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Resum 

La societat actual genera grans quantitats de residus, que sinó són gestionats 
convenientment poden suposar un greu problema per la salut de les persones i la 
preservació del medi ambient natural. 

Els països en vies de desenvolupament, com Perú, han iniciat tímidament la implantació de 
sistemes de gestió, però sovint la manca d’informació o recursos fa que les alternatives de 
gestió siguin molt poques. Ciudad Saludable és una ONL (Organització No Lucrativa) que es 
dedica a la implantació de sistemes de gestió de residus en el Perú.  

Pel tractament dels residus orgànics existeix la possibilitat de gestió per digestió anaeròbia, 
per la que s’obtenen dos productes valoritzables: biogàs (combustible) i fertilitzant orgànic.  

La necessitat d’un document tècnic de referència en aquest camp, adaptat a la realitat del 
Perú, ha motivat la redacció d’aquest projecte, on s’exposa el treball de redacció efectuat, la 
metodologia i el document tècnic final, que servirà en un futur perquè Ciudad Saludable 
pugui dur a terme la implantació de la tecnologia de digestió anaeròbia i programes de 
capacitació o formació en aquest mateix camp. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Rosario Pastor, membre d’Enginyeria Sense Fronteres, establí contacte l’octubre de 2003 
amb Albina Ruiz, membre de Ciudad Saludable. D’aquest contacte en sorgí un projecte de 
cooperació de quatre estudiants d’enginyeria industrial de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Catalunya de la Universitat Politècnica de Catalunya que 
s’emmarcà dins de la XII Convocatòria d’Ajuts del Centre de Cooperació pel 
Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya. El projecte es descriu més 
exhaustivament en el apartat 3. [1][3] 

Ciudad Saludable, es una organització no lucrativa constituïda per persones compromeses 
amb el desenvolupament sostenible, que conten amb una significativa experiència 
professional en el disseny, gestió, implementació i avaluació de projectes. La seva missió es 
dirigir aquells projectes vinculats amb: [1] 

• el desenvolupament de tecnologies 

• la sistematització i investigació 

• l’aplicació tècnica mitjançant la implementació d’innovadors sistemes 

• l’increment de capacitats 

Tots ells dins del camp de la gestió ambiental i social. Treballen amb organitzacions socials 
locals de base, entitats públiques i empreses privades, tan dins del país com a la regió 
Andina.  

La visió estratègica es contribuir a la millora de la qualitat de vida de la població a través de 
la gestió eficient dels residus sòlids, que permetrà tenir ciutats més netes i generar llocs de 
treball. Practiquen i fomenten el Compromís, la vocació de Servei, la Solidaritat, la Ètica 
moral i professional, la Equitat social, el Respecte, la Transparència.  

Els objectius que persegueixen són: 

• Desenvolupar capacitats en les organitzacions socials de base, vinculades amb la gestió 
ambiental i social 

• Contribuir a la millora continua de la gestió nacional, regional i local dels recursos 
naturals i l’ambient 
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• Desenvolupar i proposar solucions ambientals tècnica, econòmica i socialment viables a 
les diferents realitats dels país i la regió. 

• Desenvolupar actituds de responsabilitat social i ambiental en les organitzacions 
públiques i privades.   

Es pot dividir el treball que realitzen en tres grans eixos: 

• Ciutats Saludables – L’àrea principal de treball de Ciudad Saludable és la gestió 
ambiental de residus sòlids, és a dir, la implementació de sistemes de gestió de residus 
sòlids en poblacions i municipis. Tots els membres de Ciudad Saludable gaudeixen 
d’experiència en el camp del control de residus, i l’organització compta ja amb dos 
sistemes de gestió ambiental de residus implementats amb èxit a les ciutats de Carhuaz i 
Huarmey. La gestió que es fa és simple però eficaç. Normalment es disposa de la 
recollida selectiva de matèria orgànica i inorgànica. La matèria inorgànica es disposa en 
un abocador controlat i degudament impermeabilitzat, amb canonades que evacuen el 
biogàs generat. De la matèria orgànica se’n fa compostatge i humus, que després 
s’aplica com a fertilitzant orgànic en conreus pròxims. Els treballadors dels abocadors 
són els que antigament ja vivien en ells, seleccionant els materials amb valor, que podien 
vendre de nou al mercat i així subsistien. En la ciutat de Carhuaz s’ha format una micro.-
empresa amb els treballadors del abocador, per aconseguir així que aquests siguin 
autosuficients i puguin auto-finanaciar-se amb els ingressos generats de la 
comercialització del humus. Les ciutats que tenen projectes són Carhuaz, Huarmey, 
Pucallpa, San Marcos i Cajamarca.  

• Consultores – els serveis de consultoria sorgeixen de les necessitats dels usuaris o 
clients, organitzacions públiques o privades, nacionals o internacionals que sol·liciten 
serveis mitjançant licitacions o plantegen requeriments específics. Ciudad Saludable 
organitza equips de treball que es fan responsables dels serveis des del disseny de la 
proposta fins el lliurament dels productes compromesos. Disposen d’aquests serveis a 
les poblacions de Lima i Yarinacocha. 

