarifes d., depèn del marge 

entre primes i preu del gas natural. La baixada de la prima d.1 de l’any 2002 respecte de 

l’any 2001, sense una baixada equivalent del preu del gas natural, no ajuden a crear un 

clima inversor adequat. 

 

La simbiosi del procés de cogeneració, amb gas natural, amb un sistema complet de 

tractament de purins o altres residus orgànics presenta un interès indubtable en el 

context següent: 

1.- Interès en producció d’energia distribuïda 

2.- Interès en modernitzar línies elèctriques  

3.- Interès en la producció d’energia amb alta eficiència energètica 

4.- Zona geogràfica amb excedent de nutrients i demanda d’aquests a llargues distàncies 

(interès en reduir el volum del producte) 

 

En el context anterior, l’interès econòmic de les plantes rau en el marge comercial donat 

per la diferència entre tarifes elèctriques i del gas natural, el qual és aliè a la 

problemàtica que els excedents de nutrients puguin produir en una zona geogràfica 
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determinada. Aquesta diferenciació de problemàtiques, i fons i tot de llenguatges, ha 

creat paradoxes i enfrontament d’interessos. Per aquest motiu, cal poder definir 

objectius clars en funció del territori, i si l’objectiu primari és el tractament dels residus, 

cal poder involucrar econòmicament als protagonistes o interessats en aquest, de manera 

que no primi l’objectiu energètic o altres aliens al sector objecte de la problemàtica. El 

mètodes per aconseguir-ho no són simples, però s’identifiquen els següents: 

 

1.- Fer als propietaris o generadors dels residus co-partíceps de la societat explotadora 

de les instal·lacions. D’aquesta forma, aquests es beneficien de les conjuntures 

favorables i participen dels costos de tractament quan les conjuntures no ho són tant. 

 

2.- El generador dels residus es fa càrrec del cost de tractament. Aquest serà la suma del 

cost de transport (veieu apartat 2.2) i el cost d’explotació de la planta de tractament. 

 

3.- Cal diferenciar la planta de tractament de la planta de cogeneració. La planta de 

cogeneració aporta a la planta de tractament energia elèctrica i tèrmica amb un preu a 

determinar. La planta de tractament determina els seus costos de tractament a partir dels 

costos d’operació i amortització (independentment de la unitat de cogeneració o central 

tèrmica), comptant amb els preus de compra especials de l’energia tèrmica i elèctrica, i 

dels preus de venda del biogàs a la central de cogeneració, i imputa aquests costs a les 

unitats de residu tractat en funció de les seves característiques. La característica més 

important per als processos tèrmics és el contingut en aigua.  

 

Per a un estudi detallat en aquest sentit, caldria el coneixement detallat i la participació 

en aquesta anàlisi d’empreses que ja tinguin instal·lacions en explotació. 

 

Per disminuir la sensibilitat de la rendibilitat d’aquestes intal·lacions, l’alternativa és la 

incorporació del procés de digestió anaeròbia. La participació del biogàs en el balanç 

energètic, malgrat que pot ser relativament baix, del 5 al 15% en funció de les 

produccions específiques del residu o de mescles en codigestió, fa que baixi 

significativament la influencia de les variacions en el preu del gas natural. Així mateix, 

la incorporació del procés aporta l’avantatge de disminuir la càrrega del compostos 

orgànics volàtils als posteriors processos tèrmics, evitant problemes d’emissions. 
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2.1.3.- Altres estratègies 

 

La majoria de possibles estratègies de tractament presenten consums d’energia elèctrica 

(veieu Taula 1.1.).  Els processos de membrana en els quals la força impulsora és la 

diferència de pressions (osmosi inversa, ultrafiltració i microfiltració) presenten elevats 

consums energètics (de 5 a 10 kW·h per m3 de permeat per ultrafiltració i de 10 a 80 

kW·h/m3 per osmosi inversa). Els costos de l’energia elèctrica els fan prohibitius per al 

tractament de fraccions líquides de residus orgànics, apart que les seves característiques 

obliguen a operacions permanents de neteja i manteniment acurats. 

 

La nitrificació és el procés biològic que requereix de més consum energètic, fent que en 

una instal·lació de nitrificació – desnitrificació de la fracció líquida de purins els costos 

energètics puguin estar compresos entre el 30 i el 40% dels costos d’explotació. El cost 

energètic de la nitrificació està comprés entre 4 i 5 kW·h/kg N nitrificat, en funció de 

l’eficiència del sistema de transferència d’oxigen, podent ser inferior en sistemes de 

llacunatge aerobi, on l’espai ocupat i les emissions atmosfèriques seran els limitants a la 

implantació. Si el cost energètic és de 4 kW·h/kg N, per a purins amb un contingut de 6 

g N/L i suposant un cost elèctric de 0,09 Euro/kW·h (15 Pta/kW·h), el cost energètic per 

a nitrificar seria de 2,16 Euro/m3 (360 Pta/m3). Si prèviament s’ha produït una bona 

separació de la fracció sòlida dels purins, nitrificant la fracció líquida, el cost imputat al 

total tractat disminuiria. Per aquest motiu, el sistema de separació de fraccions 

sòlida/líquida és el procés clau per a la implantació d’estratègies de depuració. 

 

 

2.2.- Distàncies i costos de transport  

 

Els costos de transport afecten a la viabilitat dels tractaments col·lectius. L’objectiu 

d’aquest apartat és determinar els costos en funció de la distància i donar les bases per a 

determinar la distància màxima admissible per a la qual és possible econòmicament un 

tractament col·lectiu.  

 

A l’annex III es calculen els costos de transport per diferents tipus de vehicles. Aquest 

Annex contempla costos de l’any 2000 i per tant les unitats venen donades en pessetes 
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(Ptas). A la Taula següent (Taula 2.2.) es resumeixen aquests costos i s’actualitzen a 

l’any 2002 considerant una puja mitjana anual de l’ IPC del 3%. 

 

Cal considerar que a la Taula 2.2. s’indiquen costos i no preus. Aquests darrers serien el 

resultat de sumar als valor de la Taula el benefici industrial i els impostos 

corresponents. 

 
Taula 2.2.- Estimació dels costos de transport (Euro/h), segons el tipus de vehicle i capacitat 

d’aquests 
Tipus capacitat consum potència cost (2000) cost (2002) cost (2002) 
vehicle (m3) (L gasoil/h) (CV) (Pta/h) (Pta/h) (Euro/h) 
dumper 20 15 320 4.721 5.009 30,1 
 25 16 375 5.027 5.333 32,1 
 30 17 400 5.455 5.787 34,8 
camió 16 15 320 4.470 4.742 28,5 
amb remolc 22 16 375 4.791 5.083 30,5 
 27 17 400 5.189 5.505 33,1 
tractor 16 16,8 140 3.976 4.218 25,4 
 

 

A la Taula 2.3. s’estimen els costos ponderats segons capacitat de transport per als 7 

tipus de vehicles de la Taula 2.2., per unitat volumètrica de residu transportat en funció 

de la distància ponderada a considerar. S’ha considerat una velocitat mitjana de 20 

km/h. Aquesta velocitat és una mitjana entre la corresponent a temps de recorregut per 

carretera, temps de càrrega i temps de descàrrega; conforme la importància relativa dels 

temps de càrrega i descàrrega augmenti, la velocitat mitjana disminuiria i augmentarien 

els costos per unitat de residu transportat. 

 
Taula 2.3.- Estimació dels costos de transport en funció de la distància 

ponderada entre els punts de generació de residus i el punt de tractament 
Distancia mitjana Cost transport 
Ponderada (km) Euro/m3 pts/m3 
2 0,27   46 
4 0,55   92 
6 0,82 137 
8 1,10 183 
10 1,37 229 
12 1,65 274 
15 2,06 343 
20 2,75 457 
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A la Taula 2.4. s’estima la distància per a la qual el cost de transport (Taula 2.3.) 

s’iguala amb el preu de l’energia produida a partir dels residus transportats, considerant 

2,5 Pta/Tèrmia. El preu de l’energia és lleugerament superior, però s’ha considerat 

aquest valor per tal de tenir en compte la part del potencial energètic necessari per a 

mantenir el procés.  

 
Taula 2.4.- Recorregut (km) per al qual s’igualen els costos de transport 

i el preu de l’energia potencial del residu, considerant una velocitat 
mitjana de 20 km/h i un preu de 2,5 Pta/Tèrmia. 

Potencial de producció 
de biogàs  
(m3 biogàs/m3) 

PCI 
(Th/m3) 

Distància 
ponderada (km) 

10 56 6,2 
15 84 9,4 
20 112 12,5 
25 140 15,6 
30 168 18,7 
35 196 21,8 
40 224 25,0 
45 252 28,1 

 

Queda clar que aquesta anàlisi no té en compte els propis costos de producció de biogàs, 

per digestió anaeròbia, o en general de producció d’energia per altres vies, de manera 

que, en qualsevol cas, les distancies calculades serien les màximes admissibles, per 

sobre de les quals els costos de transport superen el valor energètic del residu. 

 

Per exemple, per purins de porc amb un potencial de 20 m3 biogàs/m3, una planta que 

tractes aquests residus procedents d’una distància ponderada superior a 12 km tan sols 

seria justificable per beneficis econòmics aliens al propi tractament, o amb un cost de 

tractament nul, ja que el possible benefici de l’aprofitament energètic del residu cobriria 

just els costos de transport. Per aquest motiu, seria interessant considerar distàncies 

inferiors a les assenyalades a la Taula 2.4. com a màximes admissibles, de l’ordre de la 

meitat. 

 

La present anàlisi dóna una eina per a discernir entre tractament individual o col·lectiu.  

A Dinamarca, els costos de transport de les plantes centralitzades de producció de 

biogas (de l’ordre del 80% dels costos d’explotació en mitjana) i l’impacte ambiental 
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d’aquest, està produint un canvi en els mètodes de tractament, prioritzant-se els mètodes 

individuals per sobre dels col·lectius a finals del 2001. Això també està motivat per la 

tendència a implantar granges grans per minimitzar els costos de producció, tot reduint 

el pes de granges petites.  

 

Catalunya no és comparable a Dinamarca, però si en un futur a Catalunya hi ha la 

mateixa tendència a la concentració i a l’anul·lació o tancament de granges petites, la 

concentració en l’espai de granges pot fer possible la creació d’àrees geogràfiques 

dedicades a la producció de bestiar, unint-se entre elles. En aquests casos, la creació 

d’infrastructures conjuntes de tractament donant servei a petites zones geogràfiques, de 

l’ordre de la meitat dels valors de la Taula 2.4., tindria perspectives de futur, a part de 

cobrir necessitats de present. Si es dóna servei a granges molt distanciades i petites, amb 

distàncies superiors a les assenyalades a la Taula 2.4., pot plantejar-se un problema de 

sostenibilitat futura. 

 

Com a criteri de valor, es proposa la meitat dels valors de les distàncies assenyalades a 

la Taula 2.4. com a les màximes, ponderades per cabal de tractament, per a implantar un 

tractament col·lectiu.  

 

 

2.3.- Demanda de fertilitzants 

 

Llevat de la incineració, totes les estratègies de tractament contemplen la transformació 

dels residus orgànics en productes que cobreixin demandes d’esmenes, fertilitzats 

orgànic - minerals o minerals. 

 

Els balanços de nitrogen a nivell de Catalunya indiquen un excedent d’aquest 

fertilitzant, de manera que si l’objectiu és obtenir productes fertilitzants, caldrà absorbir 

demandes de fora de Catalunya, i els productes obtinguts hauran d’estar caracteritzats 

per la seva qualitat per assegurar aquests mercats. Si la qualitat no és suficient, per 

massa presència de metalls per exemple, caldrà imposar tractaments de desnitrificació 

per als residus més líquids i amb més alt contingut en nitrogen. Aquesta disjuntiva 

apareix bàsicament amb els purins de porc.  
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S’identifiquen 3 tipus de demandes de fertilitzants o esmenes: 

 

1. Aquelles que poden ser cobertes amb els propis residus orgànics, atesa la seva 

composició en nutrients, i una vegada s’assegura el nivell adient d’higienització. 

Correspondria a l’ús directe de residus ramaders en pròpia explotació agrària o en 

altre amb la qual el ramader arriba a un acord. Les dosis seran les corresponents als 

requeriments dels cultius i seguint el Codi de bones pràctiques agràries. Una 

programació detallada de les aplicacions requereix el coneixement  de la fracció de 

nutrients mineralitzats i de la fracció orgànica de lenta degradació. 

2. Aquelles que poden ser cobertes amb matèria orgànica estabilitzada i estructurada. 

Correspondria a demandes de compost amb característiques mínimes establertes per 

normativa legal. La característica més rellevant és el grau d’estabilització i el 

contingut en nitrogen orgànic, i per a la programació detallada de la seva utilització 

cal conèixer les taxes d’hidròlisi, d’alliberament dels nutrients, i/o utilitzar les 

aproximacions relatives a sèries decreixents. El tractament del residu que assegura la 

qualitat per a fer front a aquesta demanda és el procés de compostatge aerobi. 

3. Aquelles que poden ser cobertes amb compostos minerals o molt mineralitzats, i per 

als quals es pot considerar una utilització immediata per part del cultiu. Per 

aconseguir productes molt mineralitzats cal descomposar la matèria orgànica, ja 

sigui per via anaeròbia, obtenint productes reduïts (nitrogen amoniacal), o ja sigui 

per digestió aeròbia y nitrificació, obtenint productes oxidats (nitrats). La digestió 

aeròbia no es contempla en el present treball pels costos econòmics que representa 

la introducció de tot l’oxigen necessari per aquesta fi. 

 

En el capítol 3 es classificaran les tecnologies segons objectius, diferenciant entre 

aquelles que permeten cobrir demandes de compost o demandes de productes minerals. 

 

 

2.4.- Maneig de les granges i modificació de dietes 

 

El maneig de les granges i les dietes afecten a la composició dels residus ramaders i a la 

seva possibilitat de tractament (veieu apartat 1.6). Donada la variabilitat, 

l’estandarització de solucions presenta dificultats. També presenta dificultats per manca 

d’interès i coneixements sobre gestió empresarial i sobre internalització de costos de 
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producció. Caldria avançar en l’aplicació de les millors tecnologies disponibles en la 

producció i engreix de bestiar (document II.6, annex II), amb una modernització general 

de la cabana ramadera. 

 

A nivell de tractaments, cal avançar en dues línies: 

1. Incorporar el tractament adient en el projecte constructiu de la granja, la qual cosa 

minimitza els costos d’inversió. Com s’ha indicat a la Taula 1.2, poden ser possibles 

tractaments en pròpia granja per millorar la gestió i aprofitament del residu sense 

necessitat de trobar-se en una situació d’excedent estructural. 

2. Creació d’empreses que ofereixin la gestió i manteniment dels sistemes de 

tractament, a fi de que el ramader no trobi aquest factor com a limitant per al bon 

funcionament dels sistemes implantats. En el camp de l’energia fotovoltaica, 

implantada en el sector rural i en masies aïllades, hi ha l’exemple en aquest sentit de 

l’associació SEBA, la qual és la responsable del funcionament i manteniment de les 

instal·lacions que serveix. 

 

Els tractaments col·lectius solucionen la problemàtica mencionada, però haurien de 

tenir un efecte pedagògic sobre els mètodes de maneig a les granges: fent disminuir el 

contingut en aigua dels residus, a fi de disminuir costos de transport; fent disminuir el 

contingut en metalls i altres components limitants o tòxics; fent construir basses i 

femers fora del recinte sanitari a fi de facilitar la recollida i evitar l’entrada de camions 

dins de les granges, etc. Una planta col·lectiva de tractament ha de ser una eina de 

gestió col·lectiva. Els ramaders s’hi ha d’associar per a fer-ho possible i els 

responsables de planta han de ser conscients d’aquesta dimensió de les tasques que han 

de dur a terme. 

 

 

2.5.- Implantació de recollida selectiva a municipis 

 

La qualitat final dels productes obtinguts del tractament sempre depèn de la qualitat del 

residu a tractar. En el cas de residus municipals, la qualitat del compost produït a través 

del procés de compostatge o de la combinació de digestió anaeròbia i compostatge 

depèn de que la matèria orgànica recollida no presenti contaminació per compostos 

difícils o impossibles de separar o descomposar. Per a aquests residus, els contaminants 
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limitants són els metalls pesants procedents de la dilució de tintes de paper premsa i 

bosses i envasos serigrafiats, entre d’altres. 

 

Per aconseguir un grau de qualitat que permeti el reciclatge dels residus orgànics 

municipals, cal potenciar la recollida selectiva de la fracció orgànica. Si aquesta no 

aconsegueix el grau d’èxit adequat, l’objectiu del tractament no ha de ser ambiciós i pot 

ser suficient el tractament bio-mecànic per reduir el contingut en matèria orgànica, 

estabilitzar el producte i disposar d’ell en abocador, amb incorporació prèvia opcional 

de digestió anaeròbia per al seu aprofitament energètic. 

 

 
2.6.- Tractament de mescles. Co-tractament 
 

El co-tractament consisteix en el tractament conjunt de residus orgànics diferents, amb 

l’objectiu de: 

1. Aprofitar la complementarietat de les composicions, per a permetre perfils de procés 

més eficaços. 

2. Compartir instal·lacions de tractament. 

3. Unificar metodologies de gestió. 

4. Esmorteir les variacions temporals en composició i producció de cada residu per 

separat. 

5. Reduir costos d’inversió i explotació. 

 

Tot i les grans avantatges dels co-tractaments, posades de manifest en plantes de 

compostatge privades de residus industrials i ramaders, aquesta no és un pràctica 

habitual. Una lectura estricta de normatives i reglaments frena l’adopció d’aquest 

mètode de gestió. Així, per exemple, essent la tarifa d.1, del Real Decret 2818/98, 

referent a purins de porc, es fa difícil fer un tractament conjunt de purins de porc i altres 

residus orgànics per millorar el perfil del procés, per obtenir més biogas i disminuir el 

consum de gas natural, si finalment la mescla que s’asseca no son exactament purins. 

 

Es troben també dificultats en el tractament conjunt de fangs de depuradora municipals i 

residus ramaders, o amb la fracció orgànica de residus municipals, quan la finalitat 

última és l’obtenció de productes de qualitat per a l’aplicació al sòl. Una gestió conjunta 
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permetria unificar mètodes de gestió i disminuir els costos d’inversió i explotació de les 

instal·lacions. El nivell de coneixement científic i tecnològic sobre el comportament de 

les mescles és prou elevat, i els beneficis que se’n poden obtenir en alguns casos també, 

de manera que per a fer-ho possible caldria remoure els limitants administratius sobre 

competències diferenciades per a cada residu per a tendir a una gestió unificada. 

 

No totes les mescles presenten el mateix grau d’interès o de beneficis, i en alguns casos 

la mescla pot amagar un interès per a diluir alguns contaminants, però aquestes 

pràctiques poden ser detectades mitjançant les eines adequades de control.  

 

2.7.- Acceptació per part de la població 

 

Molts projectes de plantes de tractament de residus s’han vist aturats en els darrers anys 

per manca d’acceptació de la població, la qual els contempla com una imposició i no 

una necessitat del territori o com una nova indústria de transformació. 

 

La transparència en la informació pot ser una via de solució, com s’ha indicat al capítol 

1, però hom creu que cal avançar en accions i conceptes que dignifiquin els residus com 

matèries primeres, a partir de les quals obtenir productes d’interès econòmic. Això 

implica modificar els objectius dels tractament: canviar el concepte d’eliminació de 

residu pel de producció de productes; el de tractament per a treure problemes pel de 

tractament per produir.  

 

Cal aprofundir sobre els canvis necessaris a implantar en els conceptes i en la 

nomenclatura i trobar mètodes de participació. La redacció de les Agendes 21 locals 

haurien de ser un bon motiu per aquesta tasca de participació, transparència i de creació 

de complicitats. 

 

Aquesta no és un element tecnològic, i pertany més a l’àmbit de la sociologia, però 

sovint té una importància relativa superior a la dels contingut tècnic d’un projecte. 

Aquests projectes han de contemplar tots aquests aspectes des del principi de la seva 

generació. 
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3.- ESTRATÈGIES DE TRACTAMENT COM COMBINACIÓ DE PROCESSOS UNITARIS 
 

 

3.1.- Esquemes de tractament i diagrames de flux 

 

A partir d'una primera aproximació a les tecnologies existents de tractament de residus 

orgànics, es pot realitzar una abstracció a quatre tipus d'esquemes de tractament 

genèrics (veieu Taula 3.1.), que fan referència al conjunt d'operacions unitàries 

aplicades a les diferents fases del residu o substrat i a la qualitat o propietats dels 

efluents obtinguts en el tractament.  
 

Taula 3.1. Esquemes genèrics de tractament 
 
 
 

Tractament

I

1 2
Producte estable Producte no estable 

 

 

Tractament

1 2
Sòlid estable Sòlid no estable

II

Sep

`Tractament Tractament

a b

1 2

Sòlid Líquid

Líquid estable Líquid no estable 
 
 

1 2
Sòlid estable Sòlid no estable

III

Sep

`Tractament Tractament

a b

1 2

Sòlid Líquid

Líquid estable Líquid no estable 

 
 

Tractament

Tractament

1 2
Producte estable

IV

b
a

1 2

Producte no estable

Líquid estable Líquid no estable

 

 

Aquests esquemes genèrics de tractament són la base d'un conjunt de diagrames de flux 

teòrics (o possibles) proposats (veieu Taula 3.2.), per tal de realitzar una classificació 
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més acurada de les tecnologies o alternatives existents, amb la finalitat de facilitar una 

posterior avaluació de les solucions plantejades. 

 

 

3.2.- Classificació d'alternatives en funció d'objectius i escenaris 

 

A la Taula 3.3. es classifiquen les alternatives dels diagrames de flux en funció dels 

objectius i dels escenaris. 

 

Els escenaris contemplats són els següents: 

 

1.- Equilibri entre la producció anual de residus orgànics i necessitats dels cultius. En 

aquest escenari es pot pretendre regular cabals, cobrir les necessitats específiques dels 

cultius, produir energia i estabilitzar la matèria orgànica o bé modificar les 

característiques dels residus 

2.- Excedents de residus orgànics enfront les necessitats dels cultius. Aquesta situació 

d'excedents es desglossa en funció de l'objectiu:  

2.1.- Obtenció de fertilitzants orgànics 

2.2.- Obtenció de fertilitzants minerals 

2.3.- Obtenció de fertilitzants orgànics i minerals 

2.4.- Reducció de volum i eliminació de contaminants 

 

Per a cada situació s'estableixen possibles objectius els quals s'indiquen en la Taula 3.3.  

Les alternatives tecnològiques que fan possible cada objectiu també s'indiquen, segons 

una codificació resultant de la Taula 3.1. (esquema de tractament) i la Taula 3.2. 

(diagrama de flux). 
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Taula 3.2. Diagrames de flux teòrics 
Nº  Esquema Diagrama 
 
1 

 
Compostatge  

 
 
2 

 
Emmagatzematge  

 
 
 
3 
 

 
Digestió

Anaeròbia
 

 
 
4 
 

 

Additivació

 
 

 
 
5 

 

Assecat

 
 

 
 
6 
 
 

 

Gasificació

 
 

 
 
7 
 
 

 
Incineració

 

 
 
8 

 

Separació
S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació
m.o.  