• Capacitació – El desenvolupament de capacitats és un aspecte fonamental en la 
proposta institucional de Ciudad Saludable, doncs sense capacitats locals és impossible 
pensar en el desenvolupament sostenible, ja sigui en àmbits públics com privats. Els 
serveis de capacitació es desenvolupen a partir de la demanda específica sol·licitada pel 
client o plantejant iniciatives necessàries per la societat en algun camp específic de la 
gestió ambiental i el desenvolupament social. Un cop identificades les competències 
necessàries en els llocs claus de les organitzacions, s’identifiquen els coneixements i les 
habilitats que ha de desenvolupar la persona en el lloc o funció. A posteriori es dissenya 
el procés metodològic necessari per afinar l’aprenentatge des d’un enfocament 
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d’educació per adults. Actualment es troben impartint uns estudis de postgrau, 
conjuntament amb la Pontificia Universidad Catòlica del Perú[2], anomenat “Desafíos y 
Herramientas para la Gestión Integral de Residuos” (veure següent apartat). 

1.2. Motivació 

Ciudad Saludable disposa, com ja s’ha esmentat en l’anterior punt, de dues ciutats amb 
sistemes de gestió de residus implantats. En aquestes ciutats s’efectua la recollida selectiva 
de residus municipals, fracció orgànica e inorgànica, i es gestionen de forma apropiada. A 
part de la problemàtica dels residus domèstics, les municipalitats generen també residus 
industrials vinculats a activitats com l’escorxador o la criança intensiva d’animals. 

Concretament, es detectaren que les necessitats en les dues ciutats concretes eren: 

CARHUAZ – és una població situada al Departament d’Ancash, de 45.625 habitants (any 
2000). La població ha sigut pionera a nivell nacional en la implantació del sistema de gestió 
de residus, disposant actualment de la recollida municipal selectiva, matèria orgànica e 
inorgànica, completament en funcionament. Dins de la població, en una zona perifèrica, hi ha 
l’escorxador municipal. Aquest genera grans quantitats d’aigües residuals que són abocades 
directament al Rio Santa, sense cap tractament. Aquesta gestió de l’aigua suposa un evident 
risc sanitari per la població, i un efecte completament negatiu en l’ambient natural. [19] 

HUARMEY – és una població costanera ubicada en el Departament d’Ancash, de 26.539 
habitants (any 2000). Existeix també un sistema de recollida i gestió dels residus municipals, 
tot i que encara no està completament implantat. En aquesta població, a la zona perifèrica, 
existeix la Asociación de Criadores del Hornito, on es crien prop de 1000 porcs. Els residus 
generats per aquesta activitat són dipositats de forma incontrolada, o disposats en piles pel 
posterior aprofitament com adob en conreus. [19] 

Els residus, majoritàriament orgànics, generats a l’escorxador i l’associació de criança de 
porcs poden ser tractats per digestió anaeròbia, generant-se a la vegada dos subproductes 
de gran valor: biogàs per aplicacions energètiques i fertilitzant orgànic pels conreus. Es va 
veure que faltava capacitació tant dels tècnics com dels grangers de la zona, pel que es va 
creure convenient realitzar un curs sobre digestió anaeròbia o biodigestió, amb la redacció 
d’un document tècnic de suport.  

El document a la vegada s’entendria com un mòdul més dins del programa educatiu 
anomenat “Desafíos y herramientas en la gestión de los residuos sólidos", de 
capacitació en gestió de residus, que desenvolupa Ciudad Saludable. El programa educatiu 
actualment consta dels següents mòduls: 
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• Módulo I: Gestión Integral de Residuos y administración de recursos humanos 

• Módulo II: Recolección y transporte de residuos sólidos 

• Módulo III: Transporte y disposición final de RS 

• Módulo IV: Segregación, reciclaje y comercialización de RS 

• Módulo V: Educación ambiental y Participación Ciudadana 

• Módulo Legislación ambiental en el manejo de residuos 
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2. Introducció 

En resposta a les necessitats de tractament dels residus generats per un escorxador a la 
població de Carhuaz (Perú) i de l’associació de criadors de porcs de Huarmey (Perú) es va 
creure convenient disposar d’un document tècnic de referència per poder desenvolupar la 
digestió anaeròbia en els casos detectats, i en posteriors que es trobessin.   

El document tècnic serviria alhora per capacitar i donar a conèixer aquest sistema de 
tractament de la matèria orgànica entre els assistents als cursos de digestió anaeròbia, i per 
formar tècnics i elements implicats en la gestió de residus. Serviria doncs, per promocionar 
aquesta tecnologia en una zona on no era aplicada.   

Del contacte entre Ciudad Saludable i Rosario Pastor, en sorgí un projecte de cooperació de 
quatre estudiants d’enginyeria industrial de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial 
de Catalunya de la Universitat Politècnica de Catalunya que s’emmarcà dins de la XII 
Convocatòria d’Ajuts del Centre de Cooperació pel Desenvolupament de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. [3] 

El projecte, anomenat Tecnologies Sostenibles per la Gestió de Residus, perseguia els 
següents objectius: 

• Crear un vincle entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la ONL Ciudad 
Saludable amb visió de futur i buscant continuïtat. Aquesta contrapart és pionera en 
la gestió de residus en diverses zones del Perú i ha realitzat projectes amb èxit en 
diferents poblacions. 

• Realitzar un intercanvi cultural de les realitats dels dos països 

• Coordinar les diferents associacions locals vinculades a la gestió de residus  

• Impartir dos cursos sobre digestió anaeròbia a les poblacions de Carhuaz i Huarmey 

• Elaborar un document tècnic sobre la digestió anaeròbia de residus orgànics adequat 
a la realitat del país 

Els objectius es realitzaren durant el desplaçament dels cooperants del 11 d’agost al 27 de 
setembre de 2004 a Perú, i s’assoliren tots els objectius, tret de l’últim, que correspon al 
present projecte de final de carrera. 
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2.1. Objectiu del projecte 

• Elaborar un document tècnic que serveixi de referent en la implantació e 
implementació de la tecnologia de digestió anaeròbia com a tractament de residus 
orgànics i que mostri com valoritzar els subproductes obtinguts: biogàs i fertilitzant 
orgànic, pel cas concret de Perú.  

2.2. Abast del projecte 

• Assistència a la sisena edició del programa de postgrau Gestió dels Residus 
Municipals, Industrials i Específics de la Fundació Politècnica de Catalunya, de 150 
hores de durada. Es realitzà del 18 de novembre de 2003 al 6 de maig de 2004.  

• Elaboració d’un document inicial, per usar com a suport teòric dels alumnes d’un curs 
de digestió anaeròbia, i que servís alhora com a capacitació dels alumnes 
d’enginyeria industrial que es desplaçaven al Perú. 

• Desenvolupar el contingut i la metodologia de dos cursos sobre digestió anaeròbia a 
les poblacions de Carhuaz i Huarmey (Perú) 

• Impartir dos cursos de digestió anaeròbia de tres dies de durada a les poblacions de 
Carhuaz i Huarmey (Perú) 

• Adaptar el document tècnic a la realitat i les necessitats detectades durant l’estada al 
Perú 

• Elaborar el document final: “Digestión Anaerobia Para el Tratamiento de 
Residuos Orgánicos – El Caso Perú” (Annex A) 



DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS – El Caso de Perú Pág. 11 

 

3. Elaboració del document 

Per elaborar el document tècnic que servís com a marc de referència en la implantació de 
sistemes de tractament de residus orgànics per digestió anaeròbia al Perú, es va seguir un 
procés de treball que durà prop de 16 mesos. Aquest procés ha inclòs el desplaçament de 
quatre estudiants al Perú, on es van impartir dos cursos sobre el procés de digestió 
anaeròbia de residus orgànics, per poder donar a conèixer aquesta tecnologia als diferents 
agents implicats: l’administració pública, els tècnics i els usuaris. El curs es va fer amb el 
suport de la ONL local Ciudad Saludable, contrapart del projecte.  

Podem dividir les etapes d’elaboració en tres: 

• Treball previ – Formació en el camp de la gestió de residus, estudi del ús de la 
tecnologia de digestió anaeròbia a Europa, busqueda de tecnologia adequada al 
Perú, elaboració d’un primer manual. 

• Treball in situ – Des de Perú, es va assistir a un curs de digestió anaeròbia per 
conèixer un exemple de la tecnologia apropiada al país, es van impartir dos cursos 
de divulgació de la tecnologia a les ciutats de Carhuaz i Huarmey. 

• Reflexions i revisió – Es feu un document final incloent aquelles mancances 
detectades i adaptant el contingut a la realitat del país. 

3.1. Treball previ 

Abans del desplaçament al Perú es varen realitzar diferents activitats per tal d’obtenir la 
informació teòrica i tècnica necessària per assolir els objectius del projecte que el CCD  
(Centre de Cooperació per Desenvolupament, de la UPC) finançava, alhora que així es 
formaven els estudiants en el camp de la digestió anaeròbia, familiaritzant-se amb les seves 
aplicacions a Catalunya. 

3.1.1. Formació en gestió de residus 

Per aprofundir en el coneixement de la gestió de residus (recollida, tractament i disposició), 
s’assistí a la sisena edició del programa de postgrau Gestió dels Residus Municipals, 
Industrials i Específics de la Fundació Politècnica de Catalunya, de 150 hores de durada. Es 
realitzà del 18 de novembre de 2003 al 6 de maig de 2004. 

Aquesta plaça va estar becada en un 50% per l’oficina del Pla de Medi Ambient de la UPC. 
[4] 
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Durant la realització del curs es va prendre consciència de la problemàtica que generen els 
residus en les societats actuals, essent necessària una gestió integrada d’aquests, i seguint 
sempre les conegudes tres Rs: 

• Reduir – en origen la quantitat de residus generats  

• Reutilitzar – aquelles matèries que poden esdevenir un recurs  

• Reciclar – en cicles tancats els residus generats 

Es van conèixer també les alternatives de gestió de la matèria orgànica. Aquestes serviren 
per poder descriure a posteriori els avantatges e inconvenients de la digestió anaeròbia 
enfront les possibles alternatives, així com avaluar la possibilitat de no fer cap tractament.  

3.1.2. Visita a l’empresa DAMM S.A. del Prat de Llobregat 

Gràcies a l’atenció del Dr. Josep Miquel Carceller, gestor de medi ambient, i del Sr. Josep 
Manel Avellàn, vam conèixer l’experiència que havien tingut amb el tractament de les aigües 
generades en aquesta indústria, alhora que un cas pràctic real de l’ús de la digestió 
anaeròbia com a tractament. 