 
 
 
8b 

 

Separació
S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN  

 
 
 
9 

 

Separació
S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia
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Nº  Esquema Diagrama (Taula 3.2. continuació) 
 
 
10 

Separació
S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Tractament 
tèrmic  

 
 

 
 
11 

 

Separació
S/L

Emmagatzemantge
Digestió 

Anaerobia Eliminació
m.o.  

 
 
 
11b 

 

Separació
S/L

Emmagatzematge
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN

 
 
 
12 

 

Separació
S/L

Assecat
Digestió 

Anaerobia Eliminació
m.o.  

 
 
 
12b 

 

Separació
S/L

Assecat
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN  

 
 
 
13 

 

Separació
S/L

Emmagatzematge
Digestió 

Anaerobia

 
 

 
 
14 

 

Separació
S/L

Emmagatzematge
Digestió 

Anaerobia Tractament
tèrmic  

 
 
 
15 

 

Separació
S/L

Assecat
Digestió 

Anaerobia

 
 

 
 
16 

 

Separació
S/L

Assecat
Digestió 

Anaerobia Tractament
tèrmic  
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Nº  Esquema Diagrama (Taula 3.2. continuació) 
 
 
17 

 

Separació
S/L

Compostatge

Eliminació
m.o.

 
 

 
 
17b 

 

Separació
S/L

Compostatge

Eliminació N
NDN

 
 
 
18 

 
Separació

S/L

Compostatge

Digestió
anaeròbia

Eliminació
m.o.  

 
 
 
18b 

 

Separació
S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

Eliminació N
NDN

 
 
 
19 
 
 
 

 

Separació
S/L

Compostatge

 
 

 
 
20 
 

 

Separació
S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

 
 

 
 
20b 
 
 
 

 

Separació
S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

Tractament
tèrmic

 

 
 
20c 

 

Separació
S/L

Compostatge

Eliminació N
NDN

Tractament
tèrmic
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Nº  Esquema Diagrama (Taula 3.2. continuació) 
 
20d 

 

Separació
S/L

Compostatge

Ozonització Tractament
tèrmic

 
 

 
21 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge

Tractament
tèrmic

 
 
 
22 
 
 
 

 

Separació
S/L

Emmagatzematge

Eliminació
m.o.

 
 
 
22b 
 
 

 

Separació
S/L

Eliminació N
NDN

Emmagatzematge

 
 
 
23 

 

Separació
S/L

Emmagatzematge

Digestió
anaeròbia

Eliminació
m.o.

 
 

 
 
23b 
 
 

 

Separació
S/L

Digestió
anaeròbia

Emmagatzematge

Eliminació N
NDN

 
 
 
24 
 
 
 

 

Separació
S/L

Assecat

Eliminació
m.o.

 
 
 
24b 
 
 

 

Separació
S/L

Eliminació N
NDN

Assecat
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Nº  Esquema Diagrama (Taula 3.2. continuació) 
 
 
25 
 
 

 

Separació
S/L

Assecat

Digestió
anaeròbia

Eliminació
m.o.

 
 
 
25b 
 

 

Separació
S/L

Digestió
anaeròbia

Emmagatzematge

Eliminació N
NDN

 
 
 
26 

 

Separació
S/L

Emmagatzematge

 
 

 
 
 
27 

 

Separació
S/L

Digestió
anaeròbia

Emmagatzematge

 
 
 
27b 

 

Separació
S/L

Digestió
anaeròbia

Emmagatzematge

Tractament
tèrmic

 
 

 
 
28 

 

Separació
S/L

Emmagatzematge

Tractament
tèrmic

 
 

 
 
29 

 

Separació
S/L

Assecat

 
 
 
30 

 

Separació
S/L

Assecat

Digestió
anaeròbia

 
 
 
30b 

 

Separació
S/L

Assecat

Eliminació
m.o.

Tractament
tèrmic
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Nº  Esquema Diagrama (Taula 3.2. continuació) 
 
 
30c 

 

Separació
S/L

Assecat

Eliminació
m.o. Assecat

 
 

 
 
31 

 

Separació
S/L

Assecat

Tractament
tèrmic

 
 
 
32 

Digestió
anaeròbia Compostatge

Eliminació m.o.
 

 
 
 
32b 

Digestió
anaeròbia Compostatge

Eliminació N 
NDN  

 
 
 
33 

Digestió
anaeròbia Compostatge

Tractament tèrmic
 

 
 
 
34 
 
 

Digestió
anaeròbia Compostatge

 

 
 
35 

Digestió
anaeròbia

Eliminació
m.o.
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Nº  Esquema Diagrama (Taula 3.2. continuació) 
 
 
35b 
 

 

Digestió
anaeròbia

Eliminació N
NDN

 
 
 
36 
 

 
Digestió

anaeròbia

Tractament
tèrmic

 
 
 
36b 

 
Digestió

anaeròbia

Assecat

 
 

 
 
 
 
3.3.- Tecnologies i empreses existents en el mercat 

 

A partir d'una recerca bibliogràfica s'han introduït algunes de les tecnologies existents 

en el mercat per a les diferents alternatives de tractament. La majoria d'elles han estat 

aplicades industrialment i gaudeixen d'experiència en el sector. Evidentment no hi són 

totes i únicament es pretén realitzar una primera aproximació. 

 

A la columna Tecnologia (Empresa) (veieu Taula 3.3.), s'indiquen les empreses que 

ofereixen cada esquema de tractament. 

 

En la Taula 3.3 s'indiquen els següents extrems: 

 

Nota 1 La majoria d'enginyeries poden oferir la fabricació i muntatge de dipòsits 
d'emmagatzematge, fet que propicia la no especificació de cap en concret 
 

Nota 2 Les tecnologies de separació de fases, també són ofertades per multitud 
d'empreses o marques comercials 
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3.4.- Criteris de valoració 

 

La valoració de les alternatives per als diferents criteris s'ha realitzat de forma 

independent a l'escenari en què se situa. La influencia dels diferents condicionants en 

cada escenari ve marcada pel pes relatiu dels criteris de valoració. 

 

A l'hora de valorar les diferents alternatives o tecnologies, és interessant realitzar una 

separació de tecnologies de tractament per a residus sòlids i per a residus de composició 

sòlid-líquid així com tenir en compte la disponibilitat d'una font d'energia tèrmica, ja 

que sovint la solució proposada a adoptar varia en funció d'aquests paràmetres. 

 

En el cas d'existir diferents tecnologies o empreses que ofereixen una mateixa 

tecnologia, caldrà considerar la forma d'operar en aquells criteris amb major 

importància en l'escenari. 

 
Els criteris de valoració adoptats ja s'han explicat en un apartat precedent. Aquí es torna 

a definir cada criteri i es defineix la forma de valoració numèrica. 

 
1 Flexibilitat de la tecnologia 

Possibilitat de realitzar el mateix procés de tractament per un residu de 

característiques sòlides o sòlid-líquid, en funció de l'origen d'aquest (ramader, 

industrial, urbà, …). Així com, possibilitat d'adaptar la tecnologia a variacions de 

les propietats del substrat. És doncs, la capacitat per admetre variacions en les 

característiques del producte d'entrada, modificant els sistemes de regulació sense  

requerir inversions o noves etapes. 

La valoració és la següent: 

 1: Tecnologia no flexible, amb elevades restriccions pel que fa a les 
característiques del substrat i a la continuïtat del procés 

 
 5: Tecnologia relativament flexible, que suporta petites variacions en les 

característiques del substrat mitjançant modificacions en el sistema de 
regulació. Alguns tractaments físico-químics com els tractaments tèrmics 
d'assecat, stripping o evaporació, tenen una gran dependència de les 
característiques del producte i són necessaris sistemes de regulació 

 
 7: Tecnologia flexible que suporta petites variacions en les característiques 

del substrat o bé, es poden introduir petites modificacions en la línia de 
procés o condicions d'operació, per tal de superar les variacions en les 
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característiques del producte a tractar. Normalment, en el procés biològic 
(digestió anaeròbia, compostatge, nitrificació-denitrificació NDN, …) les 
característiques del substrat tenen una incidència fonamental (matèria 
orgànica, pH, nitrogen, …) però, el sistema té certa capacitat d'autoregulació 

 
 10: Tecnologia d'elevada flexibilitat tant pel que fa al procés, com a les 

característiques del substrat. Normalment els processos físics o mecànics com 
la separació de fases o bé l'additivació, no estan tant influenciats per les 
característiques del substrat 

 
2 Balanç energètic 

Consum o producció d'energia per part de les diferents etapes del procés. En tot 

procés existeix un balanç energètic i sempre hi ha un consum d'energia elèctrica 

per bombeig, agitació o altres operacions però, aquestes no són considerades en 

el balanç. Es fa referència a la possibilitat de generar energia per digestió 

anaeròbia, gasificació, combustió o altres processos. 

La valoració és la següent: 

 0: Balanç energètic negatiu o procés on no existeix producció energètica, tot 
el consum energètic prové de fonts externes al procés 

 
 3: Procés amb producció d'energia però, amb consums d'energia externa 

superiors a l'energia generada en el propi procés 
 
 6: Balanç energètic autosuficient, on la producció d'energia és suficient per tal 

de cobrir les necessitats energètiques del procés 
 
 10: Balanç energètic positiu, amb producció d'excedents energètics 

(possibilitat de vendre energia a la xarxa) 
 

3 Utilització de l'energia tèrmica produïda 

a) en el propi procés 

Aprofitament que es realitza dels excedents energètics generats en forma 

d'energia tèrmica, en les diferents etapes del procés. 

La valoració és la següent: 

 0: No ha avaluar. No producció d'energia tèrmica o energia no aprofitable 
industrialment 

 
 1: No aprofitament de l'energia tèrmica produïda, dissipació 
 
 10: Aprofitament de l'energia tèrmica produïda, en el propi procés 

(normalment mitjançant operacions tèrmiques d'assecat, evaporació, 
stripping, …) 
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b) exterior al procés 

Aprofitament que es realitza dels excedents energètics generats externament al 

procés però, aprofitables industrialment per la seva proximitat o cost econòmic. 

La valoració és la següent: 

 0: No disponibilitat d'energia externa aprofitable o bé no utilització d'aquesta 
 
 10: Aprofitament d'energia tèrmica residual exterior al procés 
 

4 Qualitat dels productes obtinguts 

a) producte o efluent sòlid 

Qualitat o acceptació del producte obtingut o bé, necessitat de realitzar 

tractaments posteriors previs a l'abocament d'aquests.  

La valoració és la següent: 

 0: Producte no estable, que ha de ser sotmès a tractaments posteriors 
d'estabilització 

 
 2,5: Producte relativament estable (higienitzat però, que no ha sofert una 

maduració) 
 
 5: Producte estable de qualitat no acceptable (correspon a un compost de 

residu municipal que no prové de recollida selectiva) 
 
 7,5: Producte estable sense procés de compostatge aerobi controlat (ha sofert 

però, una maduració) 
 
 10: Producte estabilitzat amb valor afegit (procedent d'un procés de 

compostatge controlat) 
 
b) producte o efluent líquid 

Qualitat o acceptació del producte obtingut o bé, necessitat de realitzar posteriors 

tractaments previs a l'abocament d'aquest.  

La valoració és la següent: 

 0: Producte no estable, que ha de ser sotmès a tractaments posteriors 
d'estabilització 

 
 4: Producte parcialment higienitzat (efluent de digestió anaeròbia, 

ozonització, …) 
 
 7: Producte estable adequat per a la seva utilització en reg agrícola 
 
 10: Producte depurat o adequat per al seu abocament a llera pública 
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5 Risc d'emissions atmosfèriques 

Condicions en què es realitza el procés i impacte que té aquest en el medi 

atmosfèric. Es tenen en compte tant les emissions orgàniques i amoniacals, com 

les emissions de males olors. El tipus de tecnologia utilitzada, té una gran 

influència en aquests aspectes, afectant així a la valoració. 

La valoració és la següent: 

 10: Risc baix d'emissions atmosfèriques o procés amb mesures eficaces de 
control (compostatge en sistemes tancats, evaporacions amb recuperació de 
condensats, sistemes de fixació o biofiltració en compostatges oberts, …) 

 
 5: Risc moderat d'emissions atmosfèriques amb processos de control 

(mitjançant processos de digestió anaeròbia, eliminem el risc d'emissions 
orgàniques però, si no introduïm sistemes de recuperació d'amoníac 
(acidificació) es pot produir volatilització amoniacal en evaporacions en 
sistemes oberts) 

 
 1: Risc elevat d'emissions atmosfèriques sense cap mesura de control o 

tractament 
 

6 Utilització o necessitat d'additivació 

Necessitat d'additivació o utilització de substàncies químiques en alguna de les 

fases del procés per tal d'adequar les característiques del producte a les 

condicions d'operació o bé, per modificar directament les característiques del 

producte. 

La valoració és la següent: 

 10: No necessitat d'additivació 
 
 5: Necessitat moderada d'additivació (utilització de floculants de precipitació, 

addició de nutrients, utilització d'enzims o cultius microbians, …) 
 
 1: Necessitat d'aditivació, amb una gran importància en el cost d'operació (la 

modificació del pH de residus orgànics resulta costosa degut a l'elevada 
alcalinitat d'aquests. Tot i què, p.e. la modificació del pH d'un efluent de 
digestió anaeròbia resulta menys costosa que la d'un residu fresc, la valoració 
utilitzada és la mateixa) 

 
7 Cost  

a) d'inversió 

Cost d'inversió per un mateix volum o escala de tractament. No es realitza una 

valoració econòmica quantitativa, sinó que s'avalua la inversió de forma 
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qualitativa. 

La valoració és la següent: 

 10: Tecnologia de baix cost d'inversió (operacions unitàries físiques o 
processos biològics senzills: separació de fases, homogenització o regulació 
de cabals, compostatge, …) 

 
 5: Tecnologia de cost d'inversió moderat (combinació de processos biològics 

i físics, en varies etapes: digestió anaeròbia + depuració d'efluents, 
separacions de fases + processos biològics, …) 

 
 1: Tecnologia amb un elevat cost d'inversió(combinació de processos 

biològics i físico-químics intensius, o processos amb multitud d'etapes: 
combinació de processos biològics + processos tèrmics d'evaporació, assecat, 
gasificació, incineració, …) 

 
b)d'explotació 

Cost d'explotació per unitat de residu tractat. No es realitza una valoració 

econòmica quantitativa, sinó que s'avalua la inversió de forma qualitativa. 

La valoració és la següent: 

 10: Tecnologia de molt baix cost d'explotació (operacions unitàries físiques: 
separació de fases, homogenització o regulació de cabals, …) 

 
 8: Tecnologia de baix cost d'explotació (processos biològics econòmics: 

compostatge, …) 
 
 6: Tecnologia de moderat cost d'explotació (combinació de processos físics i 

biològics: separació de fases + digestió anaeròbia, separació de fases + 
compostatge, …) 

 
 5: Tecnologia de moderat cost d'explotació (combinació de processos físics i 

biològics amb processos tèrmics, si existeix energia tèrmica residual, on els 
costos d'explotació justifiquin aquesta solució tecnològica, separació de fases 
+ digestió anaeròbia + evaporació o assecat, separació de fases + evaporació 
o assecat, …) 

 
 4: Tecnologia d'alt cost d'explotació (combinació de processos biològics: 

separació de fases + digestió anaeròbia + compostatge, separació de fases + 
digestió anaeròbia + NDN, …) 

 
 2: Tecnologia de molt alt cost d'explotació (combinació de processos 

biològics i tèrmics sense energia tèrmica residual exterior: separació de fases 
+ digestió anaeròbia + evaporació, separació de fases + digestió anaeròbia 
+assecat, …) 

 
8 Importància relativa de tractaments de depuració d'efluents 

Complexitat i cost econòmic dels tractaments de depuració, en cas què el 
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producte obtingut del procés hagi de ser tractat previ al seu abocament, 

independentment de l'escenari en que ens trobem, per tal de complir amb la 

normativa vigent. 

La valoració és la següent: 

 10: No necessitat de tractaments de depuració 
 
 5: Tractaments de baix cost o d'importància relativa 
 
 1: Necessitat de tractaments intensius amb un increment considerable del cost 

d'operació 
 

9 Dependència energètica del procés 

Consum energètic del procés tant pel que fa a l'energia externa, com per l'energia 

generada en el propi tractament. Vol ser una mesura del risc empresarial, si es 

depén completament d'una font energètica externa (no es fa referència a l'energia 

elèctrica de bombeig o de funcionament d'equips en general). 

La valoració és la següent: 

 10: No dependència tant d'energia externa 
 
 5: Part de l'energia necessària es genera en la pròpia instal·lació 
 
 1: Dependència total d'energia externa 
 

10 Dependència d'operació crítica 

Dependència del procés d'una operació concreta, per tal d'obtenir el producte amb 

les característiques desitjades. Tots els processos que contemplin operacions 

físiques o fisico-químiques són importants en aquest aspecte. 

La valoració és la següent: 

 10: No dependència d'operacions critiques (tot procés biològic aïllat) 
 
 7: Dependència d'operacions prèvies normalment físiques (separació de 

fases), que poden ser modificades o regulades 
 
 4: Dependència d'operacions prèvies degut a una gran complexitat 

d'operacions (procés amb múltiples etapes, en el què l'efluent d'una operació 
és el substrat de la següent) 

 
 1: Dependència d'operacions crítiques ja sigui pel funcionament del procés, 

com per la qualitat del producte obtingut (normalment es fa referència a 
processos tèrmics d'evaporació, assecat, stripping, …) 

 
 
La valoració de les diferents tecnologies s'exposa en la Taula 3.4. 
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A l'hora de ponderar cada criteri, s'ha fet de forma diferent per a cada escenari i 

objectiu, seguint una ponderació base, la qual s'ha augmentat o disminuït en funció de 

cada situació. Aquesta ponderació base és la següent, agrupada per grups segons l'ordre 

d'importància genèrica considerada. 

 

Grup 1 (puntuació 7-10): 
- Qualitat dels productes obtinguts (4a, 4b) 
- Risc d’emissions atmosfèriques (5) 
- Cost d’inversió (7a) 
- Cost d’operació (7b) 
- Utilització de l’energia termica produïda  en el propi procés (3a) 

 
Grup 2 (puntuació 4-6): 

- Flexibilitat de la tecnologia (1) 
- Balanç energètic (2) 
- Utilització de l’energia termica produïda exterior al procés (3b) 
- Dependència energètica del procés (9) 

 
Grup 3 (puntuació 1-4): 

- Importància relativa de tractaments de depuració d’efluents (8) 
- Dependència d’operació crítica (10) 
- Utilització o necessitat d’additivació (6) 

 

En forma de resum s'expressen els resultats en la Taula 3.5. 
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Taula 3.3. Classificació d'alternatives i tecnologies existents en el mercat 
Tipologia Esquema Diagrama Tecnologia

Escenari Objectius Condicionants del residu Residu tractament de flux (Empresa)
Equilibri entre  Regulació de cabals Característiques del residu S Residus ramaders I.2 2 Nota 1
produccions i Estacionalitat de la producció FORM
necessitats Balanç nutrients zona geogràfica Res Org industrials
dels cultius d'aplicació S/L Residus ramaders I.2 2 Nota 1

Costos de transport Fangs EDAR III.a2.b2 26 Nota 2
Legislació ambiental vigent Res Org industrials

Cobrir necessitats Característiques del residu S Residus ramaders I.1 1 Grup 1
específiques dels Estacionalitat de la producció FORM HERHOF, BRAINTECH, GEOTEC,ENVITAL, ML, HORSTMANN
cultius Balanç nutrients zona geogràfica Res Org industrials UT, DALSEM, GICOM, BUHLER, DANECO, BRV, MAGEB M, 

d'aplicació RECYVAL, EMIROS (ROS ROCA), BIOFIX, GTR, LINDE, 
Costos de transport AN BIOTEC, BIOPLAN A/S
Legislació ambiental vigent I.2 2 Nota 1

S/L Residus ramaders I.1 1 Grup 1
Fangs EDAR III.a1.b2 19 Grup 1
Res Org industrials III.a2.b2 26 Nota 2

Producció d'energia Característiques del residu S Residus ramaders I.2 3 Grup 2
i estabilització de Estacionalitat de la producció FORM ENTEC, DRANCO, KOMPOGAS, VALORGA, LINDE, WAASA, 
matèria orgànica Balanç nutrients zona geogràfica Res Org industrials WABIO, PAQUES, ML, BTA, BIOPLAN A/S, EKJ-PROCESS, 

d'aplicació JYSK BIOGAS A/S, BIOTHANE
Economia d'escala II.a1.b1 8 Grup 3
Legislació ambiental vigent HAASE, AN BIOTEC, DRANCO, VALORGA, KOMPOGAS, 

BIOPLAN A/S, BTA, WAASA, WABIO, ML, FST
8b HAASE, BIOPLAN A/S

II.a1.b2 9 Grup 3
IV.a1.b1 32 LINDE, DRANCO, VALORGA, BIOPLAN A/S

32b LINDE, BIOPLAN A/S
IV.a1.b2 34 DEUTSCHE BABCOCK (DBA)
IV.a2.b1 35 Grup 2

35b Grup 2
S/L Residus ramaders I.2 3 Grup 2

Fangs EDAR II.a1.b1 8 Grup 3
Res Org industrials 8b HAASE, BIOPLAN A/S

II.a1.b2 9 Grup 3
III.a1.b1 18 LINDE, FERROVIAL

18b LINDE
III.a1.b2 20 FST, LINDE

Modificar les Característiques del residu S Residus ramaders I.2 4 NIMASCO (ECO-BIO/ECONIM), P&G
característiques Addició d'additius FORM
físiques i/o relació Balanç nutrients zona geogràfica Res Org industrials
N, P i K d'aplicació S/L Residus ramaders I.2 4 NIMASCO (ECO-BIO/ECONIM), P&G

Legislació ambiental vigent Fangs EDAR
Costos d'additivació Res Org industrials
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Taula 3. Classificació d'alternatives i tecnologies existents en el mercat (continuació) 
Tipologia Esquema Diagrama Tecnologia

E scenar i O bjectius C ondicionants del residu Residu tractament de flux (Em presa)
E xcedents D em anda  de fer tilitzants Característiques del residu N o Energia S Residus ram aders I.1 1 Grup 1

 orgànics Separació en origen (recollida tèrm ica FO RM II.a1 .b1 8b HAASE , BIO PLAN  A/S
O btenció  d'un  adob selectiva ) exterior Res O rg industrials IV.a1 .b1 32b LIN D E, B IO PL AN  A/S

orgànic estructurat Presència  de meta lls pesants disponible S/L Residus ram aders I.1 1 Grup 1
de qualita t  higienitzat Q ualitat del producte final Fangs E D AR II.a1 .b1 8b HAASE , BIO PLAN  A/S
(compost) obtingut Res O rg industrials III.a1 .b1 17b LIN D E

E liminar part del N  E conomia d'esca la 18b LIN D E
o d'altres nutrients L egislació ambienta l E nergia S Residus ram aders II.a1 .b2 10 M L

tèrm ica FO RM IV.a1.b2 33 M L
exterior Res O rg industrials
disponible S/L Residus ram aders II.a1 .b2 10 M L

Fangs E D AR III.a1 .b2 20b ICO GE N , RE SA-FCC
Res O rg industrials 20c RESA-FCC