La digestió anaeròbia troba una de les seves grans aplicacions en el tractament de corrents 
d’aigua residuals orgàniques amb un alt contingut de càrrega orgànica soluble. La dificultat 
de tractament d’aquestes corrents per digestió anaeròbia rau en el fet que cal independitzar 
el temps de residència cel·lular (temps de residència de les bactèries a l’interior del digestor) i 
el temps de residència hidràulica (temps de residència d’una unitat de volum de la corrent 
aquosa). Aquesta independència s’assoleix mitjançant la fixació de les bactèries en suports 
físics o bé en flòculs bacterians. [5][6][7] 

La tecnologia Upward-flow Anaerobic Sludge Blanquet (UASB), descoberta pel Dr. Lettinga, 
de la Wageningen University d’Holanda cap a finals dels 70, va representar una gran 
revolució en el camp d’aplicació de la tecnologia de digestió anaeròbia d’aigües residuals. 
Aquest sistema funciona per la creació de flòculs bacterians, que decanten amb facilitat i que 
poden ser separats de forma eficient de la corrent orgànica, evitant així la desaparició de les 
bactèries a l’interior del reactor. Un esquema d’aquest tipus de tecnologia seria el que es 
presenta a continuació. [8] 
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Fig. 3.1.  El concepte de funcionament del reactor UASB [8] 

Les aigües amb altes càrregues orgàniques dissoltes són les que generen les indústries 
agro-alimentaries, i ha existit certa problemàtica dels tractaments habituals en els països 
europeus (fangs activats). Concretament, l’experiència d’aquesta planta amb el tractament 
aerobi convencional va ser molt dolenta. 

La primera depuradora d’aigües residuals, estava constituïda per un pre-tractament de 
desbast de gruixuts, desbast de fins, decantador primari, reactor biològic de fangs activats i 
decantador secundari. [10] 

El reactor de fangs activats presentava com a limitacions la transferència d’oxigen a l’aigua, 
doncs aquesta no era suficient amb la injecció d’aire i es va haver de canviar a oxigen pur la 
injecció. [10] 

A part dels costos que comportava el manteniment de la planta, per adquisició de matèries 
primeres com l’oxigen pur i en consum energètic, pels injectors, la planta comença a 
presentar molts problemes de “bulking” i “foaming” d’algues. Aquest fenomen correspon al 
desenvolupament ràpid de les bactèries filamentoses presents en la reacció, amb el 
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conseqüent augment de generació de quantitat de fangs (que suposen també un cost per la 
necessitat de gestionar-los) i el col·lapse posterior de la planta. [9][11]  

Vistos els problemes, es decidí implantar un digestor anaerobi del tipus BIOPAQ® IR, que 
usa el principi de la creació de flòculs de biomassa fàcilment decantables, com usa la 
tecnologia UASB. De fet, consisteix en dos reactors UASB situats en sèrie, un damunt de 
l’altre. L’inferior treballa a alta càrrega i el superior a baixa carrega, optimitzant així el resultat 
d’eliminació de la matèria orgànica dissolta del tractament. [10] 

Actualment la depuradora funciona amb el digestor anaerobi i en sèrie el sistema de fangs 
activats, que al treballar amb molta menys càrrega orgànica aconsegueix uns rendiments de 
depuració molt elevats. [10] 

3.1.3. Visita a l’Institut d’Investigació i Recerca Agroalimentaria (IRTA) de la 
Universitat de Lleida (UdL) 

El Dr. Xavier Flotats, director de l’àrea d’enginyeria ambiental de l’Institut d’Investigació i 
Recerca Agroalimentaria (IRTA) de la Universitat de Lleida (UdL), ens va concedir una visita i 
ens va facilitar nombrós material i indicacions, entre els que hi havia un vídeo de dibuixos 
animats que descrivia el procés bacteriològic de la digestió anaeróbia. [12] 

Doctor en enginyeria industrial, va dissenyar i construir un biodigestor per tractar purins a la 
Granja El Cros de Santa Pau, la Garriga. Aquesta granja disposava des de l’any 1983 d’un 
sistema de digestió anaeròbia que tractava els purins. El biogàs obtingut s’usava per escalfar 
les naus de cria de la granja, així com per escalfar els biodigestors. El fertilitzant orgànic 
estabilitzat s’aplicava als conreus de la granja, que servien d’aliment als porcs, i l’excedent 
era venut a agricultors de la zona que ho sol·licitaven. Aquest biodigestor va ser desmantellat 
l’any 2003, per haver arribat al final de la seva vida útil i perquè la granja era venguda i es 
deixava de fer cria de porcs.[13][14] 

Aquesta experiència amb la tecnologia de biodigestors es va desenvolupar en una època en 
que es va potenciar l’ús de la digestió anaeròbia a Catalunya, construint-se una vintena de 
plantes. Cap va restar tants anys en funcionament com la de la Granja El Cros. El bon 
resultat de la planta va ser degut en gran part a la bona planificació que se’n va fer, i a la 
implicació del propietari i el personal involucrat en el manteniment i reparacions. [13][14] 

El cas es explicat en l’Annex B.3. de casos reals. 

El Dr. Flotats gaudeix de gran experiència en el camp de la digestió anaeròbia, essent 
aquesta una de les línies d’investigació que duu a terme, e impartint cursos en la carrera 
d’Enginyeria Ambiental sobre aquesta tecnologia. [13]  
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3.1.4. Elaboració del document inicial 

A partir del projecte final del postgrau Gestió dels Residus Municipals, Industrials i Específics 
de la Fundació Politècnica de Catalunya es va elaborar una primera versió del document. 

El govern alemany, a través del programa German Appropriate Technology Exchange 
(GATE), facilitava l’intercanvi d’informació i coneixements tècnics amb organitzacions locals 
per promoure el desenvolupament sostenible dels països. Aquest programa el duia a terme 
la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, una organització 
internacional de cooperació pel desenvolupament sostenible que participa en més de dos mil 
set-cents projectes a nivell mundial. La GTZ fou fundada el 1975, i des d’aleshores ha 
participat en nombrosos projectes i ha editat diversos manual sobre l’aplicació del biogàs. 
Actualment aquesta línia d’acció ha deixat d’existir, però s’editaren diversos manuals fruit de 
l’experiència acumulada que defineixen molt bé les línies a seguir para implementar e 
implantar sistemes de biogàs.  

Aquests manuals, en anglès, ja no estan disponibles a la pàgina web, doncs l’organització 
GATE ha deixat de treballar en aquesta línia. Els documents han servit de referència per 
elaborar el document tècnic objecte d’aquest projecte, posant així, a disposició de la població 
peruana, les experiències del grup alemany, amb el previ consentiment d’aquests. 
[15][20][21][22][23][24]  

3.2. Treball in situ 

Abans d’implantar la tecnologia de digestió anaeròbia a les poblacions de Carhuaz y 
Huarmey, o en altres, es necessari dur a terme una capacitació dels tècnics i de la població 
implicada.  

Per fer-ho es va fer un desplaçament a Perú, on s’impartiren dos cursos sobre digestió 
anaeròbia. Els cursos tingueren un doble objectiu: vers els assistents, un primer contacte 
amb aquest sistema de tractament de residus orgànics, vers la realització del manual, 
provar-ne el contingut i per adaptar-lo posteriorment a la realitat local del país. 

3.2.1. Adaptació del document i cerca d’informació 

En arribar a la ciutat de Lima vam establir contacte amb la nostra contrapart, Ciudad 
Saludable, per tal de conèixer-los personalment i poder-nos posar ràpidament a treballar en 
la planificació dels cursos. Ja en els primers contactes es va fer evident que el text que 
portàvem necessitava ser revisat i adaptat per als cursos. Des de Barcelona era difícil saber 
amb exactitud a qui aniria destinada la guia, i per tant quin era el llenguatge i l’enfocament 
adient. 
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En general els assistents als dos cursos (un a Carhuaz i l´altre a Huarmey) no eren gent amb 
estudis tècnics, si bé alguna persona concreta si en tenia (principalment en el camp 
mediambiental). Això comportava un problema, doncs es va haver d’adaptar el text de 
terminologia i estructura notablement tècnica, a un de molt més planer i entenedor.  

Paral·lelament també es van afegir qüestionaris d’autoavaluació en cadascun dels capítols. 
Es van millorar i ampliar alguns dels apartats, atenent als interessos dels futurs usuaris de la 
guia.  

Una de les eines que més útils ha resultat per trobar informació ha estat la Biblioteca Virtual 
de Salud Ambiental, que pertany al Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente (CEPIS). Gràcies a la Rosario Pastor es va poder realitzar una visita a la seva 
seu de Lima, on Maria Luisa Esparza, directora del centre, ens va ensenyar les instal·lacions 
i el centre de documentació de que disposen. El fons està obert al públic en horaris concrets, 
i disposa d’una gran quantitat d’articles i estudis en el camp de la enginyeria medi ambiental i 
sanitària.  

Un cop adaptat el text a les necessitats dels participants, es van preparar les presentacions i 
els tallers pràctics. Degut a que el col·lectiu a qui anaven destinats els cursos estava en 
general poc acostumat a assistir a classe, es planificà un curs senzill i gràfic, alternant 
explicacions teòriques amb tallers pràctics on es plantejaven situacions que reproduïen la 
realitat.   

3.2.2. Assistència al Primer Curso de Biodigestión a Casa Blanca 

Albina Ruiz, directora executiva de Ciudad Saludable, va establir contacte amb Carmen 
Felipe-Morales y Ulises Moreno, els dos Doctors en Enginyeria Agrònoma, professors retirats 
de la Universidad de Agraria de la Molina, de Lima. Els doctors disposen d’un terreny de una 
hectàrea d’extensió a la zona de Pachacamac, Lima. La finca, anomenada Casa Blanca la 
usen com a explotació agrària biològica i per la cria de conillets d’Índies (cuyes). Aquests 
últims són una carn molt preuada en el país, que es comercialitza a bon preu. Pel tractament 
de les excretes dels conillets d’Índies disposen d’un biodigestor tipus xino, del qual aprofiten 
la matèria orgànica estabilitzada com a fertilitzant orgànic pels conreus i el biogàs a mode 
educatiu per escoles i universitaris.    

Durant els dies 14, 20 y 28 d’agost del 2004 es va assistir al Primer Curso de Biodigestión, 
organitzat a Casa Blanca. Aquest incidia en temes pràctics, en els que calia aprofundir, i 
permetia conèixer de primera mà una de les experiències més exitoses sobre digestió 
anaeròbia realitzada a Perú.  
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Fig. 3.2. Curs de Digestió Anaeròbia, Casa Blanca 

En aquest curs es va presentar l’experiència pràctica de 10 anys de funcionament del 
biodigestor. Durant aquests dos caps de setmana es va col·laborar a descarregar, carregar i 
fer el manteniment del biodigestor, es va aplicar el biol a diferents cultius i es va construir un 
digestor tipus batch. A més es va realitzar una classe teòrica i per aprendre conceptes clau 
sobre el compostatge i l’aprofitament del biogàs.  

El cas es exposat àmpliament a l’Annex B.3.  

Contacte:  

 

Bioagricultura Casa Blanca (finca de producción, 
investigación y capacitación en agricultura ecológica y 
agroecoturismo).  

Lote 20 – Parcelación Casa Blanca Pachacámac, Lima, 
Perú 

carmenfm@terra.com.pe , carmenfm@ecred.com   
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3.2.3. Realització dels Cursos 

Assessorats en tot moment per la contrapart, es van impartir dos cursos sobre digestió 
anaeròbia. Un a la localitat de Carhuaz i un altre a Huarmey, ambdós pertanyents al districte 
d´Ancash (Perú). 