20d EFIN ERG IA(N E T PO RC)
21 UT E(C ID A, G UINO VART &O SH SA,E FINE RG IA,SURIS,AM SA)

D em anda  de Característiques del residu N o Energia S Residus ram aders I.2 2 Nota 1
fertilitzants m inerals E conomia d'esca la tèrm ica FO RM II.a2 .b1 11 Grup 2

O btenció  d'un  Q ualitat del producte final exterior Res O rg industrials IV.a2 .b1 35 Grup 2
producte sec, de obtingut disponible S/L Residus ram aders II.a2 .b1 11 Grup 2
fàcil transport i Costos de transport Fangs E D AR III.a2 .b1 22 BIO LO C, BSS
m ineralitzat L egislació ambienta l Res O rg industrials 23 Grup 2

O btenció  de N  en  E nergia S Residus ram aders I.2 5 SC OT T , ST C , VAD EB, M L , M SP, PRO G REE N
forma  am oniacal i tèrm ica FO RM II.a2 .b1 12 M L
nítrica exterior Res O rg industrials II.a2 .b2 14

disponible 16 T RACJUSA (SG T -SEN ER)
IV.a2 .b2 36 DE PURAM BI

S/L Residus ram aders II.a2 .b1 12 M L
Fangs E D AR II.a2 .b2 16 T RACJUSA (SG T -SEN ER)
Res O rg industrials III.a2 .b1 24 T RAD EPUR, SE LC O

25
III.a2 .b2 27b DE CO IN SA

28
31 EL ECN O R, E CO IM SA-SIN AE , AIT E, SIN AE , ABEN G O A

D em anda  de Característiques del residu N o Energia S Residus ram aders I.1 1 Grup 1
fertilitzants orgànics Separació en origen (recollida tèrm ica FO RM II.a1 .b1 8 Grup 2
i m inerals selectiva ) exterior Res O rg industrials IV.a1 .b1 32 LIN D E, D RAN CO , VAL O RG A, BIO PLAN  A/S

O btenció  d'un  adob Presència  de meta lls pesants disponible S/L Residus ram aders I.1 1 Grup 1
orgànic estructurat E conomia d'esca la Fangs E D AR II.a1 .b1 8 Grup 2
de qualita t  higienitzat Q ualitat del producte final Res O rg industrials III.a1 .b1 17 LIN D E
(compost) obtingut 18 LIN D E, FE RRO VIAL

O btenció  de N  en  Costos de transport E nergia S Residus ram aders II.a1 .b2 10 M L
forma  am oniacal i L egislació ambienta l tèrm ica FO RM IV.a1.b2 33 M L
nítrica exterior Res O rg industrials

disponible S/L Residus ram aders II.a1 .b2 10 M L
Fangs E D AR III.a1 .b2 20b ICO GE N , RE SA-FCC
Res O rg industrials 20d EFIN ERG IA(N E T PO RC)

21 UT E(C ID A, G UINO VART &O SH SA,E FINE RG IA,SURIS,AM SA)  
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Taula 3.3. Classificació d'alternatives i tecnologies existents en el mercat (continuació) 
Tipologia Esquema Diagrama Tecnologia

Escenari Objectius Condicionants del residu Residu tractament de flux (Empresa)
Excedents Excedents sense Característiques del residu No Energia S Residus ramaders I.1 1 Grup 1

demanada Economia d'escala tèrmica FORM I.2 2 Nota 1
Reducció del volum, Legislació ambiental exterior Res Org industrials 3 Grup 2

obtenint producte Cost de transport disponible II.a1.b1 8b HAASE, BIOPLAN A/S
de fàcil transport. Condicionants de II.a2.b1 11b LINDE
  Eliminar part del N l'abocador IV.a1.b1 32b LINDE, BIOPLAN A/S
 o altres nutrients IV.a2.b1 35b LINDE
 (P i K) S/L Residus ramaders I.2 3 Grup 2

Fangs EDAR II.a1.b1 8b HAASE, BIOPLAN A/S
Res Org industrials II.a2.b1 11b LINDE

III.a1.b1 17b LINDE
18b LINDE

III.a1.b2 20 FST, LINDE
III.a2.b1 22b BIOLOG, BSS

23b LINDE
III.a2.b2 27 Grup 2

Energia S Residus ramaders I.2 5 SCOTT, STC, VADEB, ML, MSP, PROGREEN
tèrmica FORM 6 WASTE GAS TECH, LURGI, NIPPON STEEL, FERCO, 
exterior Res Org industrials THERMOCHEM, ML, MSP
disponible 7 ABB, DBA, MARTIN, ML, STEINMÜLLER, VOLUND, VONROL, 

FOSTER WHEELER, WABIO, VADEB, SEGHERS
II.a1.b2 10 ML
II.a2.b1 12b
II.a2.b2 14

16 TRACJUSA (SGT-SENNER)
IV.a1.b2 33 ML
IV.a2.b2 36 DEPURAMBI

36b SINAE
S/L Residus ramaders II.a2.b1 12b

Fangs EDAR II.a1.b2 10 ML
Res Org industrials II.a2.b2 14

16 TRACJUSA (SGT-SENNER)
III.a1.b2 20b ICOGEN, RESA-FCC

20c RESA-FCC
20d EFINERGIA (NETPORC)
21 UTE(CIDA, GUINOVART&OSHSA,EFINERGIA,SURIS,AMSA)

III.a2.b1 24b
25b

III.a2.b2 27b DECOINSA
28
30 ML

30b SICOGESA, ROS ROCA
30c GUASCOR
31 ELECNOR, ECOIMSA-SINAE, AITE, SINAE, ABENGOA  



 67

Taula 3.4. Valoració de les tecnologies 
Tipologia Esquema Diagrama Criteris de valoració

Escenari Objectius del residu tractament de flux 1 2 3a 3b 4a 4b 5 6 7a 7b 8 9 10 Min Max Mitjana

Equilibri entre  Regulació de cabals S I.2 2 10 0 0 0 0 2,5 0 1 10 10 10 10 1 1 10 6,2 7,8 7,0

produccions i S/L I.2 2 10 0 0 0 0 0 1 10 10 10 10 1 1 10 6,2 7,4 6,8
necessitats III.a2.b2 26 10 0 0 0 0 0 1 10 10 10 10 1 1 7 6,0 7,2 6,6

dels cultius Pes del criteri 6 0 0 0 5 0 5 1 7 5 1 4 3

Cobrir necessitats S I.1 1 7 0 0 0 5 10 0 1 10 10 10 8 5 1 10 5,7 7,2 6,4
específiques dels I.2 2 10 0 0 0 0 2,5 0 1 10 10 10 10 1 1 10 5,6 6,7 6,2

cultius S/L I.1 1 7 0 0 0 10 0 1 10 10 10 8 5 1 10 6,3 7,2 6,8
III.a1.b2 19 7 0 0 0 10 0 1 10 10 10 6 1 1 7 5,6 6,4 6,0
III.a2.b2 26 10 0 0 0 0 0 1 10 10 10 10 1 1 7 5,3 6,1 5,7

Pes del criteri 7 0 0 0 7 7 5 1 8 8 2 4 5

Producció d'energia S I.2 3 7 6 10 1 10 0 2,5 4 10 10 10 8 1 10 10 6,2 7,0 6,6
i estabilització de la II.a1.b1 8 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,3 7,9 6,6
matèria orgànica 8b 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,3 7,9 6,6

II.a1.b2 9 7 6 10 1 10 0 5 10 0 1 10 10 5 4 10 10 7 4,7 6,9 5,8
IV.a1.b1 32 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,3 7,9 6,6

32b 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,3 7,9 6,6
IV.a1.b2 34 7 6 10 1 10 0 5 10 0 1 10 10 5 4 5 10 4 4,3 6,5 5,4
IV.a2.b1 35 7 6 10 1 10 0 2,5 7 10 1 10 10 5 4 5 10 4 4,8 6,7 5,7

35b 7 6 10 1 10 0 2,5 7 10 1 10 10 5 4 5 10 4 4,8 6,7 5,7

S/L I.2 3 7 6 10 1 10 0 2,5 4 10 10 10 8 1 10 10 6,2 7,0 6,6
II.a1.b1 8 7 6 10 1 10 0 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,9 7,9 6,9

8b 7 6 10 1 10 0 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,9 7,9 6,9
II.a1.b2 9 7 6 10 1 10 0 10 0,0 1 10 10 5 4 10 10 7 5,3 6,9 6,1
III.a1.b1 18 7 6 10 1 10 0 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,9 8,1 7,0

18b 7 6 10 1 10 0 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,9 8,1 7,0
III.a1.b2 20 7 6 10 1 10 0 10 4 1 10 10 5 4 5 10 7 5,5 7,1 6,3

Pes del criteri 7 10 3 4 10 9 7 1 8 7 4 6 5

Modificar les S I.2 4 10 0 0 0 0 0 1 10 5 10 10 1 1 1

característiques S/L I.2 4 10 0 0 0 0 0 1 10 5 10 10 1 1 1
físiques i/o relació

N, P i K Pes del criteri  
Taula 3.4. Valoració de les tecnologies (continuació) 
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Tipologia Esquema Diagrama Criteris de valoració
Escenari Objectius del residu tractament de flux 1 2 3a 3b 4a 4b 5 6 7a 7b 8 9 10 Min Max Mitjana

Excedents Demanda  de S (NET) I.1 1 7 0 0 0 5 10 0 1 10 10 10 8 5 1 10 4,3 5,7 5,0
fertilitzants orgànics II.a1.b1 8b 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,3 7,9 6,6

Obtenció d'un adob IV.a1.b1 32b 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,3 7,9 6,6

orgànic estructurat, de S/L (NET) I.1 1 7 0 0 0 10,0 0 1 10 10 10 8 5 1 10 4,8 5,7 5,3
qualitat i  higienitzat II.a1.b1 8b 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,3 7,9 6,6
(compost) III.a1.b1 17b 7 0 0 0 10,0 7 10 1 5 10 5 4 10 1 7 4,9 5,5 5,2

Eliminar part del N 18b 7 6 10 1 10 0 10,0 7 10 1 10 10 5 10 4 10 10 7 6,1 8,6 7,3

o d'altres nutrients S(ET) II.a1.b2 10 7 3 10 0 10 5 10 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,5 5,0 4,3
(P i K) IV.a1.b2 33 5 3 10 0 10 5 10 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,4 4,8 4,1

S/L (NET) II.a1.b2 10 7 3 10 0 10 10,0 4 1 5 1 1 2 5 5 1 4,1 5,0 4,5
III.a1.b2 20b 5 3 10 0 10 10,0 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,9 4,8 4,4

20c 5 0 0 0 10 10,0 7 1 5 1 1 2 5 1 1 3,1 4,0 3,5
20d 5 0 0 0 10 10,0 4 1 5 1 1 2 5 1 1 2,8 3,6 3,2
21 5 0 0 0 10 10,0 4 1 5 1 1 2 5 1 1 2,8 3,6 3,2

Pes del criteri 8 8 5 4 10 9 8 4 7 7 4 6 6
Demanda  de S(NET) I.2 2 10 0 0 0 0 7.5 0 1 10 10 10 10 1 1 10 4,0 5,7 4,8
fertilitzants minerals II.a2.b1 11b 7 6 10 1 10 0 0 7.5 10 1 10 10 5 4 5 10 7 4,6 7,6 6,1

Obtenció d'un IV.a2.b1 35b 7 6 10 1 10 0 2,5 7 10 1 10 10 5 4 5 10 4 4,6 7,0 5,8
producte sec, de S/L(NET) II.a2.b1 11b 7 6 10 1 10 0 0 2,5 10 1 10 10 5 4 5 10 7 4,6 7,6 6,1
fàcil transport i S(ET) I.2 5 5 0 0 0 2,5 4 1 10 10 5 2 1 1 1 2,3 2,3 2,3
mineralitzat II.a2.b2 14 5 3 10 0 10 2,5 7,5 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,0 4,5 3,7

Obtenció de N en 16 5 3 10 0 10 2,5 4 1 10 1 1 2 1 1 1 2,9 4,6 3,7
forma amoniacal i IV.a2.b2 36 5 3 10 0 10 2,5 7 10 1 5 1 1 2 5 5 1 3,0 4,1 3,6
nítrica S/L(ET) II.a2.b2 14 5 3 10 0 10 2,5 7,5 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,0 4,5 3,7

16 5 3 10 0 10 2,5 4 1 10 1 1 2 1 1 1 2,9 4,6 3,7

Pes del criteri 7 9 6 5 8 8 9 4 7 7 4 7 6

Demanda  de S (NET) I.1 1 7 0 0 0 5 10 0 1 10 10 10 8 5 1 10 4,0 5,4 4,7
fertilitzants orgànics II.a1.b1 8 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,2 7,9 6,5
i minerals IV.a1.b1 32 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,2 7,9 6,5

S/L (NET) I.1 1 7 0 0 0 10,0 0 1 10 10 10 8 5 1 10 4,5 5,4 5,0
Obtenció d'un adob II.a1.b1 8 7 6 10 1 10 0 10,0 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,6 7,9 6,8

orgànic estructurat III.a1.b1 17 7 0 0 0 10,0 7 10 1 10 10 5 4 10 1 7 4,4 5,6 5,0
de qualitat  higienitzat 18 7 6 10 1 10 0 10,0 7 10 1 10 10 5 4 10 10 7 5,9 8,1 7,0

(compost) S(ET) II.a1.b2 10 7 3 10 0 10 5 10 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,5 4,9 4,2
Obtenció de N en IV.a1.b2 33 5 3 10 0 10 5 10 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,3 4,8 4,0

forma amoniacal i S/L (NET) II.a1.b2 10 7 3 10 0 10 5 10 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,5 4,9 4,2
nítrica III.a1.b2 20b 5 3 10 0 10 10,0 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,8 4,8 4,3

20d 5 0 0 0 10 10,0 4 1 5 1 1 2 5 1 1 2,5 3,4 3,0
21 5 0 0 0 10 10,0 4 1 5 1 1 2 5 1 1 2,5 3,4 3,0

Pes del criteri 7 9 6 5 8 8 9 4 7 7 4 7 6  
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Taula 3.4. Valoració de les tecnologies (continuació) 
Tipologia Esquema Diagrama Criteris de valoració

Escenari Objectius del residu tractament de flux 1 2 3a 3b 4a 4b 5 6 7a 7b 8 9 10 Min Max Mitjana
Excedents Excedents sense S(NET) I.1 1 7 0 0 0 5 10 0 1 10 10 10 8 5 1 10 4,0 5,4 4,7

demanada I.2 2 10 0 0 0 0 7,5 0 1 10 10 10 10 1 1 10 3,6 5,2 4,4
Reducció del volum, 3 7 6 10 1 10 0 2,5 4 10 10 10 8 1 10 10 6,1 7,0 6,5

obtenint producte II.a1.b1 8b 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,4 8,1 6,7
de fàcil transport. II.a2.b1 11b 7 6 10 1 10 0 0 7,5 7 10 1 10 10 5 4 5 10 7 4,6 7,5 6,1
  Eliminar part del IV.a1.b1 32b 7 6 10 1 10 0 5 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,4 8,1 6,7
N o altres nutrients IV.a2.b1 35b 7 6 10 1 10 0 2,5 7 10 1 10 10 5 4 5 10 4 4,7 6,9 5,8
(P i K) S/L(NET) I.2 3 7 6 10 1 10 0 2,5 4 10 10 10 8 1 10 10 6,1 7,0 6,5

II.a1.b1 8b 7 6 10 1 10 0 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 4 5,9 8,1 7,0
II.a2.b1 11b 7 6 10 1 10 0 0 7,5 10 1 10 10 5 4 5 10 7 4,9 7,5 6,2
III.a1.b1 17b 7 0 0 0 10 7 10 1 5 10 5 4 10 1 7 4,7 5,4 5,0

18b 7 6 10 1 10 0 10 7 10 1 10 10 5 4 10 10 7 6,0 8,2 7,1
III.a1.b2 20 7 6 10 1 10 0 10 4 1 10 10 5 4 5 10 7 5,3 7,2 6,2
III.a2.b1 22b 7 0 0 0 2,5 7,5 7 10 1 10 10 10 6 5 1 7 4,1 5,8 5,0

23b 7 6 10 1 10 0 2,5 7,5 7 10 1 10 10 5 4 5 10 7 4,8 7,5 6,2
III.a2.b2 27 7 6 10 1 10 0 0 7,5 4 1 10 10 10 6 1 10 7 4,6 7,2 5,9

S(ET) I.2 5 5 0 0 0 2,5 4 1 10 10 5 2 1 1 1 2,3 3,3 2,8
6 5 10 0 1 10 2,5 4 1 10 10 1 2 1 1 1 3,5 4,5 4,0
7 5 0 0 10 2,5 4 1 10 10 1 2 1 1 10 2,9 3,9 3,4

II.a1.b2 10 7 3 10 0 10 5 10 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,6 5,0 4,3
II.a2.b1 12b 5 3 10 0 10 2,5 7 10 1 10 10 1 2 5 5 7 4,1 5,9 5,0
II.a2.b2 14 5 3 10 0 10 2,5 7,5 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,2 4,6 3,9

16 5 3 10 0 10 2,5 4 1 10 1 1 2 1 5 1 2,8 4,3 3,6
IV.a1.b2 33 5 3 10 0 10 2 10 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,2 4,8 4,0
IV.a2.b2 36 5 3 10 0 10 2,5 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,2 4,1 3,6

36b 5 3 10 0 10 2,5 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,2 4,1 3,6
S/L(ET) II.a2.b1 12b 5 3 10 0 10 2,5 7 10 1 10 10 1 2 5 5 7 4,1 5,9 5,0

II.a1.b2 10 7 3 10 0 10 5 10 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,6 5,0 4,3
II.a2.b2 14 5 3 10 0 10 2,5 7,5 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,2 4,6 3,9

16 5 3 10 0 10 2,5 4 1 10 1 1 2 1 5 1 2,8 4,3 3,6
III.a1.b2 20b 5 3 10 0 10 10 4 1 5 1 1 2 5 5 1 3,9 4,8 4,4

20c 5 0 0 0 10 10,0 7 1 5 1 1 2 5 1 1 2,9 3,9 3,4
20d 5 0 0 0 10 10,0 4 1 5 1 1 2 5 1 1 2,7 3,6 3,1
21 5 0 0 0 10 10 4 1 5 1 1 2 5 1 1 2,7 3,6 3,1

III.a2.b1 24b 5 0 0 0 10 2,5 7 10 1 10 10 1 2 5 1 1 2,6 4,4 3,5
25b 5 3 10 0 10 2,5 7 10 1 10 10 1 2 5 5 1 3,8 5,6 4,7

III.a2.b2 27b 5 3 6 1 10 0 10 0 2.5 4 1 5 1 1 2 5 1 5 1 2,1 4,4 3,2
28 5 0 0 0 10 2,5 7,5 4 1 1 1 2 1 1 1 1,6 2,6 2,1
30 5 3 6 1 10 0 10 2,5 4 1 5 10 1 2 1 5 1 5 1 2,3 4,8 3,6

30b 5 0 0 0 10 2,5 4 7 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1,6 3,2 2,4
30c 5 0 0 0 10 2,5 4 7 1 5 10 1 2 1 5 1 1 2,0 3,6 2,8
31 5 0 0 1 10 2,5 7 1 5 1 1 2 1 1 1 1,9 2,8 2,4

Pes del criteri 7 9 6 5 9 9 10 4 8 8 8 7 4  
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Taula 3.5. Quadre resum de les millors tecnologies. El codi del diagrama de flux  referència a la 

Taula 3.2. 
Tipologia Esquema Millor tecnologia

Escenari Objectius Condicionants del residu tractament Diagrama de flux
Equilibri entre  Regulació de cabals Característiques del residu S I.2 2
produccions i Estacionalitat de la producció
necessitats Balanç nutrients zona geogràfica 
dels cultius d'aplicació S/L I.2 2

Costos de transport
Legislació ambiental vigent

Cobrir necessitats Característiques del residu S I.1 1
específiques dels Estacionalitat de la producció
cultius Balanç nutrients zona geogràfica 

d'aplicació S/L I.1 1
Costos de transport
Legislació ambiental vigent

Producció d'energia Característiques del residu S I.2 3
i estabilització de Estacionalitat de la producció II.a1.b1 8
matèria orgànica Balanç nutrients zona geogràfica 8b

d'aplicació IV.a1.b1 32
Economia d'escala 32b
Legislació ambiental vigent S/L III.a1.b1 18

18b
Modificar les Característiques del residu S I.2 4
característiques Addició d'additius
físiques i/o relació Balanç nutrients zona geogràfica 
N, P i K d'aplicació S/L I.2 4

Legislació ambiental vigent
Costos d'additivació

Excedents Demanda  de fertilitzants Característiques del residu S (NET) II.a1.b1 8b
 orgànics Separació en origen (recollida IV.a1.b1 32b

Obtenció d'un adob selectiva) S/L (NET) III.a1.b1 18b
orgànic estructurat Presència de metalls pesants
de qualitat  higienitzat Qualitat del producte final S (ET) II.a1.b2 10
(compost) obtingut

Eliminar part del N Economia d'escala S/L (ET) II.a1.b2 10
o d'altres nutrients Legislació ambiental 
Demanda  de Característiques del residu S (NET) II.a2.b1 11b
fertilitzants minerals Economia d'escala

Obtenció d'un Qualitat del producte final S/L (NET) III.a2.b1 11b
producte sec, de obtingut
fàcil transport i Costos de transport
mineralitzat Legislació ambiental S (ET) II.a2.b1 14

Obtenció de N en 16
forma amoniacal i S/L (ET) II.a2.b1 14
nítrica 16
Demanda  de Característiques del residu S (NET) II.a1.b1 8
fertilitzants orgànics Separació en origen (recollida IV.a1.b1 32
i minerals selectiva)

Obtenció d'un adob Presència de metalls pesants S/L (NET) III.a1.b1 18
orgànic estructurat Economia d'escala
de qualitat  higienitzat Qualitat del producte final S (ET) II.a1.b2 10
(compost) obtingut

Obtenció de N en Costos de transport S/L (ET) III.a1.b2 20b
forma amoniacal i Legislació ambiental
nítrica
Excedents sense Característiques del residu S (NET) I.2 8b
demanada Economia d'escala 32b

Reducció del volum, Legislació ambiental S/L (NET) I.2 18b
obtenint producte Cost de transport
de fàcil transport. Condicionants de S (ET) II.a2.b1 12b
  Eliminar part del N l'abocador
 o altres nutrients S/L (ET) II.a2.b1 12b
 (P i K)  
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3.5.- Estratègies de tractament millor avaluades 

 

Seguint els criteris de valoració i ponderacions considerats a l'apartat anterior, les 

tecnologies millor avaluades s'indiquen a la Taula 3.5. 

 

Sobre aquests diagrames de flux bàsics existeix una casuística de variacions 

considerable, depenent de les característiques concretes de cada residu, de la 

implantació individual o col·lectiva i qualitat finals dels productes a obtenir, així com 

dels resultats del balanç de matèria en la zona geogràfica objecte d’estudi. 

 

Seguint la nomenclatura i classificació utilitzada, es discuteixen a continuació els 

resultats. 

 

3.5.1.- No excedents en la zona geogràfica d'estudi 

 

A la Taula 3.6. s'indiquen els resultats de la valoració, amb inclusió del diagrama de 

flux corresponent. 