Els objectius del curs van ser bàsicament els següents: 

• Familiaritzar-se i comprendre els processos que defineixen la digestió anaeròbia.  

• Identificar les diferents aplicacions i tecnologies desenvolupades en el camp de la 
digestió anaeròbia. 

• Caracteritzar un digestor en totes les seves  fases: plantejament inicial, disseny, 
construcció, explotació i desmantellament. 

El curs servia alhora per provar el document inicial i detectar-ne les necessitats per adaptar-
lo posteriorment. 

Els alumnes desplaçats, professors del curs, no disposaven d’experiència en el camp de 
l’ensenyament. Gràcies a que Ciudad Saludable ja ha impartit anteriorment cursos en 
aquestes zones i gaudeix d’un àmplia experiència en el camp de la capacitació /organització, 
es va poder superar aquest inconvenient. 

Una de les recomanacions més encertades de la contrapart fou la de potenciar al màxim la 
participació dels alumnes. Així doncs, s’alternaven explicacions teòriques, exercicis pràctics i 
sortides de camp, en els que es treballava individualment i en grup.  

3.2.3.1. Estructura i metodologia 

Les explicacions teòriques es van realitzar amb l’ajut de divers material que es va preparar 
per l’ocasió: 

• Transparències en Power Point  (figura 4.3.) 
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Fig. 3.3. Curs de Digestió Anaeròbia, 10/09/04, Huarmey 

• Pòsters amb quadres i gràfics explicatius 

 
Fig.  3.4. Pòster d’un digestor tipus xino  

• Una maqueta d’un biodigestor, per explicar el concepte de vasos comunicants i 
l’efecte de la pressió en un biodigestor de coberta fixa.  
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Fig.  3.5. Maqueta del biodigestor  

A més es va fer ús del vídeo de dibuixos animats, citat a l’apartat 4.1.3., on s’explicava el 
procés bacteriològic de la digestió anaeròbia, cedit pel Dr.Xavier Flotats, del departament 
d’Enginyeria Ambiental de l’IRTA. [12] 

Els exercicis pràctics es desenvoluparen a partir de casos proposats que pretenen reproduir 
la realitat, de manera que els alumnes es sentissin identificats amb les situacions. Un cop 
treballats de forma individual o col·lectiva, en dinàmiques de grup, durant uns minuts, 
s’exposaven les solucions oralment o en pòsters que defensaven davant la resta de la 
classe. Finalment s’exposava la solució correcta, o la que s’havia considerat en la definició 
del problema si aquesta no era única.   

Els exercicis pràctics o tallers que es van plantejar s’inclouen en l’Annex B.5.  

 
Fig.  3.6. Dinàmiques de grup  
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El curs constà de tres blocs teòrics amb el corresponent taller pràctic per a cada un d’ells. 
Durant l’exposició teòrica de cada bloc o al final es realitzava la part pràctica que ajudava a 
fixar conceptes. Per acabar cada bloc, es realitza un torn obert de preguntes i dubtes:  

• Bloc 1: Introducció al procés de la digestió anaeròbia.  A part de l’explicació 
teòrica, es realitza el passi del vídeo sobre les bactèries responsables de la digestió 
anaeròbia. 

• Taller 1: Factors de control Anàlisi dels diferents factors que influeixen en la 
Digestió Anaeròbia per a diferents casos pràctics. Annex B.5. 

• Bloc 2: Aplicacions i tecnologies desenvolupades 

• Taller 2: Perquè la digestió anaeròbia? Treball en grups en el que es discuteixen 
els beneficis d’aquest procés. Annex B.5. 

• Bloc 3: Fases de la implantació d’un sistema de digestió anaeròbia? A part de 
l’explicació teòrica es procedeix a l’anàlisi de la maqueta d’un digestor i a l’exposició 
d’una presentació en Power Point de l’experiència de Casa Blanca  

• Taller 3: Tipus de digestors? Els participants avaluen després de les pertinents 
explicacions, els diferents tipus de digestors existents. Annex B.5. 

Un cop acabats els tres blocs es feu una visita de camp. En el cas de Carhuaz es va visitar 
l’escorxador, l’abocador municipal i una granja amb un biodigestor en desús. En el cas de 
Huarmey es van visitar l’abocador municipal i els terrenys de l’Asociación de Criadores “El 
Hornito” i es va construir una planta pilot (un digestor tipus Batch).  

Per acabar es realitzà un qüestionari referent a la visita de camp que els alumnes lliuraren en 
el plaç d’una setmana. 

Cada participant disposava d’una còpia del manual teòric del curs, on es podia aprofundir en 
els diversos punts tractats a classe. A més al final de cada un dels cursos es lliurava un full 
d’avaluació on cadascú, anònimament, donava la seva opinió i valorava els diferents 
aspectes relacionats amb les exposicions, el material i el temari del curs. Es va poder 
observar com la gran majoria dels assistents donaven una opinió positiva del curs. D’aquests 
formularis es va extreure informació molt important per a la revisió del propi curs per edicions 
futures, fóra de l’abast d’aquest projecte. 

Seguidament s’explicarà amb detall les característiques de cadascun dels cursos realitzats. 
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3.2.3.2. Curs de Carhuaz 

El curs de Carhuaz va tenir molt de ressò en el poble gràcies a la difusió que en va fer 
Ciudad Saludable i a la conscienciació social que han aconseguit entre la població. El alcalde 
del poble va inaugurar el curs i hi va participar sempre que li va ser possible com un alumne 
més.  