 

Emmagatzematge (2) 

La bassa o el femer és l'eina fonamental de regulació de flux entre la producció i les 

necessitats dels cultius. Com a eina primària que és, cal assegurar la seva existència. 

Així mateix, és convenient que apart de l'existència d'una certa capacitat de magatzem 

sota slats, existeixin basses exteriors a les naus, fora del recinte sanitari i cobertes, 

segons el document II.6 (annex II). La bassa ha de ser independent de la línia d'aigües 

pluvials. 

 

La cobertura de les basses és necessària per a minimitzar el contingut en aigua, així com 

evitar la generació de males olors. La seva capacitat s'ha d'adequar a la relació entrada 

sortida, seguint la metodologia de dimensionat d'una bassa de regulació de cabals típica, 

i amb un mínim temps que asseguri un cert control sobre alguns paràsits. El temps de 4 

mesos sembla adequat. 
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Taula 3.6.- Descripció de les tecnologies millor avaluades en l'escenari d'equilibri entre nutrients 
produïts i requeriments dels cultius de la zona 

 
Escenari Objectius Tipologia  

residu 
Diagrama 
flux 

Tecnologia 
 

Equilibri 
entre 
produccions 
i necessitats 
dels cultius 

Regulació de 
cabals 

S 
S/L 

2 
 
 

 
Emmagatzematge  

 
Cobrir les 
necessitats 
específiques 
dels cultius 

S 
S/L 

1 
 

 
Compostatge  

 

Producció 
d'energia i 
estabilització de 
la matèria 
orgànica 

S 3 
 
 

 
Digestió

Anaeròbia
 

8 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació
m.o.  

8b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN  

 

32 
 
 
 
 

 
Digestió

anaeròbia Compostatge

Eliminació m.o.  
32b 
 
 
 
 

 
Digestió

anaeròbia Compostatge

Eliminació N 
NDN  

S/L 18 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge

Digestió
anaeròbia

Eliminació
m.o.  

18b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

Eliminació N
NDN

 
Modificar 
característiques 
físiques i/o la 
relació N, P i K 

S 
S/L 

4 
 

 
Additivació
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Compostatge (1) 

Per adequar requeriments concrets del cultius, o per minimitzar costos de transport dins 

de l'àrea geogràfica objecte d'estudi, el compostatge del residu sòlid, o de la fracció 

sòlida després d'una senzilla separació és adequat. 

 

En cas de residus ramaders, la seva implantació pot ser senzilla, amb un mínim cobert i 

amb un volteig simple no necessàriament molt intens, amb tractor. En produir-se un 

procés paral·lel d'assecat natural per increment de temperatura, hi ha una reducció en 

volum important d'aquesta fracció, que pot ser de fins al 50%. Aquest seria el producte a 

aplicar a les zones més distants de la granja, mentre que la fracció líquida pot ser 

aplicada a zones més properes, on el transport no sigui un limitant. Si és el cas, la 

fracció líquida pot ser aplicada mitjançant sistemes de reg. 

 

En funció de la qualitat de l'aigua de reg, pot convenir un tractament més afinat 

d'aquesta fracció, per a la qual cosa el sistema de separació prendria importància, 

passant als esquemes 18 o 18b. 

 

 
Digestió anaeròbia (3) 

L'aplicació del procés de digestió anaeròbia, o d'aquesta en combinació d'altres depèn 

de la tipologia de residu. Les diverses combinacions de tractaments de la Taula 3.6 per a 

l'objectiu de producció d'energia i estabilització de la matèria orgànica queden valorats 

per un igual en l'anàlisi feta, de manera que l'adopció d'únicament digestió anaeròbia o 

complementat amb separació de sòlids i líquids i compostatge, dependrà de la qualitat 

dels productes desitjats.  

 

El complement amb el tractament de la fracció líquida amb més o menys intensitat (tan 

sols eliminació de matèria orgànica o complement amb eliminació de nitrogen i fòsfor), 

dependrà de situacions concretes d'entorn, rural o urbà. 

 

Separació de sòlids i líquids (18 i 18b) 

Quan l'objectiu és estabilitzar i produir energia, per a residus de consistència líquida ha 

estat molt ben valorada l'opció de separació de sòlids i líquids, amb posterior tractament 

de la fracció sòlida per compostatge (que pot ser simple o amb certa complexitat 
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tecnològica) i de la líquida per digestió anaeròbia i posterior eliminació de matèria 

orgànica residual o amb complement d'eliminació de nitrogen. 

 

Aquesta opció és convenient, per exemple, per a granges de porc amb un elevat 

contingut en aigua (menys del 3 - 4% de sòlids). Si es desitja l'eliminació de nitrogen, la 

qual cosa no seria un objectiu estrictament necessari segons l'escenari, seria plantejable 

la conveniència de la digestió anaeròbia, ja que podria produir una baixada en el 

contingut de carboni que faria completament possible la posterior desnitrificació.  

 

En aquesta situació, el tractament anaerobi de la fracció líquida s'hauria de fer amb 

reactors tipus filtre, llit fixat o UASB. 

 

Additivació (4) 

L'additivació no constitueix cap tecnologia o procés que presenti limitacions tècniques o 

d'inversió. El seu interès rau en complementar amb elements fertilitzants quan la 

composició del residu ramader no presenta una relació N:P:K adequada. 

 

 

3.5.2.- Excedents en la zona d'estudi però, demanda de subproductes o derivats dels 

residus 

 

Segons aquest escenari, són possibles tres tipologies de demandes. Els diagrames millor 

avaluats s'indiquen a la Taula 3.7. 

 

Demanda de fertilitzants o esmenes orgàniques 

En aquesta situació, les tecnologies millor avaluades incorporen el procés de 

compostatge com a tecnologia clau. Sense aquesta no es pot assegurar un producte 

orgànic estable i de qualitat. La qualitat, de tota manera, sempre dependrà de la qualitat 

de la matèria primera. 

 

Segons la tipologia del residu, un procés previ a incorporar és la digestió anaeròbia, la 

qual contribueix a l'estalvi energètic i a la reducció d'emissions de compostos volàtils 

durant la fase de descomposició. 
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Per a residus de consistència líquida, la incorporació de la separació inicial entre sòlids i 

líquids presenta avantatges tècniques indubtables. 

 

Si es disposa d'energia tèrmica excedentària d'altres processos, ja sigui de cogeneració o 

d'altres centrals tèrmiques amb qualsevol combustible (renovable o no), aquesta s'ha de 

dedicar al tractament tèrmic de la fracció líquida, per stripping o concentració. La 

fracció sòlida ha de seguir el procés de compostatge. En aquesta situació, pot ser 

recomanable la incorporació de la digestió anaeròbia, en la via inicial de tractament 

prèvia a la separació o en la posterior a aquesta, a fi d'assegurar la mínima concentració 

de compostos orgànics volàtils a l'entrada del tractament tèrmic.  

 

La funció del tractament tèrmic ha de ser doble: obtenir un producte de consistència 

pastosa, a fi d'alimentar el procés de compostatge, i obtenir un condensat que no 

requereixi de posteriors tractaments, o en tot cas de baix pes, això és, comparable a una 

estació depuradora municipal. 

 

Demanda de fertilitzants minerals 

En aquesta situació es pretén obtenir un producte molt mineralitzat, i en aquest la 

digestió anaeròbia és el procés clau.  

 

El compostatge no és el procés requerit per a complir amb l'objectiu, i per tant a la 

fracció sòlida resultant del procés de separació no cal aplicar-hi un procés massa 

controlat. Per aquest motiu s'indica l'emmagatzematge com opció, encara que podria ser 

substituït per un compostatge de baix nivell o de baix control. El producte podria ser 

utilitzat en zones properes. Aquesta fase pot ser substituïda per un assecat si existeix a la 

zona d'estudi una font d'energia tèrmica. 

 

Els subproductes susceptibles de substituir fertilitzants minerals es troben a la fracció 

líquida obtinguda de la separació del digerit anaeròbicament. Els processos tèrmics 

d'stripping o concentració per evaporació, amb modificació de pH en els dos casos, 

complirien amb els objectius. 

 

L'assecat és una de les operacions limitants, per a la qual cosa no necessàriament és 

convenient en tots els casos, malgrat disposar d'energia tèrmica suficient. Podria ser 
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substituït per un procés d'emmagatzematge i mineralització per descomposició a llarg 

termini, o per un compostatge de baix nivell. Les dues possibles opcions han resultat 

igualment avaluades (diagrames 14 i 16). 

 

En cas de no disposar d'energia tèrmica, i malgrat haver demanda de fertilitzants 

minerals, tan sols és possible la desnitrificació de la fracció líquida, amb precipitació de 

fòsfor. La fracció sòlida estaria constituïda pel digerit i pel fang del procés biològic de 

tractament. Aquesta fracció sòlida pot tenir diferents nivells de tractament: des de 

l'emmatgatzematge de llarg termini, amb assecat o pel·letització amb ajut de l'energia 

tèrmica obtinguda de la digestió anaeròbia, com el compostatge. El compostatge en 

aquest cas està limitat per la necessitat d'estructurant o additiu vegetal, a part que la 

densitat del producte obtingut no facilitaria el transport a zones llunyanes. 
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Taula 3.7.- Descripció de les tecnologies millor avaluades en l'escenari d'excedents estructurals en 
la zona d'anàlisi, però amb demana de subproductes 

 
Objectius Tipologia  

residu 
Diagra
ma 
flux 

Tecnologia 

Demanda de 
fertilitzants orgànics: 
Obtenció d'un adob 
orgànic estructurat, 
de qualitat i 
higienitzat (compost) 
Eliminar part del 
nitrogen i/o d'altres 
nutrients (P i K) 

S(NET) 8b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN

32b  
Digestió

anaeròbia Compostatge

Eliminació N 
NDN  

S/L(NET) 18b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

Eliminació N
NDN

 

S(ET) 
S/L(ET) 

10 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Tractament 
tèrmic  

 
 

Demanda de 
fertilitzants minerals: 
Obtenció d'un 
producte sec de fàcil 
transport i 
mineralitzat 
Obtenció de nitrogen 
en forma amoniacal 
i/o nítrica 

S(NET) 
S/L(NET) 

11b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Emmagatzematge
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN

 

S(ET) 
S/L(ET) 

14 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Emmagatzematge
Digestió 

Anaerobia Tractament
tèrmic  

16 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Assecat
Digestió 

Anaerobia Tractament
tèrmic  
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Taula 3.7.- Descripció de les tecnologies millor avaluades en l'escenari d'excedents estructurals en 

la zona d'anàlisi, però amb demana de subproductes –Continuació. 

 

Objectius Tipologia  
residu 

Diagra
ma 
flux 

Tecnologia 

Demanda de 
fertilitzants orgànics i 
minerals: 
Obtenció d'un adob 
orgànic estructurat, 
de qualitat i 
higienitzat (compost) 
Obtenció d'un 
producte sec de fàcil 
transport i 
mineralitzat. 
Obtenció de nitrogen 
en forma amoniacal 
i/o nítrica 

S(NET) 8 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació
m.o.  

32 
 
 
 
 

 
Digestió

anaeròbia Compostatge

Eliminació m.o.  

S/L(NET) 18 
 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge

Digestió
anaeròbia

Eliminació
m.o.  

S(ET) 10 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Tractament 
tèrmic  

S/L(ET) 20b 
 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

Tractament
tèrmic

 

 
 

En tots els casos, el balanç energètic i econòmic depèn molt de la producció de biogàs i 

per tant, del potencial energètic del residu a tractat. Donat que el procés d’assecat és 

limitant, els processos seran més viables conforme augmenti el potencial energètic dels 

residus i més elevat sigui el seu contingut en sòlids. La co-digestió anaeròbia és un 

element clau per a fer aquests sistemes possibles.  
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Demanda conjunta de fertilitzants orgànics i minerals 

Amb aquest objectiu, es troben diagrames combinació dels obtinguts pels dos objectius 

anteriors, en els quals el procés de compostatge apareix sempre per a tractament de 

sòlids o fraccions sòlides. 

 

La fracció líquida pot tenir un tractament tèrmic de concentració, en cas de disposar-se 

d'energia tèrmica, per tal d'obtenir un producte amb baix contingut en aigua i 

mineralitzat. En cas contrari, cal tractar la fracció líquida mitjançant un procés biològic 

amb les etapes necessàries per a eliminar matèria orgànica (digestió anaeròbia), nitrogen 

(nitrificació - desnitrificació) i fòsfor (precipitació). L'eliminació biològica de fòsfor és 

possible, però totes les referencies bibliogràfiques indiquen un comportament aleatori 

d'aquest procés, de manera que sempre caldrà complementar-lo amb la precipitació. 

 

3.5.3.- Excedent estructural sense possible demanda de subproductes 

 

Els diagrames de flux millor avaluats s'indiquen a la Taula 3.8. 

 

Aquesta situació es correspon a la necessitat d'apropar-se a la eliminació del producte o 

a la seva transformació per tal d'obtenir productes innocus que permetin ser dipositats 

en abocadors. 

 

El paradigma d'aquesta situació seria la incineració dels residus i l'abocament de 

cendres en dipòsit controlat. Per residus orgànics de consistència seca, amb inclusió de 

paper, plàstics i altres constituents típics de CDR (combustible derivat de residus), 

aquesta opció tecnològica hagués estat afavorida en el procés d'avaluació de 

tecnologies.  

 

Tant la incineració com la gasificació són processos interessants per a CDR, però no per 

a residus de consistència humida, amb concentració apreciable de nutrients. Això fa que 

no sigui aplicable de manera simple i barata a residus ramaders, fangs de depuradora o a 

la fracció orgànica procedent de recollida selectiva de residus municipals. Sí que ho pot 

ser per alguns residus de la indústria alimentària (pinyoles i altres subproductes d'aquest 

tipus, amb elevat contingut en lignina) i per gallinassa procedent de l'engreix de 
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pollastres amb llit constituït per serradures i flocs o estelles de fusta amb alt poder 

calorífic. 

 
Taula 3.8.- Descripció de les tecnologies millor avaluades en l'escenari d'excedents estructurals en 

la zona d'anàlisi, i sense possible demana 
 

Objectius Tipologia  
residu 

Diagrama 
flux 

Tecnologia 

Excedents sense 
demanda: 
Reducció del 
volum, obtenint 
un producte de 
fàcil transport 
Eliminar part del 
N i/o 
d'altres nutrients 

S(NET) 8b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN  

 

32b 
 
 
 
 

 
Digestió

anaeròbia Compostatge

Eliminació N 
NDN  

S/L(NET) 18b 
 
 
 
 

 
Separació

S/L

Compostatge

Digestió 
anaeròbia

Eliminació N
NDN

 

S(ET) 
S/L(ET) 

12b 
 
 
 

 
Separació

S/L

Assecat
Digestió 

Anaerobia Eliminació N
NDN  

 
 

 
 
 
 

3.6.- Apropament a l’avaluació econòmica 

 

L’avaluació econòmica de les alternatives tecnològiques presenta grans dificultats per 

dos motius: 

 

1.- La casuística de variacions sobre el diagrama de flux base és considerable, i els 

costos d’explotació estan sotmesos a preus que varien en el temps i funció del país 

d’implantació. Això obliga a considerar diferents escenaris de preus. El cas més concret 

correspon als preus de l’energia, els quals responen a decisions polítiques. 
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2.- Degut a la inestabilitat de preus i a la manca d’una política decidida en algun sentit 

en el camp del tractament de residus ramaders, les empreses que subministren 

tecnologia intenten evitar donar informació transparent sobre costos d’explotació, per 

tal de no crear expectatives en cap sentit, a part de que aquests depenen de preus i costos 

variables. Tan sols ho fan aquelles empreses que ja tenen instal·lacions en funcionament 

amb costos no depenen de preus funció de conjuntura.  

 

Amb aquests limitants, s’ha obtingut la informació que es descriu a continuació, 

agrupada i analitzada per diagrames de flux. 

 

3.6.1.- Compostatge amb variants diagrames 1-2 

 

Segons el document II.5 (annex II), el cost del procés de compostatge pot estar entre –1 

Euro/tona fins a 51 Euro/tona per compostatge en piles i entre 21 Euro/tona i 74 

Euro/tona per compostatge en túnels. De la revisió de costos resumida en Annex IV, el 

cost del procés de compostatge pot estar entre 23 i 33 Euro/tona. La variabilitat és 

funció de la tecnologia, el grau de control i del preu de venda. 

 
Taula 3.9.- Compostatge, amb separació de la fracció líquida en cas de purins 

 
Tipus residu Origen Descripció Diagrama i variació Interval 

costos 
(Euro/ton) 

Sòlid FORM 
Boví 
Gallinassa 
Res. Ind.  
Agroalimen 
tària 

Compostatge 
de diferent 

grau de 
control i 
qualitat 

1 20 - 35 

Sòlid/líquid Purins Separació 
S/L i 20% 

fracció 
sòlida 

2 amb separació i 
emmagatzematge. 
60% Ntk a sòlid 

exportable 

0,5 - 1 

   1 amb separació i 
compostatge de sòlid 
(60% Ntk exportable) 

4,5 - 8 
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Per a la utilització del producte en pròpia finca o en la zona d’estudi, el preu de venda 

s’ha de considerar nul i la qualitat (estat de maduresa, humitat, etc.) no s’ha de 

considerar un limitant. En cas d’exportació, la qualitat és un limitant i l’augment de 

costos per assegurar aquesta s’ha de poder compensar amb el preu de venda. Per aquest 

motiu, com interval de costos general es considera un valor comprés entre 20 i 35 

Euro/tona. 

 

El procés és aplicable a residus de consistència sòlida i a la fracció sòlida de residus 

líquids. 

 

3.6.2.- Digestió anaeròbia (3) 

 

Els costos de tractament són molt sensibles als preus de l’energia i a la producció 

específica de biogàs de cada residu. S’inclou a l’annex V l’estudi realitzat en relació al 

Pla d’Energia de Catalunya horitzó 2010. 

 

En les hipòtesis de càlcul de l’annex V, els cost de producció de l’energia elèctrica 

s’iguala al preu de venda amb la legislació actual vigent a Espanya per a produccions 

específiques de biogàs mínimes de 65 m3 biogàs/tona de residu, sense comptabilitzar 

altres costos, com transport del residu, acondicionament, emmagatzemament o 

tractament posterior del digerit. Des del punt de vista energètic, caldria incrementar les 

primes actuals, al nivell d’Alemanya, per a obtenir costos nets nuls per a produccions 

específiques mínimes de l’ordre de 40 - 45 m3 biogàs/tona de residu.  

 

La rendibilitat és molt sensible tant als preus de l’energia com al possible preu de venda 

dels productes sòlids o líquids obtinguts. En el document II.5 (annex II), s’assenyalen 

costos nets d’explotació compresos entre  -11 i 51 Euro/tona, prenent com  referència 

plantes de 50.000 tona FORM/any de tractament. En aquestes, la planta que permet 

obtenir beneficis és aquella que pot vendre el compost produït al màxim preu. 

 

Els cost de tractament per a les plantes que han aportat informació per al present estudi 

(annex IV) està comprés entre 4,4 i 14,4 Euro/tona, produint energia elèctrica i segons 

els preus de venda d’aquesta a Espanya (costos actualitzats a l’any 2002). En cas de 

venda d’energia elèctrica segons els preus a Alemanya, els costos baixarien a valors 
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compresos entre –3 a 10,7 Euro/tona. En cap cas s’ha considerat usos de l’energia 

tèrmica. Si aquesta s’utilitzés per a substituir gas-oil per calefacció els costos baixarien 

a valors compresos entre –3,5 i 10,5 Euro/tona (segons preus a Espanya i considerant un 

ús del 40% de l’energia en forma de calor). En cap cas s’han considerat ingressos per 

tractament de residus i les inversions són les del país d’origen de la informació. 

 

Si s’utilitza completament l’energia produïda per a substituir una font fòssil d’energia, 

es poden donar situacions de rendibilitat si les produccions de biogàs són prou elevades. 

Això tan sols es pot produir amb dissenys molt simples per a reduir al mínim el cost 

d’inversió o bé seguint el procés de digestió. Mentre a Alemanya i Dinamarca hi ha 

força exemples de granges que tenen digestors anaerobis tractant els residus de la pròpia 

granja i residus d’indústries alimentàries properes, a Espanya i concretament a 

Catalunya, apart de no haver-hi cap instal·lació en aquesta situació, caldria una 

predisposició a nivell administratiu i l’existència d’empreses coneixedores de l’entorn 

que garantitzessin la implantació i l’explotació. Això darrer existeix a Alemanya, on una 

de les empreses que ha proveït informació (Krieg & Fisher) ha construït 80 

instal·lacions en els darrers anys. A Alemanya hi ha unes 1600 plantes de biogàs en 

granges (febrer 2002). 

 

En funció de multitud de factors constructius i de manteniment, es poden donar 

condicions de granges on l’operació de digestió anaeròbia sigui rendible o a cost net 

nul. Aquest és el cas de la granja Mas el Cros de Santa Pau (La Garrotxa), la qual 

disposa de digestors operatius des de 1983. L’ICAEN té planificada una campanya 

d’estudis durant l’any 2002 per tal d’avaluar tècnicament i econòmica possibles 

instal·lacions a diferents punts del país. Caldrà seguir l’evolució d’aquests estudis per 

tal de tenir preus d’inversió i costos d’explotació en les condicions de Catalunya. 

 

Per al present estudi, i donada la informació existent, es prendran uns costos de 

tractament compresos entre –3 i 10 Euro/tona en cas d’ús de tota l’energia produïda, i 

entre 4 i 14 Euro/tona en cas de venda única de l’energia elèctrica amb dissipació de 

l’energia tèrmica. En cas d’ús en pròpia instal·lació de tractament, si se substitueix una 

font externa de calor, el cost serà el primer assenyalat. 
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3.6.3.- Digestió anaeròbia amb compostatge de fracció sòlida i tractament de la fracció 

líquida (Diagrames 8 i 8b) 

 

La informació aportada correspon a instal·lacions centralitzades i no s’han imputat 

ingressos per ús de l’energia tèrmica, la qual no tindria utilitat en pròpia planta llevat del 

manteniment tèrmic de digestors. 

 

Els costos estan compresos entre 26,8 i 27,1 Euro/tona, del mateix ordre de magnitud 

que els procés de compostatge per a les instal·lacions referenciades (annex IV). La 

incorporació del procés de digestió anaeròbia fa que el volum a tractat en el procés de 

maduració/compostatge posterior sigui menor (menor cost per a aquest procés), però la 

inversió augmenta comparativament per la pròpia digestió i per la unitat de tractament 

de la fracció líquida. 

 

En considerarà  que els costos, en general, serien del mateix ordre de magnitud que el 

procés de compostatge, amb les dades disponibles. 

 
3.6.4.- Digestió amb stripping (Diagrama 14) 

 

Els tractaments tèrmics possibles, per a la fracció líquida, són l’stripping d’amoníac i la 

concentració per evaporació. Per a l’evaporació la digestió anaeròbia no pot proveir la 

suficient energia tèrmica, però per a l’stripping sí. 