Un altre exemple de l’èxit d’aquesta convocatòria va ser l’entrevista que ens va fer la radio 
local on ens va donar la possibilitat d’explicar el motiu de la nostre estada a Carhuaz i la 
importància d’una bona gestió dels residus. 

Dies del curs: 1, 2 i 3 de setembre 

Mitjana d’assistents:  23 

Característiques dels assistents:  

El nivell d’estudis dels assistents era mig - alt. Majoritàriament eren treballadors de la 
Municipalitat de Carhuaz que formaven part del projecte de gestió de residus que s’estava 
duent a terme a la localitat, així com de la Municipalidad Provincial de Huaylas. També vam 
trobar professors i estudiants d’àrees mediambientals de la UNASAM (Universidad Nacional 
de Ancash Santiago Antúnez Mayolo), càrrecs de l’Hospital Provincial de Carhuaz i 
professionals independents.  

Cal dir que alguns d’aquests alumnes ja havien assistit prèviament als altres mòduls del curs 
de gestió integral que duu a terme Ciudad Saludable, comentat a l’apartat 2.2.. Així doncs ja 
disposaven de coneixements previs en quant a gestió de residus.  

Visita de camp: 

El tercer dia de curset es van realitzar les següents visites: 

Escorxador municipal: Aquesta era un visita obligada en el nostre pla de treball doncs la 
contrapart i el municipi tenen com una de les seves prioritats instal·lar-hi un biodigestor. 
Actualment tots els residus orgànics generats (restes de vísceres que no es poden aprofitar, 
sang,...) són abocades directament al riu sense cap mena de tractament, amb la conseqüent 
contaminació de les aigües superficials. El compromís del municipi es tan ferm que ja 
disposaven d’una partida pressupostaria de 12.000 dòlars americans per al disseny, 
construcció i posta en marxa del sistema. Els alumnes van realitzar un anàlisi detallat dels 
corrents residuals i de les condicions de contorn de l’activitat, de les necessitats energètiques 
i de les possibilitats d’aprofitament del biogàs, de les aplicacions del biol o fertilitzant orgànic i 
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finalment van agafar dades concretes necessàries per fer un balanç econòmic. La presa de 
dades de l’estudi de camp es va fer seguint el qüestionari de l’Annex B.4.  

 
Fig.  3.7. Escorxador municipal, Carhuaz  

Granja de la Facultad de Ciencias Agrarias del Instituto de Investigación 
Agroindustrial de la UNASAM:  La facultat disposa d’uns terrenys on els propis alumnes 
crien vedells, conills, conillets d’Índies, porcs i cultiven pastura pels animals. Antigament 
s’utilitzava un digestor de tipus cúpula flotant de gran tamany per la gestió dels residus 
orgànicas, i va estar en funcionament uns deu anys. Degut a la falta de cura en el 
manteniment, s’havia fet malbé i era massa costosa la seva reparació per el que estava 
abandonat. Aquest fet va permetre explicar als alumnes la importància que té la implicació de 
l’usuari en el procés de la digestió per que aquest sigui un èxit.  

 
Fig.  3.8. Biodigestor en desús  
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Abocador municipal: Com a complement al curs es va realitzar la visita a l’abocador de la 
localitat per il·lustrar als participants del curs sobre les diferents iniciatives que ja s’estaven 
portant a terme en la gestió de residus, descrit en l’apartat 2.1..  

 
Fig.  3.9. Cartell informatiu abocador municipal  

3.2.3.3. Curs de Huarmey 

Dies del curs: 9, 10 i 11 de setembre 

Mitjana d’assistents: 21 

Característiques dels assistents: 

En aquest curs els participants tenien un nivell de coneixements previs inferior als alumnes 
de Carhuaz ja que aquest estava destinat principalment a una associació de criadors de 
porcs de la zona (Asociación de Criadores del Hornito).  Entre la resta d’assistents hi havia 
molts estudiants i algun professor del Instituto Superior Tecnológico de Huarmey, 
representants del departament d’Ecología y Ambiente de la municipalitat, representants del 
Ministerio de Agricultura, representants de l’Hospital de Huarmey i professionals a nivell 
particular. 

Els alumnes pertanyents a l´Associación de Criadores “Los Hornitos” van estar molt motivats 
en tot moment per dos grans motius:  

• consideraven el sistema de digestió anaeròbia útil pel tractament dels residus 
orgànics que comencen a esdevenir un gran problema. 

• consideraven que un biodigestor els ajudaria a aconseguir energia de manera 
autònoma que podia fer créixer els seus ingressos com a comunitat y millorar els seu 
nivell de vida. 
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Visita de camp: 

El tercer dia es va dedicar a realitzar diferents visites. 

Abocador municipal: Visita a l’abocador de la ciutat amb la corresponent explicació per part 
d’un col·laborador de Ciudad Saludable, descrit a l’apartat 2.1.. D’aquesta manera es 
conscienciava als diferents participants del curs de la quantitat de residus generats i de la 
importància del seu correcte tractament. 