 

El cost assenyalat a l’Annex IV per a les unitats de separació i stripping és de 2,5 

Euro/tona, comptant que es consumeix gas natural. Incorporant la digestió anaeròbia 

amb venda d’energia elèctrica, el cost de tractament podria estar comprés entre 1,5 i 

12,5 Euro/tona, suposant que s’ha substituït el gas natural com combustible. El cost és 

molt depenent de la producció específica de biogàs, i per tant cal incorporar la 

codigestió a fi d’incrementar els ingressos per venda d’energia i disminuir els costos 

d’explotació. 
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3.6.5.- Separació amb compostatge i tractament parcial de fracció líquida (Diagrama 

18 sense digestió) 

 

Els valors obtinguts corresponen a una variant del Diagrama 18, en el qual no 

s’incorpora la digestió anaeròbia després del procés de separació, en cap de les dues 

línies del procés. 

 

El costos de tractament estan compresos entre 1,5 i 2,6 Euro/tona. En aquestes 

instal·lacions no es contempla una instal·lació especial per al control del procés de 

compostatge. Si fos el cas, els costos ascendirien als valors estimats a la Taula 3.9., això 

és, de 4,5 a 8 Euro/tona. Si aquest diagrama s’aplica a purins de porc, en pròpia granja i 

amb inversions mínimes per a compostatge, es podrien considerar costos intermedis, 

això és, de 3 a 5 Euro/tona. 

 

3.6.6.- Separació amb compostatge i tractament total de fracció líquida (Diagrama 18b 

amb variants) 

 

Els valors obtinguts en l’annex IV aporten un costos compresos entre 3,5 i 5,7 Euro/tona 

sense incorporació de la digestió anaeròbia, i un valor de 3 amb incorporació d’aquesta 

en el tractament de fangs i sòlids de flotació dels purins. 

 

Els valors són lleugerament superiors als del diagrama 18 degut al procés de tractament 

de la fracció líquida, la qual assegura l’eliminació del nitrogen i la possibilitat 

d’implantació en zones excedentàries. La digestió anaeròbia ajuda a baixar costos en la 

única instal·lació referenciada. En aquestes instal·lacions no s’inclouen inversions 

específiques per a un control acurat del procés de compostatge, les quals podrien 

incrementar lleugerament els costos, tenint en compte que són instal·lacions per al 

tractament de purins. Incorporant un control acurat del compostatge, els costos podrien 

estar compresos entre 4,5 i 7 Euro/tona, baixant a l’ordre de 3,5-6 incorporant la 

digestió anaeròbia. En codigestió i assegurant produccions específiques prou elevades, 

els costos podrien baixar lleugerament. 
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3.6.7.- Digestió anaeròbia amb evaporació i assecat amb font externa d’energia 

(Diagrama 16). 

 

L’avaluació econòmica d’aquesta estratègia presenta dificultats, degut a que 

necessàriament ha d’anar acompanyada d’una font externa d’energia tèrmica que no es 

pot produir a partir dels propis residus orgànics a tractar. El resultat econòmic és 

extremadament sensible a la consideració de que la central tèrmica o de cogeneració 

formi part de la planta de tractament o completament externa. 

 

L’empresa que subministra el diagrama 16 ha aportat la informació que a continuació es 

descriu. 

 

Si es considera la planta de tractament sense considerar la unitat de cogeneració, amb 

aportació de calor mitjançant biogas y gas natural cremats en caldera, prenent com a 

base instal·lacions de 110.000 tones anuals de purins de porc tractats, els costos de 

tractament ascendeixen a 28,6 Euro/ton.  

 

A partir de les dades aportades, es poden calcular altres extrems que es descriuen a 

continuació. 

 

Si no calgués fer front al cost del gas natural, i l’energia tèrmica corresponent fos 

aportada per una central tèrmica o de cogeneració a cost nul (energia cedida), el cost de 

tractament seria de 17,7 Euro/ton. 

 

Si la producció de biogas fos doblada mitjançant codigestió amb altres residus que no 

representessin un increment del cost d’explotació o un increment del cost d’inversió 

(per exemple mitjançant cobrament d’un cànon de tractament), i es mantingués un cost 

nul de l’energia tèrmica exterior, el cost de tractament es mantindria en 17,7 Euro/ton, 

ja que no es realitzaria una substitució d’una font fòssil d’energia i per tant no es 

comptabilitzaria un menor cost de les matèries primeres (gas natural). La producció de 

biogas presentaria les avantatges pròpies de la digestió anaeròbia quant a tractament del 

residu (mineralització, reducció de males olors, eliminació de COV), però no aportaria 

avantatges econòmiqies si no és mitjançant producció d’energia elèctrica amb aquest 
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gas. En aquest cas, si el gas es vengués a la central tèrmica o de cogeneració a raó de 0,6 

cèntims d’Euro/ tèrmia, el cost de tractament seria de 15,7 Euro/ton, baixant fins a 10,4 

Euro/ton si el preu de venda del biogas fos el mateix que el preu de compra del gas 

natural . 

 

En la hipòtesi de compra de gas natural i combustió en caldera, amb un augment del 

doble en la producció de biogas, el cost de tractament seria de 25,7 Euro/ton. 

 

En cas que es consideressin els beneficis per venda d’energia elèctrica a la xarxa a les 

tarifes actuals, i comptabilitzant la inversió del complex cogeneració i tractament, el 

cost de tractament seria nul, amb valors de la TIR de l’ordre del 10%. 

 

3.6.8.- Digestió anaeròbia i compostatge per via seca (Diagrama 32.b) 

 

Els costos de tractament ascendeixen a 20,8 Euro/ton, en base a la informació única 

aportada per una empresa per a una instal·lació.  

 

El cost és inferior al de la via humida, ja que el cabal de tractament de les aigües és molt 

inferior i es simplifiquen les operacions. 

 

3.6.9.- Síntesi 

 

A partir dels costos descrits s’ha confeccionat la Taula 3.10. Els costos negatius que 

s’han obtingut per alguns tractaments funció de l’escenari de preus s’han substituït per 

costos nuls, considerant que els guanys s’inverteixen en millores i nous 

desenvolupaments. En cap cas s’han considerat costos de transport, els quals han de ser 

sumats als valors de la Taula 3.10 si el tractament és col·lectiu. 

 

Per purins de porc, i en general aquells sistemes afavorits pel Real Decret 2818/98, 

l’estratègia de tractament econòmicament més interessant és la determinada pel 

diagrama 16, combinant la digestió anaeròbia amb el tractament tèrmic.  
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Taula 3.10 .- Resum de costos de tractament per unitat de residu tractat. Per a 

purins de porc el cost per tona de residu s’iguala, aproximadament, amb el cost en 

cèntims d’Euro per kg de pes viu d’animal engreixat. 

Tipus de residu Descripció Diagrama i 
variació 

Interval de costos 
(Euro/tona residu) 

Residus de 
consistència sòlida 

Compostatge 
de diferent grau 
de control i 
qualitat 

1 20 - 35 

Purins de porc Separació de 
sòlid/líquid 

1 
amb separació i 
compostatge de 
sòlid (60% Ntk 

exportable) 

4,5 - 8 

Purins de porc Separació S/L i 
20% fracció 
sòlida 

2 
amb separació i 

emmagatzematge. 
60% Ntk a sòlid 

exportable 

0,5 - 1 

Tots els residus Digestió 
anaeròbia 

3 
amb venda d’energia 

elèctrica 

4 - 14 

Tots els residus Digestió 
anaeròbia 

3 
amb venda d’energia 

elèctrica i ús 
substitutori 

d’energia tèrmica 

0 - 10 

FORM i residus 
industrials 

Digestió 
anaeròbia + 
compostatge+ 
tractament 
d’aigües 

8 i 8b 20 - 35 
 
 

Purins de porc Digestió 
anaeròbia + 
separació + 
stripping de 
líquid 

14 
tractament tèrmic 

d’stripping 

1,5 – 12,5 

Purins de porc Digestió 
anaeròbia amb 
evaporació i 
assecat 

16 
amb compra 

d’energia tèrmica 

25,7 - 28,6 

Purins de porc Digestió 
anaeròbia amb 
evaporació i 
assecat 

16 
amb energia tèrmica 

a cost nul (cedida 
per central tèrmica), 
amb o sense venda 

de biogas 

10,4 - 17,7 
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Taula 3.10.- Continuació 
Purins de porc Digestió 

anaeròbia amb 
evaporació i 
assecat 

16 
amb producció 

pròpia d’energia per 
cogeneració i venda 
d’energia elèctrica 

0 

Purins de porc Separació amb 
tractament 
parcial de la 
fracció líquida 

18 
sense digestió ni 

compostage 
(maduració en 

magatzem) 

1,5 – 2,6 

Purins de porc Separació amb 
tractament 
parcial de la 
fracció líquida 

18 
sense digestió, amb 
compostatge de la 

fracció sòlida 

4,5 – 8  
(si compostatge simple 
de baix control: 3 – 5) 

Purins de porc Separació amb 
tractament 
parcial de la 
fracció líquida 

18 
sense digestió, amb 
compostatge simple 

de baix control 

3 – 5 

Purins de porc Separació amb 
tractament total 
de la fracció 
líquida 

18b 
sense digestió ni 

compostatge 

3,5 – 5,7 

Purins de porc Separació amb 
tractament total 
de la fracció 
líquida 

18b 
sense compostatge i 

amb digestió de 
fangs i sòlids de 

flotació 

3 

Purins de porc Separació amb 
tractament total 
de la fracció 
líquida 

18b 
amb compostatge i 

amb digestió de 
fangs i sòlids de 

flotació 

3,5 - 6 

Purins de porc Separació amb 
tractament total 
de la fracció 
líquida 

18b 
amb compostatge i 

sense digestió 
anaeròbia 

4,5 - 7 

Residus de 
consistència sòlida 

Digestió 
anaeròbia per 
via seca i 
compostatge 

32b 20,8 

 

Aquesta estratègia tan sols és econòmicament interessant, amb costos de tractament 

nuls, si és justificable la instal·lació d’una central de cogeneració, la qual cosa implica 

unitats de tractament superiors a 100.000 tones/any (110.000 per a la instal·lació 

considerada), i una densitat de granges al voltant de la planta de tractament que 

justifiqui el transport.  Aquest tamany mínim ve determinat per la necessitat de justificar 
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l’ús de l’energia tèrmica excedentària produïda per a la potència instal·lada que permet 

la màxima rendibilitat. Disminuir la potència instal·lada implica augmentar els costos de 

tractament, o reduir els requeriments tecnològics d’aquests. 

 

El tractament més assequible a nivell de granja és la separació de sòlids i líquids, amb 

tractament del sòlid a diferents nivells (des del simple magatzem amb maduració fins a 

un compostatge ben controlat) per a la seva exportació o transport, i amb tractament de 

líquids (des del simple magatzem fins a una depuració total). El sistema de separació es 

configura com l’eina de gestió més versàtil i amb capacitat d’obrir camí a altres 

sistemes complementaris. 

 

La digestió anaeròbia no soluciona problemes d’excedents, però pot arribar a presentar 

un cost nul o negatiu, possibilitant altres processos de tractament, com la separació 

posterior de fraccions sòlides i líquides. 

 



 91

4.- PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

 

4.1.- Proposta d’implantació d’estratègies per objectius i escenaris. 

 

Les tecnologies millor avaluades segons cada escenari i objectiu considerat s'indiquen a 

la Taula 3.5.  

 

Sempre que es pretén aconseguir un adob orgànic estabilitzat i de qualitat intervé el 

procés de compostatge en l'estratègia. Aquest procés és aplicable a residus de 

consistència sòlida i a la fracció sòlida de residus líquids (purins de porc i de boví).  

 

Sempre que es pretén aconseguir la mineralització del residu, l’estalvi energètic, el 

control de males olors o l’aplicació de processos tèrmics de tractament, intervé el procés 

de digestió anaeròbia. Aquest procés és aplicable a tots els residus orgànics i en funció 

de la consistència d’aquests s’aplicaran diferents variants tecnològiques del procés. 

 

Intervenen els dos processos a l’hora quan es pretén l’estalvi energètic, el control 

d’emissions gasoses i la producció de compost. La integració dels dos processos es 

configura com una opció que supera les limitacions de cada procés per separat i suma 

les avantatges d’aquests. 

 

Les eines tecnològiques de transformació dels residus orgànics en recursos existeixen, 

tal com ha quedat palès en els capítols precedents, però el sistema adoleix d’eines 

econòmiques, de gestió, organitzatives i metodològiques de presa de decisions, que 

condueixin a implantar solucions correctes i adaptades a cada realitat local. Així mateix, 

hi ha manca d’empreses amb capacitat tecnològica suficient, obligant a importar 

solucions tècniques desenvolupades en altres països i no sempre prou adaptades. 

 

Cal desenvolupar mecanismes de gestió i de desenvolupament tecnològic.  

 

4.1.1.- Implicacions econòmiques. 

 

La qüestió bàsica plantejada és com fer front al cost de tractament. 
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El tractament de fangs d'estacions depuradores tenen la seva via de finançament 

mitjançant la internalització dels costos de l'aigua, altrament cànon de sanejament. 

 

El tractament de residus orgànics d'origen industrial està internalitzat en els costos de 

producció de les respectives fàbriques i en el producte final. 

 

El tractament de la fracció orgànica de residus municipals es finança mitjançant 

l'aplicació de taxes sobre escombraries o altres mecanismes municipals. 

 

El tractament dels residus ramaders, que són els residus orgànics que es produeixen en 

més quantitat a Catalunya, no tenen una partida econòmica corresponent ni metodologia 

d'internalització de costos ni una cultura industrial que ho faciliti. 

 

Una forma d’evitar la creació de noves eines per imputar costos de tractament és 

promoure els tractaments de cost nul pel ramader, els quals son els implantats 

conjuntament amb una unitat de cogeneració (diagrama 16 i les seves variants). Aquesta 

solució tan sols és adaptable en aquelles àrees geogràfiques amb prou densitat de 

granges i amb els requisits d’infrastructura (línia elèctrica d’alta tensió, xarxa de camins 

per transport de cubes i camions sense afectar a la xarxa viària, etc.), i sempre que el 

cost real de transport no superi altres tractaments igualment viables tècnicament. 

 

La diferenciació entre zones en què es possible el tractament conjunt amb una unitat de 

cogeneració (cost final nul de tractament) i les zones en les que aquest no és possible 

(cost final de tractament no nul) podria crear un greuge comparatiu i fins i tot crear 

condicions que facilitin el creixement de la cabana ramadera en zones ja denses 

actualment, per sobre de zones poc denses. Les associacions de ramaders, consells 

comarcals, federacions de municipis, o altres institucions de diferents nivells 

d’implantació, des del local fins al nacional, haurien d’impulsar actuacions conjuntes 

entre zones denses i poc denses, de manera que els beneficis d’uns tractaments 

compensessin els costos d’altres. 
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4.1.2.- Proposta 1 

 

El cost real de transport dona una eina valuosa de presa de decisions, i per tant la 

distribució en el territori de granges o de punts de generació de residus orgànics. Quan 

el cost real de transport a un centre de tractament col·lectiu, amb incorporació de 

cogeneració i infrastructura, supera o iguala el cost d’altres tractaments, aquests darrers 

s’implantaran a les granges o en nous centres de gestió col·lectiva, per als quals la suma 

de costos de tractament i transport no pot superar al cost de transport a un centre amb 

cogeneració. 

 

Per a complir amb això darrer, cal un pla d’implantació de centres col·lectius, funció de 

la distribució de punts de generació de residus orgànics, els quals donarien servei a 

granges i empreses situades a una distància ponderada màxima aproximada de 6 - 12 km 

(com a norma general però amb possibles variacions). Per granges i empreses 

generadores de residus orgànics lluny d’aquest centres col·lectius, la proposta seria la 

implantació de tractament en pròpia granja, o en un centre col·lectiu, i amb un cost que 

fos igual o inferior al cost real de transport a l’altre centre col·lectiu més proper. Per a 

donar servei a aquestes granges i empreses s’haurien de crear empreses de serveis, amb 

capacitat de gestors de residus. 

 

Aquesta proposta seria una extensió de la situació actual, més ordenada però basada en 

pocs mecanismes de control, i en la que es poden donar greuges comparatius entre 

aquells que es veuen beneficiats per un cost de tractament finançat per la venda 

d’energia elèctrica a partir de gas natural, i aquells que no trobant-se en zones 

excedentàries però amb una problemàtica concreta de gestió de residus no se’ls 

ofereixen solucions beneficioses. Aquesta reflexió dona peu a una segona proposta. 

 

4.1.3.- Proposta 2 

 

Tot generador de residus orgànics d’una zona geogràfica determinada paga una taxa a 

un organisme gestor, el qual és el gestor amb capacitat per a promoure inversions i 

instal·lacions, col·lectives o individuals, en la seva zona de competència. Aquesta eina 

tindria semblança amb el cànon de sanejament, hauria de ser proporcional al cabal i 
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càrrega contaminant, i en endavant s’anomenarà cànon de residus orgànics (cànon de 

RO).  

 

L’organisme gestor, en endavant OG, pot ser una associació de ramaders, una empresa 

privada contractada pels usuaris per a prestar el servei, un Consell comarcal o bé un 

altre organisme de nivell superior. Les seves actuacions es defineixen per àrees 

geogràfiques 

 

Les granges i centres, de l’àrea competència de l’OG, que basteixen les seves 

infrastructures sense el suport econòmic de l’organisme gestor tindrien un retorn, 

equivalent a un reducció del cànon de RO, però sempre sota un control de l’OG 

responsable de la zona. 

 

En tot centre de tractament, l’OG tindria participació en les accions, de forma similar 

com l’ICAEN manté una presència en l’accionariat de les instal·lacions de cogeneració i 

venda d’energia elèctrica. Els beneficis que s’aconseguirien per aquesta participació en 

instal·lacions beneficiades per preus de l’energia primats, s’invertirien en instal·lacions 

que per la seva localització i característiques no poden tenir dret a aquests beneficis. 

 

A les instal·lacions de tractament col·lectiu ja en funcionament, l’OG compraria accions 

en forma d’ampliació de capital, les quals servirien per introduir millores i convertir-los 

en centres de gestió integral de residus, ampliant els seus serveis actuals i millorant la 

tecnologia per augmentar les prestacions, diversificant la producció, i disminuint les 

emissions. Els centres col·lectius han de tenir capacitat per a tractar tots els residus 

orgànics en la seva àrea d’influència, per la qual cosa cal facilitar les pràctiques de co-

tractament. 

 

Els residus no ramaders, tractats en les plantes individuals o col·lectives d’una zona 

supervisada o controlada per un OG,  pagaran una quota de tractament al OG. 

L’empresa generadora d’aquests residus internalitzarà aquest cost com cost de 

producció.  

 

Tot producte resultat de les activitats productives generadores dels residus tractats i 

gestionats per un OG, tindrà dret a un segell identificatiu, el qual acredita que els 
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residus que ha produït han estat tractats o ben gestionats i que no creen problemes 

ambientals. Aquest segell identificatiu, tipus punt verd, haurà de ser objecte de definició 

per part de l’organisme de l’administració competent. Aquest segell de qualitat 

ambiental pot ser relativament simple d’implantar i amb repercussions comercials 

beneficioses en la indústria alimentària. La implantació en el sector ramader presenta 

més dificultats i hauria de caracteritzar als productes finals obtinguts (carn i altres –ous, 

llet, etc.), calent la implicació d’escorxadors i en general dels sectors de transformació i 

comercialització de productes ramaders.  

 

Per tal que el segell de qualitat ambiental tingui èxit, cal que el consum l’exigeixi. Per 

aquest motiu, caldria dissenyar una campanya informativa sobre el seu significat per a la 

població i sobre la conveniència de comprar el productes que l’incorporin. 

 

Per facilitar la introducció, gestió i explotació del segell de qualitat ambiental dels 

productes que generen residus orgànics, caldria crear un organisme privat o mixt que 

gestioni el procés com sistema integrat de gestió (gestor del SIG). Aquest cobraria una 

taxa sobre els productes, per exemple per unitat de carn a escorxador, i la reintegraria 

als OGs que es comprometin a accions de gestió i tractament, per tal de finançar 

aquestes. 

 

La quota o taxa al gestor del SIG es calcularia en base al producte final obtingut de 

l’activitat que genera el residu, que seria la carn per al sector ramader. Tenint en compte 

que el cost més alt per a un tractament amb capacitat per eliminar nitrogen es troba en 7 

cèntims d’Euro per kg de carn venuda (diagrama 18b), una taxa de l’ordre de 4-5 

cèntims per kg de carn podria ser suficient. El preu del kg de porc engreixat (de l’ordre 

de 100 – 105 kg de pes viu) es paga a l’actualitat (finals abril de 2002) a 1,065 Euro/kg, 

la qual cosa implicaria un augment màxim del 5% en el preu de la carn a escorxador. 

Aquest preu seria el màxim, ja que es produiria un retorn als ramaders en forma 

d’instal·lacions de tractament i gestió. 

 

El gestor del SIG funcionaria a l’hora com observatori, amb capacitat de seguiment de 

totes les instal·lacions i amb capacitat per a publicar la revista o circular proposada en 

l’apartat 1.2.10.  
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Cal sempre que l’administració defineixi amb exactitud les condicions ambientals a 

complir, els objectius temporals, així com fer-los complir de forma executiva.  

 

En aquesta proposta, l’administració del govern no gestiona directament instal·lacions i 

plans locals de gestió, però ha d’actuar com motor promulgant la normativa a complir, 

els seus terminis, les contra-prestacions en cas de no complir-la i les ajudes 

econòmiques i incentius per assegurar la implantació del sistema. Una alternativa a 

aquesta proposta és que l’administració competent del govern gestioni directament tot el 

procés. 

 

4.1.4.- Proposta 3 

 

Aquesta proposta consisteix en una variant de la proposta 2, en la qual l’administració 

competent del govern (existent o de nova creació), es converteix en l’OG per a tot 

Catalunya i a l’hora en el gestor del SIG. 

 

Presenta com avantatge la possibilitat d’unificar criteris de forma relativament ràpida, i 

poder implantar mecanismes de control efectius, però presenta el gran inconvenient de 

alentir la implantació de qualsevol solució o alternativa en haver de prendre les 

decisions de forma centralitzada, a l’hora que introdueix burocratització en el sistema. 

 

 A la Taula 4.1. es sintetitzen els avantatges i inconvenients de cada proposta. 

 

4.1.5.- Síntesi 

 

Les propostes anteriors han de ser estudiades en profunditat per part d’experts en aquest 

àmbit. En tot cas, hi ha actuacions que cal emprendre per a fer possible qualsevol 

proposta. Aquestes es sintetitzen a continuació. 

 

1.- Estudiar l’impacte que produiria la introducció d’una taxa sobre la carn i altres 

productes generadors de residus orgànics, i en tot cas quin seria el valor màxim 

assumible. 
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Taula 4.1.- Síntesi d’avantatges i inconvenients de les propostes organitzatives 

 
Proposta 
  

 
Avantatges 

 
Inconvenients 

1 -Mínim esforç en les actuacions 
-Es deixa que el sistema 
evolucioni seguint les lleis del 
mercat 
 
 
 
 

-Greuges comparatius entre solucions 
tecnològiques incentivades i altres 
-No es creen eines metodològiques que 
guiïn l’evolució del sistema 
-No s’asseguren solucions 
-No introdueix eines de control en el 
mercat i, per tant, no s’assegura la 
qualitat ambiental de les actuacions 

2 -Obliga a l’associacionisme 
-Obliga a la iniciativa privada 
-Obliga a trobar solucions 
adaptades a cada circumstància 
territorial 
-Afavoreix el desenvolupament 
tecnològic 

-Cal una normativa que reguli les 
obligacions dels OG, així com les 
relacions entre aquests i els productors 
de residus de la seva zona 
-Cal un esforç per incentivar les actituds 
compromeses dels agents implicats 

3 -Unifica totes les eines de gestió -Introdueix burocratització en el sistema 
-Es crea dependència d’un únic 
organisme, la qual cosa alenteix tots els 
processos de presa de decisions 
-No incentiva la iniciativa dels agents 
implicats 

 

 

2.- Estudiar si el valor assumible de la taxa permetria la creació de l’organisme gestor 

del SIG, i de les tasques que tindria encomanades. 

 

3.- Creació, si és el cas, de l’organisme gestor del SIG com entitat autònoma. 

 

4.- Redacció d’un pla de centres col·lectius, amb infrastructura de connexió a la xarxa 

elèctrica. En la redacció d’aquest pla hi ha d’intervindre el Departament d’Indústria, 

Comerç i Turisme, el Departament d’Agricultura i el Departament de Medi Ambient. 

Aquests centres serien centres de gestió integral de residus, donant servei a tots els 

generadors de residus de la seva zona d’influència. Un criteri bàsic per al seu 

establiment és l’existència d’ una alta densitat punts de generació a curta distància. 

 

5.- Cal, des de bon principi de les actuacions, una campanya interna i externa adreçada a 

modificar la nomenclatura utilitzada en el camp dels residus orgànics: Quan és parla de 
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plantes de tractament de residus cal nomenar-les indústries d’aprofitament de residus 

per a obtenir nous productes, o noves indústries de producció; les bonificacions a 

empreses que tractin residus s’han de fer per unitat de producte obtingut i en funció de 

la seva qualitat. 

 

6.- Aprofitar la redacció d’agendes 21 locals per introduir nous conceptes i per introduir 

la importància estratègica dels residus orgànics com a font de recursos que altrament 

caldria importar. 

 

7.- Creació d’una etiqueta, tipus punt verd, aplicada als productes que en la seva 

generació han produït residus orgànics, que han pagat una quota de tractament a un OG 

o a un gestor de SIG, i que han aplicat solucions de forma satisfactòria. Creació d’una 

campanya informativa sobre el significat de l’etiqueta per a la població i de la 

conveniència de comprar els productes que la incorporin. Això pot evitar el greuge que 

podria representar la venda de carn a baix preu per no haver gestionat correctament els 

residus que ha produït en el seu cicle de vida. No evita, però, l’engreix de bestiar en el 

país (amb generació de fems) i el seu sacrifici i comercialització en altres. Aquest punt 

ha de ser objecte d’estudi específic. 

 

L’alternativa de deixar llibertat total al mercat, i no plantejar solucions com les 

enunciades, podria ser factible, però adoleix de mecanismes de control. Controlar si 

s’apliquen dosis adequades de purins o fems a una finca presenta grans dificultats i altes 

despeses de recursos. Saber que tots els excedents estan sota control mitjançant 

tractaments és més simple, i malgrat no poder saber detalladament l’ús de la resta dels 

residus o el seu equivalent en unitats fertilitzants, serà coneguts que les dosis mitjanes 

en una zona determinada no superen el màxim acceptable per aquesta zona, funció dels 

sòls, conreus i clima. Per aquest motiu, no es pot deixar de dedicar esforços al punt 

següent. 

 

8.- Fer arribar, i fer complir, el codi de bones pràctiques agràries i els documents sobre 

millors tecnologies disponibles en relació a la Directiva IPPC a tots els sectors de 

producció. 
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L’alternativa de tancar granges, per tal de esponjar algunes zones especialment denses i 

redistribuir en altres zones, pot ser una bona mesura però no soluciona la necessitat de 

control sobre els residus produïts per la resta de granges, per la qual cosa cal 

implementar igualment mecanismes de gestió i tractament. 

 

 

4.2.- Línies de treball per al desenvolupament 

 

Les tecnologies assenyalades a la Taula 3.5 son conegudes, però cal encara una tasca 

d’optimització en cada una d’elles. Així mateix, a Catalunya no hi ha cap centre amb 

possibilitats de bastir plantes pilot i de demostració en les que les empreses puguin 

contrastar i optimitzar el funcionament. La majoria d’universitats catalanes tenen algun 

grup de recerca amb línies de treball en aquest sentit, però cap amb capacitat per oferir 

infrastructures de plantes pilot. 

 

El sector de la recerca i del desenvolupament tecnològic en aquest àmbit presenta un 

gran dinamisme a nivell mundial, de manera que les solucions tecnològiques no es 

poden considerar estàtiques i perdurables, sinó dinàmiques i en contínua millora. A 

nivell català caldria bastir les estructures d’innovació i de formació de personal adients, 

homologables a nivell europeu. 

 

Canviar la nomenclatura de tractament de residus per la de producció de nous recursos 

requereix un esforç en la formació de personal tècnic. Cal una dignificació de la 

indústria dels residus i una formació de nivell dels tècnics que hi treballen. Donat que 

cal tractar per a produir compostos d’interès en l’agricultura i la indústria agro-

alimentària en general, caldria la implicació d’un organisme com l’IRTA. Així mateix, 

es troben a faltar empreses amb capacitat per oferir solucions tecnològiques i/o per 

oferir serveis de gestió; en aquest sentit, el CIDEM també s’hauria d’implicar en la 

creació o posada al dia d’aquesta tipologia d’empreses. 

 

De tot lo anterior, per al desenvolupament d’aquesta nova indústria es proposen les 

següents línies de treball: 
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1.- L’IRTA, com a organisme que centralitza la recerca i el desenvolupament en 

l’agricultura i indústria agro-alimentària, hauria de crear una unitat de treball dedicada a 

l’assessorament i el desenvolupament en aquest àmbit, amb la creació d’un centre amb 

plantes pilot i personal tècnic qualificat. Estudis de recerca bàsica o aplicada específics 

els pot realitzar amb col·laboració amb grups de recerca d’universitats o altres centres 

de recerca. 

 

2.- Les línies de recerca i desenvolupament tecnològic han d’anar adreçades a la 

producció i recuperació de productes d’interès comercial a partir de residus orgànics: 

biogas, fertilitzants minerals, compostos orgànics, proteïna unicel·lular, etc.  

 

3.- Formació de tècnics en l’àmbit de la gestió i tractament de residus orgànics. Creació 

d’un segon cicle d’especialització en enginyeria ambiental per a titulacions d’enginyeria 

superior. Aquesta nova titulació és pròpia a principis de 2002 a la Universitat de Girona, 

Universitat de Santiago de Compostela i Universitat de Cantàbria, però encara no es 

troba homologada. En tot cas, es troben a faltar tècnics qualificats, amb capacitat de 

desenvolupament tecnològic i d’aportar solucions adaptades, i caldria planificar accions 

en aquest àmbit. 
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ANNEX I.- LEGISLACIÓ VIGENT 

A continuació s’exposen les disposicions legislatives més importants en l’àmbit 

comunitari, estatal i autonòmic que afecten a la gestió de residus orgànics.  

I.1.- Marc legal comunitari  

 Directiva del Consell 75/442/EEC, de 15 de juliol, relativa als Residus. 

Estableix les bases per a la gestió dels residus, tendint a la reducció en la seva 

producció, el reciclatge i la reutilització. DOCE L-194, de 25.07.75. 

 Directiva del Consell 86/278/EEC, de 12 de juny, relativa a la protecció del 

medi i, concretament, dels sòls en la utilització de llots residuals de depuradora 

en l’agricultura. DOCE L-181, de 04.07.86. 

 Directiva del Consell 89/369/EEC, de 8 de juny de 1989, relativa a la prevenció 

de la contaminació atmosfèrica procedent de noves instal·lacions d'incineració 

de residus municipal. DOCE L-163, de 14.06.89. 

 Directiva 90/667/EEC, de 27 de novembre de 1990, per la qual s’estableixen 

normes veterinàries relatives a l’eliminació i transformació de residus animals. 

DOCE L-363, de 27.12.90. 

 Directiva del Consell 91/156/EEC, de 18 de març, relativa als Residus, per la 

qual es modifica la Directiva 75/442/EEC. DOCE L-78, de 26.03.91. 

 Directiva del Consell 91/676/EEC, de 12 de desembre, relativa a la protecció de 

les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts 

agràries. DOCE L-375, de 31.12.91. 

 Directiva del Consell 96/61/EEC, de 24 de setembre, relativa a la protecció i 

control integrats de la contaminació. Estableix com a objectius la prevenció i 

reducció integrades de la contaminació (de sòls, aigües i atmosfera) procedent 

d’una sèrie d’activitats incloses en l’annex I, i introdueix els límits d’emissions 

en funció de les millors tècniques disponibles. DOCE L-257, de 10.10.96. 
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 Directiva del Consell 99/31/EEC, de 26 d’abril, relativa a abocadors. Estableix 

la reducció gradual i progressiva de les deposicions de residus biodegradables en 

abocadors. DOCE L-182, de 16.07.99. 

 Directiva del Consell 00/76/EEC, de 4 de desembre, relativa a la incineració de 

residus. DOCE L-332, de 28.12.00. Ja la teníem però, les dates eren incorrectes. 

 Directiva del Consell 01/81/EEC, de 23 d'octubre, envers límits nacionals 

d'emissions de determinants contaminants atmosfèrics. DOCE L-309, de 

27.11.01. 

 

I.2.- Marc legal estatal  

 Reial Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual es regula la utilització de llots 

residuals de depuradora en el sector agrícola. BOE 262, de 01.11.90. 

 Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre la protecció de les aigües contra la 

contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries. BOE 61, de 

11.03.96. 

 Llei 10/1998, de 21 d’abril, reguladora dels residus. Estableix la responsabilitat 

dels municipis, d’encarregar-se de la recollida, transport i eliminació dels residus 

que generen. BOE 96, de 22.04.98. 

 Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, que regula les instal·lacions de 

tractament i reducció de residus del sector agrícola, ramader i de serveis (purins 

de porcí, llots de depuradora i altres residus) com a instal·lacions de producció 

d’energia elèctrica de règim especial. BOE 312, de 30.12.98. 

 Resolució de 13 de gener de 2000, de la Secretaria General de Medi Ambient, 

per la qual es disposa la publicació del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 

de gener de 2000, pel qual s’aprova el Plan Nacional de Residuos Urbanos. BOE 

28, de 02.02.00. 

 Reial Decret 324/2000, de 3 de març, que estableix les normes bàsiques de les 

explotacions porcines. BOE 58, de 08.03.00. En aquest apareixen els Plans de 



 iii 

gestió de purins, els quals permeten identificar la part de la producció de les 

dejeccions que les terres de l’explotació no poden assimilar i què 

conseqüentment, es consideren residu i cal doncs, tractar com a tal. 

 Reial Decret 3483/2000, de 29 de desembre, que modifica el RD 324/2000 en 

els articles 3, 5, 7 i 8, i que estableix les normes bàsiques d’ordenació de les 

explotacions porcines. BOE 11, de 12.01.01. Pretén encarrilar el futur 

creixement del sector porcí, configurant un nou marc normatiu en matèria 

d’ordenació, potenciant una localització racional (en el territori) de les 

explotacions, la protecció del medi ambient i la disminució de la propagació de 

les malalties.  

 Reial Decret 4/2001, de 12 de gener, pel qual s’estableix un règim d’ajuts a la 

utilització de mètodes de producció agrària compatibles amb el medi ambient. 

BOE 12, de 12.01.01. 

 

I.3.- Marc normatiu català  

 Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del 

tractament de les deixalles i residus. DOGC 216, de 21.04.82. 

 Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. 

(Correcció d'errades en el DOGC núm. 406, p. 276, de 10.02.84). DOGC 385, de 

30.11.83. 

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. Estableix els principis 

d’actuació i obligacions en la gestió dels residus. Crea el marc per al 

desenvolupament normatiu posterior. DOGC 1766, de 28.07.93. 

 Decret 61/94, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes. 

DOGC 1878, de 28.03.94. 

 Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions 

d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera. 



 iv 

(Correcció d'errades en el DOGC núm.2022, p. 1827, de 10.03.95). DOGC 

1986, de 16.12.94. 

 L’Ordre de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixen normes d’ordenació de les 

explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines (Desenvolupa el Decret 

61/94). DOGC 1885, de 18.04.94. 

 Resolució de 16 d'octubre de 1995, per la qual es fa públic l'Acord de Govern 

d'aprovació del Programa general de residus de Catalunya. DOGC 2124, de 

06.11.95. 

 Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. DOGC 2223, DE 28.06.96. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de residus de 

Catalunya. DOGC 2166, de 09.02.96. Modificat pel Decret 92/1999, de 6 d'abril 

(DOGC 2865, de 12.04.99) i la Resolució de 27 d'octubre de 1999 (DOGC 3017, 

de 17.11.99). 

 Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de 

reducció d'emissions a l'atmosfera. DOGC 2294, de 18.12.96. 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental. Aquesta s’inspira en els criteris definidors de la Directiva 96/61/CE, 

de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la 

contaminació. DOGC 2598, de 13.03.98. 

 Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Es designen 

com a zones vulnerables aquelles superfícies territorials l’escorrentia i filtració 

de les quals afecti o pugui afectar la contaminació per nitrats. Aquestes regions 

figuren a l’annex de l’esmentat decret. DOGC 2760, de 06.11.98. 

 Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de Bones Practiques Agràries en 

relació amb el nitrogen. DOGC 2761, de 09.11.98. El Codi és un instrument clau 

per al desenvolupament d’una agricultura sostenible, respectuosa amb el medi, 

que permet una adequada protecció dels recursos i complementa la resta de 
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legislació sectorial sobre el tema. Aquest serà d’obligat compliment a les àrees 

designades com a zones vulnerables.  

 Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a instal·lacions 

industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions 

de cogeneració. DOGC 2816, de 29.01.99. 

 Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos. DOGC 2894, de 

21.05.99. 

 Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures 

agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació 

de nitrats procedents de fonts agràries. DOGC 3168, de 26.06.00. 

 Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 

DOGC 3168, de 20.12.00. 

 Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven, en les zones vulnerables, 

mesures ambientals de prevenció i correcció de la contaminació d’aigües per 

nitrats. DOGC 3390, de 17.05.01. Això suposa que es podran posar limitacions a 

l’atorgament de noves concessions d’aigua i a les instal·lacions que puguin 

afectar la qualitat de les aigües (ex: instal·lacions ramaderes). 

 Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 

de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. DOGC 3437, de 

24.07.01. 

 Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. Estableix 

l’obligació de garantir una correcta gestió de les dejeccions mitjançant plans de 
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ANNEX 3. CÀLCUL DELS COSTOS DE TRANSPORT 
 
 
A3.1. Mètode de càlcul del cost horari (unitari) de transport 
 
L'objectiu d'aquest càlcul és obtenir el preu per hora d'utilització (pts/h) per a cada 
vehicle de transport diferent considerat (camió amb cuba, camió amb caixa, tractor amb 
cuba i tractor amb remolc), en funció del nombre d'hores anuals de treball. Aquest 
càlcul passa per la determinació, desglossada, dels costos que acompanyen el sistema de 
transport, com són les despeses de magatzem, les d'adquisició i ús de l'equip de servei 
per a realitzar la neteja, manteniment... del medi de transport en primer lloc, i en segon 
lloc el càlcul dels costos fixes i variables, tant del camió o el tractor com de la cuba, 
remolc o caixa.  
 
Per al càlcul del cost anual de magatzem (CAM, pts/m2) del vehicle de transport es 
parteix de 
les dades següents: 
 
    - Valor inicial de construcció (Vo) (pts/m2) 
    - Valor residual de construcció (Vr = 10% Vo) (pts/m2) 
    - Anys de vida útil (n) (anys) 
    - Interès del capital fíx de la instal·lació (r) (%) 
    - Taxa general d'assegurança (s) (%) 
    - Taxa de reparacions i manteniment (RCM) (%) 
 
Amb aquestes dades es calculen les variables que intervenen en el cost anual total de 
magatzem per a cada tipus de vehicle. Les variables a determinar i la seva forma de 
càlcul es mostren a la Taula A3.1. 
 
 

Taula A3.1. Variables que intervenen en el cost anual total de magatzem 
per a cada tipus de vehicle i forma de càlcul 

                            
              Variable                                                            Càlcul 
 
             Amortització tècnica (pts/m2)    At=(Vo-Vr)/n 
 
             Interès del capital fix (pts/m2)                I=[(Vo+Vr)/2]*(r/l 00) 
 
             Cost RCM (pts/m2)                                RCM=Vo*(s/100) 
 
             Impostos, taxes i altres despeses (pts/m2)      Valor estimable 
 
             Energia elèctrica (pts/m2)                                  Valor estimable 
 
             Despeses generals (pts/m2)                          Valor estimable 

 
Per al càlcul del cost anual de l'equip de servei (CAS,pts/h) també cal recopilar les 
dades base per determinar els sumands que defíneixen el cost total (Taula A3.2). Les 
dades a obtenir i les variables a calcular són: 



 x

 
    - Valor total de compra dels equips (Vo) (pts) 
    - Valor residual (Vr = 10% Vo) (pts) 
    - Anys de vida útil (n) (anys) 
    - Interès del capital fíx (r) (%) 
    - Necessitats de magatzem (S) (m2) 
    - Taxa de reparacions i manteniment (RCM) (%) 
    - Nombre d'hores de treball anual (js) (h) 
 
 

 Taula A3.2. Forma de càlcul d'algunes variables que intervenen en el 
cost anual total de l'equip de servei per a cada tipus de vehicle. Nota: 
CAM: Cost anual de magatzem del vehicle (pts/m2) 
 

Amortització tècnica (pts/h)   At=(Vo-Vr)/(n*js) 
 

Interès del capital fix (pts/h)        I=[Vo+Vr)/2]*[r/100)/js] 
 

Cost RCM (pts/h)                RCM=[Vo*(s/100)]/(n*js)  
 

Cost allotjament (pts/h)                   CA=(S*CAM)/js 
 
  
Els dos costos unitaris anteriors s'utilitzen per a la determinació de dues de les variables 
que integren el cost fix horari dels vehicles de transport en estudi, què juntament amb el 
seu cost variable, forma el cost total horari (unitari). El càlcul d'aquests costos, fixes i 
variables, es desglossa entre els corresponents a la tracció motora (camió o tractor) i els 
corresponents a la càrrega (cuba, caixa o remolc). Les dades de partida per a la part 
tractora dels vehicles són les següents: 
 
    - Valor inicial de compra (Vo) (pts) 
    - Valor residual (Vr = 10% Vo) (pts) 
    - Quilòmetres de vida útil (km) (només per a camions) 
    - Hores de vida útil (H) (h) 
    - Interès del capital fix (r) (%) 
    - Necessitats de magatzem (S) (m2) 
    - Taxa general d'assegurança (s) (%) 
    - Taxa de reparacions i manteniment (RCM) (%) 
    - Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 
    - Consum mitjà de combustible per vehicle (Cg) (l /h, només per a camions) (l /CV i 
h, només per a tractors) 
    - Preu del combustible (Pg) (pts/L) 
    - Hores entre cada canvi d'oli motor (Ho) (h) (només per a camions) 
    - Consum d'oli del motor (Com) (1/60 CV i 100 h) (només per a tractors) 
    - Preu de l'oli del motor (Pho) (pts/L) 
    - Volum d'oli que es canvia (V) (L) (només per a camions) 
    - Consum d'oli de la transmissió (Ct) (L/60 CV i 300 h, per camions i L/60 CV i 100 
h per tractors) 
    - Preu de l'oli de transmissió (PCt) (pts/L) 
    - Consum de greix (Cm) (kg/60 CV i 100 h per tractors) 
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    - Preu del greix mecànic (Pgm) (pts/kg per tractors) 
    - Vida útil mitjana dels pneumàtics del vehicle (Vp) (km per camions) 
    - Velocitat mitjana de treball (Vm) (km/h) 
    - Cost restitució pneumàtic (Pp) (pts/unitat, per camions) 
    - Cost reposició pneumàtic davanter (Ppd) (pts/unitat, per tractors) 
    - Cost reposició pneumàtic posterior (Ppp) (pts/unitat, per tractors) 
    - Núm. hores canvi pneumàtics (Tp) (h) 
    - Núm. de pneumàtics (Np) 
    - Cost salarial anual conductor/ors (Cc) (pts) 
    - Nombre d'horesjomada laboral (Nj) (h) 
    - Nombre de dies laborables anuals (Nd) (dies) 
    - Potència motor vehicle (PM) (CV) 
 
 
Les dades inicials per a la part de càrrega dels vehicles en estudi son: 
 
     - Valor inicial compra (Vo) (pts) 
     - Valor residual (Vr = 10% Vo) (pts) 
     - Hores de vida útil (H) (h) 
     - Interès del capital fíx (r) (%) 
     - Necessitats d'allotjament (S) (m2) 
     - Taxa general assegurança (s) (%) 
     - Taxa reparacions i manteniment (RCM) (%) 
     - Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 
     - Consum oli lubricant (Cl) (1/h) 
     - Preu oli lubricant (Pl) (pts/1) 
     - Vida útil mitjana pneumàtics (Vh) (h) 
     - Cost reposició pneumàtic (Pp) (pts/unitat) 

- Núm. de pneumàtics (Np) 
 
El càlcul del cost fix horari de la part tractora del vehicle es determina per la suma de 
les variables de la Taula A3.3. 
 

Taula A3.3. Variables i el seu càlcul, del cost fix horari de la part 
tractora del vehicle. Notes: CAM: Cost anual de magatzem del vehicle 

(pts/m2); CES: Cost anual de l’equip de servei (pts/h). 
Amortització tècnica (pts/h) At=(Vo-Vr)/H 

 
Interès del capital fix (pts/h) I=[(Vo+Vr)/2]*[(r/100)/j] 

 
Cost assegurances (pts/h) CS=[Vo*(s/100)]/j 

 
Cost equip de servei (pts/h) CE=(1/Nj)*CES 

 
Cost mà d’obra (conductor/s) (pts/h) MO=Cc/(Nj*Nd) 

 
Cost allotjament (pts/h) CA=(S*CAM)/j 
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El cost variable de la part tractora es determina a partir dels sumatori dels següents 
paràmetres de la Taula A3.4. 
 

Taula A3.4. Variables, i el seu càlcul, del cost fix horari de la part tractora del vehicle 
 

Cost combustible (pts/h) camions CC=Cg*Pg 
 tractors CC=Cg*PM*Pg 
Cost oli motor (pts/h) camions COM=(Pho*V)/Ho 
 tractors COM=(PM/60)*Com*(Pho/100) 
Cost oli transmissió (pts/h) camions COT=[PM/(60*300)]*Ct*PCt 
 tractors COT=[(PM/60)*Ct*(PCt/100) 
Cost engreixat vehicle (pts/h)  CEV=(PM/60)*Cm*(Pgm/100) 
Cost desgast pneumàtics (pts/h) camions CDPN=(Np*Pp)/Tp 
 tractors CDPN=[(2*Ppd)+(2*Ppp)]/Tp 
Cost reparació i manteniment (pts/h)  RCM=[Vo*(RCM/100)]/H 
 
 
El cost fix i variable horari de la part de càrrega del vehicle té un càlcul anàleg al de la 
part tractora. En les taules següents es mostren les variables que integren cada cost 
unitari, tant pels fíxes (Taula A3.5)  com pels variables (Taula A3.6). 
 

Taula A3.5. Variables que integren el cost unitari fixe 
Amortització tècnica (pts/h)            At=(Vo-Vr)/H 
 
Interès del capital fix (pts/h)            I=[(Vo+Vr)/2]*[(r/100)/j] 
 
Cost assegurances (pts/h)                CS=Vo*(s/100)]/j 

El cost horari de l'equip de servei i de l'allotjament de la part de 
càrregaja es considera, per a simplifícar els càlculs, íntegrament en la 
part tractora 

 
 

Taula A3.6. Variables que integren el cost unitari variable 
Cost oli lubricant (pts/h)                             COL=C1*P1 
 
Cost desgast pneumàtics (pts/h)                  CDNP=(Np*Pp)/Vh 
 
Cost reparació i manteniment (pts/h)          RCM=[Vo*(RCM/100)]/H 

 
 
 
La suma del cost fix anual de la part tractora i de la part de càrrega, més la suma del 
cost variable horari de cada una de les parts senyalades del vehicle dóna un cost total 
horari de transport que sempre dependrà del nombre d'hores de treball anual del vehicle, 
és a dir, dependrà de la logística del transport que s'estableixi. Els valors calculats per 
als diferents tipus de vehicles considerats es troben a les Taules A3.7 a A3.13. 
 
 
A3.2. Mètode per a la determinació de la logística del transport 
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La logístíca del transport és un concepte que permet determinar les necessitats anuals 
horàries d'utilització de cada vehicle de transport considerat, en fünció de la seva 
capacitat de càrrega. 
 
Per a cada municipi o zona delimitada en l'estudi es coneixen, com a dada de partida, les 
tones de les diferents dejeccions ramaderes excedentàries anuals. En primer lloc, cal 
determinar el nombre anual de viatges a efectuar per vehicle per transportar l'excedent 
cap a les zones deficitàries, en funció de la seva capacitat de càrrega. 
 
Per a cada municipi o zona d'estudi s'especifica la distància de transport (distància 
quilomètrica a una planta de tractament o a zones deficitàries). Es determina la durada 
total del transport per any, en base a l'establiment d'una velocitat mitjana de transport i 
un temps de càrrega i descàrrega del producte. Aquesta durada es calcula a partir dels 
quilòmetres del viatge (anada i tomada), de la velocitat mitjana de transport, i del temps 
utilitzat per la càrrega i descàrrega en cada viatge, el resultat obtingut es multiplica pel 
nombre de viatges a realitzar anualment. 
 
La durada horària del transport en cada zona d'estudi determina les hores anuals de 
transport a  realitzar pel vehicle, què dividides pel nombre de dies laborables anuals, 
donen la jornda laboral diària de transport.  
 
La logística del transport és bàsica per a determinar les hores d'ús dels vehicles de 
càrrega, íntimament relacionades amb el cost horari unitari del mateix, i per a poder 
optimitzar adequadament la seva utilització en base a la complementació entre diferents 
zones d'estudi si la jornada laboral és baixa, fet que fa disminuir els costos anuals i 
millora la gestió, re-equilibrant les necessitats. 
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Taula A3.7.- Cost unitari de transport d’un dumper de 20 m3 de capacitat 
 

COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75

COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 10.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 360,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.000.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 126,04
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 166,67
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.369,99
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum combustible mitjà camió (l/h) 15,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.383,75
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 35,56
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 77,14
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 160,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 1.706,45
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.076,44
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 2,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,01
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00 CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CUBA
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00 Amortització tècnica (pta/h) 234,00
Potència motor camió (CV) 320,00 Interès de capital fixe (pta/h) 81,93

Cost assegurances (pta/h) 13,54
COST HORARI DE LA CUBA Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Valor inicial compra (Vo) (pts) 6.500.000,00 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Valor residual (Vn) (pts) 650.000,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 329,47
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 1 Ja considerat en el camió
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00
Taxa d'assegurances (%) 0,50
Taxa RCM (%) 25,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CUBA
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00 Cost oli lubricant (pta/h) 10,00
Consum oli lubricant (litres/h) 0,05 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 240,00
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost RCM (pta/h) 65,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 COST VARIABLE (pts/h) 315,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00
Nombre de pneumàtics cuba 8,00 COST HORARI TOTAL CUBA (pta/h) 644,47

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CUBA (pta/h) 4.720,91  
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Taula A3.8.- Cost unitari de transport d’un dumper de 25 m3 de capacitat 
 

COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 12.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 432,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.200.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 151,25
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 200,00
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.500,54
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum combustible mitjà camió (l/h) 16,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.476,00
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 41,67
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 77,14
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 192,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 1.836,81
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.337,35
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 2,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00
Potència motor camió (CV) 375,00

COST HORARI DE LA CUBA CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CUBA
Valor inicial compra (Vo) (pts) 7.250.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 261,00
Valor residual (Vn) (pts) 725.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 91,38
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost assegurances (pta/h) 15,10
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Taxa d'assegurances (%) 0,50 COST ANUAL FIXE (pta/h) 367,48
Taxa RCM (%) 25,00 1 Ja considerat en el camió
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum oli lubricant (litres/h) 0,05 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CUBA
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost oli lubricant (pta/h) 10,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 240,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 Cost RCM (pta/h) 72,50
Nombre de pneumàtics cuba 8,00 COST VARIABLE (pts/h) 322,50

COST HORARI TOTAL CUBA (pta/h) 689,98

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CUBA (pta/h) 5.027,33  
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Taula A3.9.-  Cost unitari de transport d’un trailer de 30 m3 de capacitat 
 

COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 14.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 504,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.400.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 176,46
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 233,33
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.631,08
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum combustible mitjà camió (l/h) 17,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.568,25
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 44,44
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 231,43
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 224,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 2.118,12
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.749,20
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 6,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00
Potència motor camió (CV) 400,00

CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CUBA
COST HORARI DE LA CUBA Amortització tècnica (pta/h) 306,00
Valor inicial compra (Vo) (pts) 8.500.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 107,14
Valor residual (Vn) (pts) 850.000,00 Cost assegurances (pta/h) 17,71
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 430,84
Taxa d'assegurances (%) 0,50 1 Ja considerat en el camió
Taxa RCM (%) 25,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CUBA
Consum oli lubricant (litres/h) 0,05 Cost oli lubricant (pta/h) 10,00
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 180,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 Cost RCM (pta/h) 85,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 COST VARIABLE (pts/h) 275,00
Nombre de pneumàtics cuba 6,00

COST HORARI TOTAL CUBA (pta/h) 705,84

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CUBA (pta/h) 5.455,04  
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Taula A3.10.- Cost unitari de transport d’un camió amb remolc de 16 Tm de capacitat 

 
COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 10.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 360,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.000.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 126,04
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 166,67
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.369,99
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Consum combustible mitjà camió (l/h) 15,00
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.383,75
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 35,56
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 77,14
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 160,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 1.706,45
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.076,44
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 2,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00
Potència motor camió (CV) 320,00

CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CAIXA
COST HORARI DE LA CAIXA Amortització tècnica (pta/h) 90,00
Valor inicial compra (Vo) (pts) 2.500.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 31,51
Valor residual (Vn) (pts) 250.000,00 Cost assegurances (pta/h) 5,21
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 126,72
Taxa d'assegurances (%) 0,50 1 Ja considerat en el camió
Taxa RCM (%) 25,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CAIXA
Consum oli lubricant (litres/h) 0,01 Cost oli lubricant (pta/h) 2,00
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 240,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 Cost RCM (pta/h) 25,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 COST VARIABLE (pts/h) 267,00
Nombre de pneumàtics caixa 8,00

COST HORARI TOTAL CAIXA (pta/h) 393,72

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CAIXA (pta/h) 4.470,16  
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Taula A3.11.- Cost unitari de transport d’un camió amb remolc de 22 Tm de capacitat 
 

COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 12.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 432,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.200.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 151,25
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 200,00
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.500,54
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum combustible mitjà camió (l/h) 16,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.476,00
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 41,67
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 77,14
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 192,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 1.836,81
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.337,35
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 2,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00
Potència motor camió (CV) 375,00

COST HORARI DE LA CAIXA CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CAIXA
Valor inicial compra (Vo) (pts) 3.500.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 126,00
Valor residual (Vn) (pts) 350.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 44,11
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost assegurances (pta/h) 7,29
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Taxa d'assegurances (%) 0,50 COST ANUAL FIXE (pta/h) 177,41
Taxa RCM (%) 25,00 1 Ja considerat en el camió
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum oli lubricant (litres/h) 0,01 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CAIXA
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost oli lubricant (pta/h) 2,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 240,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 Cost RCM (pta/h) 35,00
Nombre de pneumàtics caixa 8,00 COST VARIABLE (pts/h) 277,00

COST HORARI TOTAL CAIXA (pta/h) 454,41

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CAIXA (pta/h) 4.791,75  
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Taula A3.12.- Cost unitari de transport d’un camió amb remolc de 27 Tm de capacitat 
 

COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT CAMIÓ
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL CAMIÓ CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL CAMIÓ
Valor inicial compra (Vo) (pts) 14.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 504,00
Valor residual (Vn) (pts) 1.400.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 176,46
Km´s de vida útil (km) 1.200.000,00 Cost assegurances (pta/h) 233,33
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa d'assegurances (%) 4,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.631,08
Taxa RCM (%) 40,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum combustible mitjà camió (l/h) 17,00 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL CAMIÓ
Preu combustible (pts/l) 92,25 Cost combustible (pta/h) 1.568,25
Hores entre cada canvi d'oli motor(h) 300,00 Cost oli motor (pta/h) 50,00
Preu de l'oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 44,44
Volum d'oli que es canvia (l) 30,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 231,43
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 300 h) 5,00 Cost RCM (pta/h) 224,00
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 COST VARIABLE (pta/h) 2.118,12
Vida útil mitjana pneumàtics camió (km) 70.000,00
Velocitat mitjana de treball (km/h) 45,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 4.749,20
Cost restitució pneumàtic camió (pts/unitat) 60.000,00
Núm. hores canvi pneumàtics (h) 1.555,56
Núm de pneumàtics camió 6,00
Cost salarial anual conductor (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores jornada laboral (h) 8,00
Nombre de dies laborables anuals (dies) 300,00
Potència motor camió (CV) 400,00

COST HORARI DE LA CAIXA CÀLCUL COST FIXE HORARI DE LA CAIXA
Valor inicial compra (Vo) (pts) 4.250.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 153,00
Valor residual (Vn) (pts) 425.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 53,57
Hores de vida útil (n) (h) 25.000,00 Cost assegurances (pta/h) 8,85
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Taxa d'assegurances (%) 0,50 COST ANUAL FIXE (pta/h) 215,42
Taxa RCM (%) 25,00 1 Ja considerat en el camió
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum oli lubricant (litres/h) 0,01 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DE LA CAIXA
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost oli lubricant (pta/h) 2,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 2.000,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 180,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 Cost RCM (pta/h) 42,50
Nombre de pneumàtics caixa 6,00 COST VARIABLE (pts/h) 224,50

COST HORARI TOTAL CAIXA (pta/h) 439,92

COST TOTAL DEL TRANSPORT CAMIÓ+CAIXA (pta/h) 5.189,12  
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Taula A3.13.- Cost unitari de transport d’un tractor amb remolc de 16 Tm de capacitat 
 

COST EMMAGATZEMAMENT TRACTOR+REMOLC CÀLCUL COST EMMAGATZEMAMENT TRACTOR+REMOLC
Valor inicial construcció (Vo) (pts/m2) 15.000,00 Amortització tècnica (pta/m2) 540,00
Valor residual construcció (Vn) (pts/m2) 1.500,00 Interès de capital fixe (pta/m2) 453,75
Anys de vida útil (n) (anys) 25,00 Cost RCM (pta/m2) 375,00
Interès del capital fixe instalació (r) (%) 5,50 Impostos, taxes i altres gravàments (pta/m2) 70,00
Taxa general assegurança (s) (%) 0,10 Energia elèctrica (pta/m2) 40,00
Taxa RCM (%) 2,50 Despeses generals (pts/m2) 70,00

COST ANUAL (pta/m2) 1.548,75
COST DE L'EQUIP DE SERVEI
(Eines, bidons, bomba combustible, bomba pressió neteja ...) CÀLCUL COST EQUIP DE SERVEI
Valor inicial compra (Vo) (pts) 814.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 162,80
Valor residual (Vn) (pts) 81.400,00 Interès de capital fixe (pta/h) 82,08
Anys de vida útil (n) (anys) 15,00 Cost RCM (pta/h) 36,18
Interès del capital fix (r) (%) 5,50 Cost allotjament (pta/h) 20,65
Necessitat d'allotjament (m2) 4,00 COST ANUAL (pta/h) 301,71
Taxa RCM (%) 20,00
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 300,00

COST HORARI DEL TRACTOR CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL TRACTOR
Valor inicial compra (Vo) (pts) 9.000.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 540,00
Valor residual (Vn) (pts) 900.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 113,44
Hores de vida útil (n) (h) 15.000,00 Cost assegurances (pta/h) 112,50
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost equip de servei (pta/h) 37,71
Necessitat d'allotjament (m2) 20,00 Cost mà d'obra (conductor) (pta/h) 1.666,67
Taxa d'assegurances (%) 3,00 Cost allotjament (pta/h) 12,91
Taxa RCM (%) 40,00 COST ANUAL FIXE (pta/h) 2.483,22
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Potència motor (CV) 140,00
Consum combustible (litres/CV i h) 0,12 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL TRACTOR
Preu combustible (pts/l) 56,00 Cost combustible (pta/h) 940,80
Consum oli motor (litres/60 CV i 100 h) 3,00 Cost oli motor (pta/h) 35,00
Preu oli motor (pts/l) 500,00 Cost oli transmissió (pta/h) 46,67
Consum oli transmissió (litres/60 CV i 100 h) 5,00 Cost engreixat tractor (pta/h) 9,80
Preu oli transmissió (pts/l) 400,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 60,00
Consum greix (kg/60 CV i 100 h) 1,00 Cost RCM (pta/h) 240,00
Preu greix mecànic (pts/kg) 420,00 COST VARIABLE (pta/h) 1.332,27
Vida útil mitjana neumàtics (h) 5.000,00
Cost reposició pneumàtic davanter (pts) 55.000,00 COST HORARI TOTAL CAMIÓ (pta/h) 3.815,49
Cost reposició pneumàtic posterior (pts) 95.000,00
Cost salarial anual (pts) 4.000.000,08
Nombre d'hores de treball diàries (h) 8,00
Nombre de dies de treball anuals (dies) 300,00

COST HORARI DEL REMOLC CÀLCUL COST FIXE HORARI DEL REMOLC
Valor inicial compra (Vo) (pts) 1.300.000,00 Amortització tècnica (pta/h) 78,00
Valor residual (Vn) (pts) 130.000,00 Interès de capital fixe (pta/h) 16,39
Hores de vida útil (n) (h) 15.000,00 Cost assegurances (pta/h) 2,71
Interès del capital fixe (r) (%) 5,50 Cost equip de servei (pta/h) 1 0,00
Necessitat d'allotjament (m2) 18,00 Cost allotjament (pta/h) 1 0,00
Taxa d'assegurances (%) 0,50 COST ANUAL FIXE (pta/h) 97,09
Taxa RCM (%) 15,00 1 Ja considerat en el tractor
Nombre d'hores de treball anual (j) (h) 2.400,00
Consum oli lubricant (litres/h) 0,01 CÀLCUL COST VARIABLE HORARI DEL REMOLC
Preu oli lubricant (pts/l) 200,00 Cost oli lubricant (pta/h) 2,00
Vida útil mitjana pneumàtics (h) 5.000,00 Cost desgast pneumàtics (pta/h) 48,00
Cost de reposició pneumàtic (pts/unitat) 60.000,00 Cost RCM (pta/h) 13,00
Nombre de pneumàtics remolc 4,00 COST VARIABLE (pts/h) 63,00

COST HORARI TOTAL REMOLC (pta/h) 160,09

COST TOTAL DEL TRANSPORT TRACTOR+REMOLC (pta/h) 3.975,58  
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ANNEX IV.- INFORMACIÓ ECONÒMICA APORTADA PER EMPRESES 
 

 
Amb data 3 d'abril de 2002, es va adreçar una carta a les empreses que havien implantat 
o oferien les estratègies de tractament millor avaluades. La informació sol·licitada era la 
que s'indica en el quadre adjunt. 
 
 
Empresa: 
 
Nombre con el que se comercializa la tecnología: 
 
Diagrama de flujo simple del proceso de tratamiento: 
 
 

 
 
Diferents limitacions, com el de dependre d'alguna empresa forània per al subministre 
d'informació, o confidencialitat de dades econòmiques per evitar el seu coneixement per 
part de la competència, han fet que el nombre de respostes hagi estat limitat. 
 
Les inversions i els costos d'explotació s'han actualitzat a l'any 2002, considerant un 
increment anual del 3%. En cas que l'amortització no hagués estat inclosa en la 
informació aportada, s'ha estimat aquesta considerant una taxa del 8% anual, un temps 
de vida de 15 anys i un valor residual de les instal·lacions nul. 
 
En cas d'ingressos per venda d'energia elèctrica comptabilitzats en un altre país diferent 
a Espanya (usualment Alemanya), s'han recalculat en base a les tarifes espanyoles. 
 
En alguns casos s'ha utilitzat la informació aportada per projectes final de carrera 
d'enginyeria, que incloguessin pressupostos de detall i estudis econòmics, per a 

Localización de la instalación: 
Tipo de residuo: 
Valor de referencia (Ton tratadas/año): 
Características definitorias del residuo.             % Materia seca:                        
                                                                           % Sólidos volátiles: 
Inversión:                                Euros               Año de la inversión: 
Costes explotación (operación + amortizaciones - ingresos + otros gastos, no incluir 
subvenciones u otras ayudas):                                                      Euros/año 
Costes por unidad real o estimada tratada:                                   Euros/Ton tratada 
Costes por otras unidades (P.e: Kg de peso de animal producido en caso de residuos 
ganaderos): 
Otra información (productos obtenidos al año: compost, biogás, agua regenerada, 
etc.): 
Compost:                              Ton/año 
Agua regenerada:                 m3/año 
Biogas:                                 m3/año 
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contrastar o tenir indicacions sobre alguna tecnologia de la que no es tenia informació 
comercial, com és el cas de l'stripping d'amoníac per purins de porc. 
 
Els costos de tractament per tona tractada s'indiquen a la Taula IV.1. Per estimar el cost 
imputable a la producció de bestiar porcí, en les instal·lacions que el tracten és pot 
utilitzar l'equivalència usual de que 1 tona de purins correspon a la producció d'un porc 
de 100 kg de pes viu al llarg de la seva vida, de manera que dividint per 100 s'obtindria 
el cost imputable per kg de pes viu d'animal en el moment de la venda. 
 
Altra informació aportada s'adjunta a la Taula IV.2.  
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Taula IV.1.- Informació econòmica aportada per les empreses que s'indiquen en relació als esquemes i variacions que han implantat. 
Esquema Variacions Tipologia residu Empresa Capacitat 

tractament 
Cabal a 
digestió 

Inversió Any inversió Cost anual 
explotació. 

Amortització Cost  
unitat 

    Tn/any Tn/any Euros  Euros/any Euros/any Euros/Tn 
1 tunels FORM PFC eng. 40.000  5.929.097,5 1.997 685.900,0 844.294,5 23,0 
1 piles+cobert FORM PFC eng. 7.200  1.314.996,4 1.996 135.424,0 187.253,5 33,0 
1 piles vol. fems boví Conf. Juncosa 8.000   1.999   23,3 
1 piles vol. fems boví Conf. Juncosa 8.000   1.999   27,6 

Separadors  purins  diversos   20.000 - 40.000 1000-2000 2900-5700 0,2-0,4 
Combinació 

1-2 
separació 
S/L, amb 
magatzem  

purins  porc SELCO 45.000  210.354,0 2.001 45.000,0 comptat en 
exp. 

1,0 

3 DA purins+r.ind Krieg & Fisher 8.500 8.500 425.000,0 2.001 3.497,0 comptat en 
exp. 

0,4 

3 DA gallinassa+res 
ind+altres 

Krieg & Fisher 10.000 10.000 750.000,0 2.001 5.972,0 comptat en 
exp. 

0,6 

3 humida, 
termo,depur. 
aigües, 
compost 

form+purins+fan
gs 

LINDE 49.000 49.000 4.000.000,0 2.001 200.000,0 569.594,0 9,1 

3 DA + 
compost tun.  
+ aigües 

FORM  LINDE 60.000 40.000 5.000.000,0 2.001 250.000,0 711.992,4 7,8 

3 DA de res 
ind+form+fan 

FORM+fangs  LINDE 56.000 56.000 5.796.370,4 1.997 289.818,5 825.394,4 14,4 

3 DA termo. purins+res.ind LINDE 23.000 23.000 2.533.540,2 1.994 126.677,0 360.772,3 6,7 
3 humida, 

meso 
purins+res.ind.+f
angs 

PFC eng. 55.300 55.300 5.909.214,9 1.998 171.609,6 841.463,3 12,3 

3 humida, 
meso 

purins de porc PFC 
eng(consums 
propis). 

5.356 5.356 132.116,0 1.983 18.994,0 comptat en 
exp. 

1,4 

3 humida, 
termo 

purins+bovi+fang
s+res ind. 

 7.446 7.446 393.383,4 1.997 19.669,2 56.017,2 8,3 
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8 DA termo. FORM+res.ind.+
purins+fems 

LINDE 40.000 40.000 6.955.644,4 1.997 347.782,2 990.473,3 27,1 

8b dig 
ana+compos
t tunels + 
aigües 

FORM LINDE 325.000 150.000 54.091.089,4 2.002 2.704.554,5 7.702.489,4 27,1 

8b DA termo. FORM LINDE 15.000 15.000 3.074.684,7 1.995 153.734,2 437.830,5 26,8 
14 separació 

+stripping 
purins digerits PFC eng 150.000 65.300 409.000,1 1.998 146.597,4 58.241,0 2,5 

16 digestió + 
concentració 
+ assecat 

purins de porc SGT-SENER 110.000 110.000 17.000.000,0 2.001 3.150.000,0 comptat en 
exp. 

28,6 

18 No DA+elim 
MO+nitrif 
parcial 

purins de porc SELCO 45.000  481.000,0 1.999 116.296,0 comptat en 
exp. 

2,6 

18 No DA+elim 
MO+nitrif 
parcial 

purins de porc SELCO 45.000  481.000,0 1.999 116.296,0 comptat en 
exp. 

2,6 

18 No DA+elim 
MO+nitrif 
parcial 

purins  porc SELCO 45.000  270.000,0 1.997 69.500,0 comptat en 
exp. 

1,6 

18 No DA+elim 
MO+nitrif. p  

purins  porc SELCO 45.000  270.000,0 1.997 69.500,0 comptat en 
exp. 

1,6 

18 No DA+elim 
MO+nitrif. p 

purins  porc SELCO 45.000  270.000,0 1.997 67.613,0 comptat en 
exp. 

1,5 

18 NO DA, NDN 
parcial 

purins bovins i 
porcins 

SELCO 45.000  354.597,0 2.001 67.614,0 comptat en 
exp. 

1,5 

18b No DA, NDN 
total 

purins  porc SELCO 45.000  970.650,0 2.001 157.500,0 comptat en 
exp. 

3,5 

18b DA+Cogen+
NDN total 

purins  porc SELCO 109.500  3.119.252,0 2.001 328.500,0 comptat en 
exp. 

3,0 

18b sense DA, no 
compost 

purins de porc PFC eng 87.600  1.276.357,0 1.997 496.853,3 comptat 5,7 

32b FORM FORM LINDE 15.000 15.000 2.626.968,6 1.999 131.348,4 374.076,4 20,8 
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Taula IV.2.- Informació complementària aportada sobre descripció de les instal·lacions indicades a la Taula IV.1. 
 

Esquema Tipologia 
residu 

Empresa Capacitat 
tractament 

Compost Aigua 
recirculada 

Biogàs Ingressos 
per energia 
elèctrica  

m3 
biogas/tona 

Cost en cas 
de tarifes 
alemanyes 

Comentari 

   Tn/any Tn/any m3/any m3/any Euros/any  Euro/Tn  
1 FORM PFC eng. 40.000    619.719,0   ingressos per 

venda de 
compost 

1 FORM PFC eng. 7.200    84.285,0    
1 fems boví Conf. 

Juncosa 
8.000        

1 fems boví Conf. 
Juncosa 

8.000        

separadors purins  diversos         
Combinació 

1-2 
purins  porc SELCO 45.000 15.750 29.250      

3 purins+r.ind Krieg & 
Fisher 

8.500  propi procés 438.000 83.913,5 51,5 4,4  

3 gallinassa+re
s ind+altres 

Krieg & 
Fisher 

10.000   782.949 150.000,0 78,3 6,5  

3 form+purins+
fangs 

LINDE 49.000   2.800.000 322.402,9 57,1 4,8  

3 FORM  LINDE 60.000   4.300.000 495.118,8 107,5 2,3  
3 form+fangs  LINDE 56.000   2.700.000 310.888,5 48,2 10,7  
3 purins+res.in

d 
LINDE 23.000   2.900.000 333.917,3 126,1 -3,0  

3 purins+res.in
d.+fangs 

PFC eng. 55.300 15.750 29.250 2.892.990 333.110,2 52,3 8,3 1,2 euros 
imputat a 
purins i la 
resta a 
res.ind i 
fangs 

3 purins de 
porc 

PFC 
eng(consums 

5.356   101.761 11.717,0 19,0 -0,1  
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propis). 
3 purins+bovi+fangs+res ind. 7.446   122.445 14.098,8 16,4 -0,5 centralizats. 

No costos de 
transport 

8 form+res.ind.
+purins+fem
s 

LINDE 40.000   2.200.000 253.316,6 55,0 22,9  

8b form LINDE 325.000   14.000.000 1.612.014,6 93,3 23,8  
8b form LINDE 15.000   1.650.000 189.987,4 110,0 18,4  
14 purins 

digerits 
PFC eng 150.000    39.246,1   ingressos per 

venda de 
sulfat amònic 

16 purins de 
porc 

SGT-SENER 110.000 6.000 80.000 2.000.000   18,2  

18 purins de 
porc 

SELCO 45.000 9.000 36.000      

18 purins de 
porc 

SELCO 45.000 9.000 36.000      

18 purins  porc SELCO 45.000 9.000 36.000      
18 purins  porc SELCO 45.000 9.000 36.000      
18 purins  porc SELCO 45.000 9.000 36.000      
18 purins bovins 

i porcins 
SELCO 45.000 9.000 36.000      

18b purins  porc SELCO 45.000 4.000 41.000      
18b purins  porc SELCO 109.500 21.900 87.600 1.798.500  16,4   
18b purins de 

porc 
PFC eng 87.600        

32b form LINDE 15.000   1.685.000 194.017,5 112,3 12,2  
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Annex V. ANÀLISI ECONÒMICA DE PLANTES DE BIOGÀS.  
Document pertanyent a l’estudi de la implantació de biogàs per al disseny del Pla 
d’energia de Catalunya horitzó 2010 (autor: X.Flotats) 
 
 
1.- Escenari de referència 
 
Els escenaris tendencials (69.914 TEP/any) i de màxim aprofitament energètic (230.712 
TEP/any), descrits en documents anteriors, marquen els valors màxims i mínims 
possibles. El possibilisme depèn de l’esforç que hom hi inverteixi i de l’estructura de 
preus. Es defineix un escenari intermedi de referència a fi de definir un marc per al 
càlcul de costos.  
 
L’escenari de referència s’indica a la Taula 1. En aquesta s’indiquen les inversions 
aproximades, estimades a partir de costos coneguts d’instal·lacions i d’extrapolacions. 
L’extrapolació és necessària, ja que usualment una planta de digestió anaeròbia és una 
part d’una planta de tractament de residus, amb altres beneficis diferents als estrictament 
energètics, així com una inversió suplementària per a línies de procés paral·leles. 
 

Taula 1.- Escenari de referència per a la producció de biogàs de residus 
biodegradables 

Àrea d’actuació Producció 
d’energia 
primària 
(TEP/any) 

Potència 
elèctrica 
(MWe) 

Bases de càlcul 
 

Inversió 
imputable a 
biogàs 
(Mpta) 

Fracció orgànica de 
residus municipals 
(Abocadors, Ecoparcs i 
altres municipis) 

36.000 18 100 m3 biogàs/ton 
unitats de 100.000 

t/any 
150.000 Pta/m3 dig 

100.000 Pta/kW 

6.700 

Introducció de la digestió 
anaeròbia en les plantes 
de tractament de purins, 
així com codigestió 
d’altres residus orgànics 
(20 plantes) 

64.000 32 50 m3 biogàs/ton 
1,5 MW per planta 

deguts a biogàs, 
50.000 Pta/m3 dig. 
unitats de 110.000 

t/any,  

6.000 

EDARs 20.000 10 100.000 Pta/kW 1.000 
Plantes en granges 
(individuals o 
col·lectives) amb 
codigestió amb altres 
residus, apart de plantes 
d'assecat 

32.000 16 50 m3 biogàs/ton 
21 unitats de 0,75 

MW,  
100.000 Pta/m3 dig 

100.000 Pta/kW  

7.500 

Altres (20%) 38.000*   3.800 
TOTAL 190.000 76  25.000 
*Producció de calor per calefacció o venda del biogàs a tercers per transport o altres  
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S’ha comprovat, mitjançant l’anàlisi de costos d’inversió de diferents instal·lacions, que 
la inversió presenta una marcada economia d’escala, disminuint aquesta respecte del 
cabal de residu tractat conforme augmenta l’escala o la capacitat. 
2.- Inversions 
 
L'extrapolació directa de costos de plantes construïdes al nord d’Europa aporta costos 
de l’ordre del doble dels assenyalats a la Taula 5.1., fins i tot amb valors per algunes 
instal·lacions de l’ordre de 1 Mpta/kW. En una anàlisi de rendibilitat de plantes de 
biogàs a Àustria (Amon et al., 2001) es considera una inversió de 220.000 Euro per a 
una planta que doni servei a 100 unitats de bestiar gros (454 porcs d’engreix de 100 kg 
de pes), la qual cosa implica una inversió equivalent de 1,8 Mpta/tep any, unes 10 
vegades superior als valors considerats aquí, i unes inversions compreses entre 2 i 4 
vegades superiors si es considera el volum aproximat de digestió com unitat de 
comparació. 
 
A la Taula 2. s’aporta informació d’algunes plantes daneses, amb indicació de les 
inversions per aquelles en les què aquesta dada es tenia. En aquestes la inversió es troba 
entre  0,35 i 0,65 Mpta/Tep any, amb una dispersió considerable en el ratio producció 
de biogàs per tona de residu tractat. Valors en la banda baixa del danesos s’han obtingut 
en pressupostos fets en projectes finals de carrera al LEA, tenint en compte tots els 
components de la implantació, i segons preus vigents a Espanya, per a una potència de 
0,77 MWe.  
 
Per cada sector o tipus de residu, es consideren dos tipus d’instal·lacions: les simples 
que requereixen poca inversió per a la producció de biogàs (abocadors, cobriment de 
basses de purins o femers, etc) i aquelles en les que cal una implantació de nou, amb 
inversions properes a les, per exemple, daneses. Per a les primeres, cal una tasca 
d’innovació i d’inversió en recerca aplicada, i en la creació d’empreses petites, que 
treballin en disseny senzills, en cobriment de dipòsits i basses de purins, etc. 
 
S’han considerat diferents nivells d’inversió: per a la introducció de digestors en les 
plantes de tractament de purins, s’ha considerat que la infrastructura bàsica de la planta 
ja ha d’existir prèviament (comunicacions, transport de purins, emmagatzematge, 
tractament posterior, sistema de cogeneració i d’evacuació de l’energia), de manera que 
la inversió imputable s’ha considerat de 300 Mpta per a cada planta. En l’anàlisi de 
rendibilitat caldrà considerar, però, la part de la inversió corresponent a cogeneració/ 
producció d’electricitat, prèviament imputable a consum de gas natural, i la qual 
potència dependrà de l’eficiència en la producció de biogàs. En aquest cas, es considera 
que en totes les plantes hi ha d’haver codigestió, ja que les produccions de biogàs 
directament a partir de purins de porc són prou baixes com per no presentar índex de 
rendibilitat interessants per a cap estructura de preus assumible. 
 
Per a la fracció orgànica de residus municipals, la inversió s’ha considerat superior; per 
a estacions depuradores d’aigües residuals la inversió s’ha considerat inferior, ja que els 
digestors ja han d’existir prèviament. Per a instal·lacions en granges (a nivell individual 
o col·lectiu), s’ha considerat que són plantes que s’han de construir de nou i que en 
alguns casos l’economia d’escala pot fer que el cost unitari (per unitat de volum o per 
unitat de potència) sigui superior a les altres situacions, encara que en alguns casos la 
inversió podria ser molt inferior si s’aprofiten basses ja construïdes. 
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L’apartat d’altres correspon a instal·lacions en que no cal comptar amb una inversió per 
a producció d’energia elèctrica, sinó únicament per a producció de biogàs per a venda 
com combustible a tercers, amb una inversió equivalent a la necessària per plantes de 
tractament de purins. 
 
En general cal considerar que l’experiència a Espanya en aquestes instal·lacions és 
baixa, i que no existeix un marc de preus i costos de referència. Imputar tots els costos 
d’inversió necessaris a tractament de residus, si en aquest hi intervé la digestió 
anaeròbia com a un dels processos, a la pròpia digestió anaeròbia, podria fer arribar a 
multiplicar per 2 o per 3 els costos d’inversió. Cal considerar, doncs, que el pla 
d’energia ha de ser paral·lel a un pla de residus que contempli els costos no imputables 
directament a la producció i estalvi energètic. 
 
 
Taula 2 .- Ingressos per venda d’energia de 10 plantes de biogàs a Dinamarca durant 

el mes de gener de 2001 (Dansk BioEnergi, april 2001) 

Centre 
Inversió 
(Mpta) 

Volum  
(m3) Pta/m3 

Venda  
de: 

Ingrés  
(Pta/mes) 

Producció 
Biogàs 
(m3/mes) 

Biogàs 
(m3/ton) 

KW·h/ 
mes 

Pta/ 
m3 Pta/Th 

Revninge  540  b+e 2.146.560 36.000 33,0 7.127 59,6 10,4
Davinde  750  c  731.776 29.000 31,4 25,2 4,4
Vegger 516,7 800 645.875c+e 6.596.200 156.000 110,0 335.640 42,3 7,4
Hodsager  880  c+e 5.366.400 81.000 54,0 148.012 66,3 11,5
Vester H. 491,3 1.500 327.533c+e 5.002.961 113.900 54,1 244.300 43,9 7,6
Sinding 794,7 2.100 378.429b 13.281.840 262.000 59,0 50,7 8,8
Fangel 583,7 3.200 182.406c+e 10.151.440 238.000 47,0 296.100 42,7 7,4
Studsgard  6.000  b 29.694.080 607.000 68,0 48,9 8,5
Lindrup 1.143,9 6.900 165.783b+e 18.073.946 453.000 31,2 1.002.000 39,9 6,9
Lemvig 1.418,5 7.000 202.643b+e 18.390.407 457.000 32,9 1.067.000 40,2 7,0

- Inversió: actualitzada a pessetes actuals (2001), considerant la inversió i l’any de construcció 
(DEA,1995) i una taxa d’actualització anual del 4%. Unitats: Mpta 

- Volum: volum dels digestors  en m3 
- Pta/m3: inversió per unitat de volum de digestió. Aquest paràmetre presenta una marcada 

economia d’escala. L’autor creu que aquest valor no és extrapolable a Espanya, amb una 
estructura de preus ben diferent 

- Venda de: b (biogàs a tercers); e (electricitat); c (calor a la xarxa de calor municipal) 
- Ingrés (Pta/mes): Ingrés per venda d’energia durant el mes de gener, segons informació aportada 

a Dansk BioEnergi, núm. 56, d’abril de 2001 
- Producció de biogas (m3/mes): Producció de biogàs durant el mes de gener, segons informació 

aportada a Dansk BioEnergi, núm. 56, d’abril de 2001 
- Biogàs (m3/ton): Producció específica de biogas, per unitat de residu tractat. Les plantes 

presenten una mitjana de tractament del 65% de residus ramaders i la resta d’altres residus 
orgànics 

- KW·h/mes: venda d’energia elèctrica durant el mes de gener de 2001 
- Pta/m3: ingrés, en Pta, per m3 de biogàs produït 
- Pta/Th: ingrés, en Pta, per tèrmia (Th) produïda  

 
 
 
3.- Preus de l’energia a partir de biogàs a Europa 
 
A la Taula 3. s’indiquen els preus de venda d’energia elèctrica produïda a partir de 
biogàs en diversos països d’Europa. En alguns països, la implantació de sistemes de 
producció de biogàs es veu afavorida amb l’obligació que tenen les empreses elèctriques 
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i de gas natural de mostrar en el seu balanç anual un mínim percentatge d’energia 
venuda procedent de fonts renovables. 
 

Taula 3.- Preus de venda d’energia elèctrica produïda a partir de biogàs a alguns països 

d’Europa 

 
País (Regió) 
 

 
Euro/kW·h 

 
Pta/kW·h 

 
Condició 

Suïssa (Ginebra) 0,6 99,83  
Suïssa (altres àrees) 0,12 19,96  
Bèlgica (Flandes) 0,124 20,63  
Àustria 0,11 18,30  
Alemanya 0,2 (DM) 17,01 < 500 kW 
Alemanya 0,18 (DM) 15,3 500 kW – 5 MW 
Alemanya 0,17 (DM) 14,46 > 5 MW 
Alemanya (abocadors) 0,15 (DM) 12,76 < 500 kW 
Alemanya (abocadors) 0,13 (DM) 11,06 > 500 kW 
 
 
4.- Anàlisi de rendibilitat 
 
L’anàlisi de rendibilitat és molt sensible a la producció de biogàs per unitat de residu 
tractat, la qual cosa implica que la codigestió de residus diferents és necessària. Altres 
estudis de rendibilitat, realitzats a Àustria (Amon et al, 2001), amb escenaris ben 
diferents aporten el mateix resultat, concretant que la producció de biogas a partir 
únicament de residus ramaders no permet la rendibilitat en cap escenari possible de 
preus i subvencions.  
 
Els preus de venda de l’energia elèctrica a diferents països d’Europa, produïda a partir 
de biogàs, s’han definit per tal de fer possible el mercat del biogàs a cada país, els 
costos d’inversió i d’operació a cada un d’ells. A la Taula 3. s’indiquen alguns 
d’aquests. A la Taula 2. es comprova que a Dinamarca els preus de venda dels 
productes energètics són apreciablement superiors als actuals vigents a Espanya. També 
s’hi comprova que les produccions de gas per unitat de residu tractat són relativament 
elevades, degut a codigestió. Aquest és el paràmetre que afecta més directament a la 
rendibilitat. 
 
Les hipòtesis a considerar en l’anàlisi de rendibilitat que s’exposa a continuació són les 
següents: 
 
-Taxa interna de rendibilitat (TIR): s’ha pres del 12% 
-Costos d’operació: 10% de la inversió 
-Amortització de la inversió: taxa d’actualització del TIR, 15 anys de vida útil, valor 
residual nul i depreciació lineal 
-No es consideren ingressos per tractament de residus 
-Inversió: es consideren dos apartats: la inversió funció del volum de tractament (funció 
de la tipologia de residu o d’instal·lació) i la inversió deguda a cogeneració 
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S’estudien dues situacions extremes:  les plantes de tractament de purins d'assecat amb 
incorporació de biogàs, en les que la inversió necessària és relativament petita, ja que la 
infrastructura bàsica ja s’haurà pagat per altres vies de finançament, i plantes noves amb 
dues funcions bàsiques: tractar residu i produir energia. En aquestes darreres es 
considera una inversió mínima imputable a la part energètica, considerant que la resta 
d’inversió s’ha de finançar via taxa de tractament de residus o altres. Les plantes de 
tractament de RSU presenten produccions específiques de biogàs superiors i per tant, les 
dades de rendibilitat es troben entre els dos valors extrems.  
 
 
4.1.- Anàlisi de plantes de tractament de purins d'assecat amb incorporació de biogàs 
 
Inversió: la corresponent a únicament la part de producció de biogàs. S’entén que la 
resta de la planta ja existeix. La digestió ajuda a millorar el procés. El sistema de 
cogeneració ja existeix prèviament.  
 
Per al càlcul del cost de l’energia, hi ha dos enfocaments: 
1.- Es produeix electricitat i cal comptar el valor de la part de la instal·lació de 
cogeneració que s’utilitza com a inversió del projecte i per al càlcul del cost de 
l’energia; 50.000 Pta/m3 de digestor + 100.000 Pta/kW de potència. 
 
2.- Els digestors produeixen gas per a substituir el gas natural, i cal comptar el seu preu 
de cost en competència amb aquest. Aquí la inversió no inclou la cogeneració; 50.000 
Pta/m3 de digestor. 
 
A la Taula 4. es calcula el cost de producció de les unitats energètiques segons les dues 
hipòtesis d’inversió (digestors + cogeneració). 
 

TAULA 4.- CÀLCUL DEL COST DE LA UNITAT ENERGÈTICA PRODUÏDA, 

EN PLANTES DE TRACTAMENT DE PURINS 

Producció 
específica de 

gas (m3 
biogàs/tona) 

Cost energia 
elèctrica 

(Pta/kW·h) 

Cost energia 
primària 

(Pta/Tèrmia) 

Ajudes d’1 Pta/Tèrmia 
En 8 anys 

(MPta) 
Per any 
(Mpta) 

Per any per 
planta (Mpta) 

10 31,3 12,1 986 123,3 6,2 
15 21,9 8,1 1.478 184,8 9,2 
20 17,2 6,0 1.971 246,4 12,3 
25 14,4 4,8 2.464 308,0 15,4 
30 12,5 4,0 2.957 369,6 18,5 
35 11,1 3,5 3.450 431,3 21,6 
40 10,1 3,0 3.942 492,8 24,6 
45 9,4 2,7 4.435 554,4 27,7 
50 8,7 2,4 4.928 616,0 30,8 
55 8,2 2,2 5.421 677,6 33,9 
60 7,8 2,0 5.914 739,3 37,0 
65 7,4 1,9 6.406 800,8 40,0 

 
Per purins de porc la producció de gas per tona de residu tractat no pot superar mai els 
25 m3 biogàs/tona. Amb les hipòtesis considerades, en la situació més favorable (25 
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m3/tona), el preu no és competitiu davant del gas natural, amb una tarifa de 3,1 
Pta/tèrmia a juliol de 2001. Tampoc ho és la producció d’electricitat. Com es comprova, 
el cost de producció és molt sensible a la producció específica de gas, i per tant és 
necessària la codigestió. 
 
Per establir un mercat de producció de biogas, a partir del preus anteriors, caldria poder 
assegurar que la producció és competitiva a partir de les dades obtingudes per a una 
producció de 30 m3 biogàs/tona, això és, una ajuda de 1 Pta/tèrmia o 2,5 Pta/kW·h 
suplementari a les ajudes actuals. 
 
Suposant que totes les plantes aconsegueixen una producció de 50 m3/tona, el nivell 
global de l’ajuda per al període 2002-2010 seria de 4.298 Mpta o 616 Mpta/any. Amb 
aquesta producció específica mitjana, la potència elèctrica total seria de 32 MW. 
 
 
4.2.- Anàlisi de plantes de tractament noves, amb codigestió 
 
Les hipòtesis realitzades són les mateixes que en el cas anterior, però amb una inversió 
de 100.000 Pta/m3 de digestor, apart de 100.000 Pta per kW de potència instal·lada. La 
potència de cada instal·lació depèn de la producció específica de gas. Els resultats 
s’indiquen a la Taula 5. 
 

TAULA 5.- CÀLCUL DEL COST DE LA UNITAT ENERGÈTICA PRODUÏDA, 

EN PLANTES NOVES DE TRACTAMENT DE RESIDUS EN CODIGESTIÓ 

Producció 
específica de 

gas 
(m3 

biogàs/tona) 

Cost energia 
elèctrica 

(Pta/kW·h) 

Cost energia 
primària 

(Pta/Tèrmia) 

Si subvenció del 30% de la 
inversió 

Prima de 1 pta/Tèrmia 

Cost energia 
elèctrica 

(Pta/kW·h) 

Cost energia 
primària 

(Pta/Tèrmia) 

Total primes 
en 8 anys 
(Mpta) 

Mitjana anual, 
suma de 

subvenció i 
primes 
(Mpta) 

10 59,5 24,3 41,7 17,0 478,3 339,2 
15 40,7 16,2 28,5 11,3 717,5 369,1 
20 31,3 12,2 21,9 8,5 956,7 399,0 
25 25,6 9,8 17,9 6,9 1.195,8 428,9 
30 21,9 8,2 15,3 5,7 1.435,0 458,8 
35 19,2 7,0 13,4 4,9 1.674,1 488,7 
40 17,2 6,2 12,0 4,3 1.913,3 518,6 
45 15,6 5,5 10,9 3,9 2.152,5 548,4 
50 14,4 5,0 10,1 3,5 2.391,6 578,3 
55 13,3 4,5 9,3 3,2 2.630,8 608,2 
60 12,5 4,2 8,8 2,9 2.870,0 638,1 
65 11,8 3,8 8,3 2,7 3.109,1 668,0 

 
Els costos de producció d’energia són aquí molt més elevats. Si es pretenen 
instal·lacions amb una producció mínima de 35-40 m3 de biogàs/tona (codigestió de 
residus ramaders amb industrials o altres), calen subvencions a la inversió del 30% i 
ajudes a la producció (primes). Els valors que s’obtenen són del mateix ordre de 
magnitud que en països de l’entorn europeu. Sinó hi ha ajudes a la inversió directes, cal 
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contemplar preus mínims de venda de l’energia elèctrica de l’ordre de 17-19 Pta/kW·h 
(veieu cas d’Alemanya o Àustria a Taula 3.), o primes a la producció de gas per venda a 
tercers de 3-4 Pta/Tèrmia. Amb subvencions a la inversió del 30%, les primes podrien 
baixar a de l’ordre de 1 Pta/Tèrmia mínim. En aquesta hipòtesi, i per a una producció de 
50 m3 de biogàs/tona de residu, en el període 2002-2010 caldria un ajut públic de 578,3 
Mpta/any o 4.626,4 Mpta en tot el període. 
 
 
 
 
 