 
Fig.  3.10. Zona de compostatge de l’abocador de Huarmey  

Terrenys de l’Asociación de Criadores del Hornito: on es realitza la cria de porcs. En 
aquesta localització es varen analitzar les característiques del lloc i les seves possibilitats 
futures d’implantació de la digestió anaeròbia. La existència de grans quantitats de substrat i 
les necessitats d’energia fan que sigui una localització òptima per un digestor anaeròbic. 
Aprofitant la disponibilitat de residus orgànics es va fer un taller de creació d’una planta pilot 
amb els alumnes, amb resultats molt positius. Actualment segueix en funcionament, i s’està 
assessorant tècnicament pel personal de Ciudad Saludable.  

 
Fig. 3.11. Construcció digestor tipus batch   
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3.3. Reflexions i revisió  

Durant la realització dels cursos, es va dur a terme una detecció dels punts febles del 
manual. Es buscaren aquells apartats que no s’adaptaven a la realitat local, o que havien de 
ser ampliats per la gran importància que tenien. 

Com a punts febles principals es detectaren els següents: 

• Casos reals al Perú – com aplicacions i tecnologies faltaven casos que s’haguessin 
dut a terme al Perú. El fet que únicament es citessin casos estrangers feia que els 
alumnes es sentissin poc identificats amb la part de tecnologies aplicades. 
L’experiència de Casa Blanca despertava atenció i qüestions per part de l’alumnat, 
que en veure-ho un cas veí i real que funcionava creia i entenia millor la tecnologia. 

• Mètode constructiu alternatiu – es presentava únicament un procés constructiu 
desenvolupat a Tanzània per l’organització CAMARTEC. A Casa Blanca se’ns va 
descriure el procés constructiu del digestor que allí disposaven, el qual es va creure 
encertat incloure com a mètode alternatiu, a l’Annex B.6.  

• Els fangs de les estacions depuradores d’aigües residuals – Es citaven 
aplicacions com la digestió de fangs de depuradores d’aigües residuals. Les 
depuradores generen gran quantitat de fangs biològics, que cal anar purgant i que 
esdevenen un residu que cal gestionar. Una de les possibilitat de gestió és la digestió 
anaeròbia. Els fangs són usats en alguns casos com a fertilitzants o bé tractats en 
abocador. El biogàs generat s’aprofita a la pròpia estació depuradora, per escalfar el 
digestor anaerobi i reduir-ne el volum. A Perú no existeixen estacions depuradores 
que utilitzin els fangs activats o digestió aeròbica. Per aquest fet, l’exemple havia de 
ser eliminat del document.[5] 

• L’obtenció d’hidrogen – el Perú és un país on la majoria de zones disposen d’un 
desenvolupament tecnològic mínim. L’obtenció d’hidrogen de la digestió anaeròbia es 
fa a partir de la interrupció parcial de la reacció, amb reactors de dos fases. Aquesta 
tecnologia necessita d’un gran suport d’indústria al darrere, pel que no es considera 
factible, almenys per un programa d’implementació. L’objectiu del document es més 
descriure les aplicacions que té la digestió anaeròbia com a tractament de residus. 
Aquesta possibilitat havia d’eludir-se. [16][17] 

•  Construcció d’una planta pilot a petita escala – en el document inicial es 
descrivia únicament la possibilitat de fer proves a petita escala en laboratoris. Durant 
l’estada a Casa Blanca (apartat 4.2.2.) vam construir una planta pilot amb un digestor 
tipus batch per fer proves. Aquest donava la possibilitat de dur a terme experiments 
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amb el substrat que havia de ser tractat, així com de fer un primer contacte entre el 
procés de digestió anaeròbia i el futur usuari. Durant el curs de Huarmey, la 
Asociación de Criadores del Hornito va fer  possible que l’experiència que havíem dut 
a terme a Casa Blanca es reproduís. La construcció va despertar una gran 
expectativa, per la simplicitat del sistema, i amb posterioritat s’ha sabut que la planta 
va produir biogàs i que es va poder acumular. L’experiència s’ha inclòs a l’Annex B.2. 

• Descriure un exemple real de manteniment i operació – el cas de Casa Blanca 
inclouria una visió real del manteniment d’una planta de digestió anaeròbia.  

• Adaptació del disseny constructiu a les necessitats reals – el biodigestor de 
Casa Blanca era una versió adaptada del mètode constructiu que havien emprat. En 
aquest cas s’havia instal·lat una fosa amb un comporta roscada que facilitava el 
buidat i la neteja del digestor. Aquesta possibilitat d’adaptació fa que la tecnologia 
sigui més versàtil i reflexa una possibilitat de millora. 

• Alimentació inicial – quan es posa en marxa un digestor, per primera vegada o 
després d’una parada de manteniment, es fa una càrrega especial, per obtenir una 
producció de gas ràpida i un desenvolupament òptim de la biomassa. Se’ns va 
mostrar una possibilitat de combinació de substrat durant l’experiència de Casa 
Blanca que orientava millor al usuari que vol iniciar una planta, o al tècnic que en faci 
l’arrancada.  

• Implicació de l’usuari – durant els anys vuitanta es va dur a terme al Perú una 
implantació de biodigestors, proporcionats per l’empresa Leche Gloria,S.A. a alguns 
dels seus criadors de vaques. Malgrat que el disseny de les plantes fou 
completament encertat, deixaren d’usar-se en poc temps, per una falta completa 
d’interès per part de l’usuari. Leche Gloria havia pagat el disseny i la construcció a 
tècnics perfectament capaços, però no es va dur a terme cap programa de 
capacitació. L’usuari és qui ha d’estar amb el manteniment diari de la planta, i si no 
n’obté els beneficis esperats, aquesta no compleix les seves expectatives o està mal 
dimensionada, deixarà d’alimentar-la i la planta restarà abandonada. Aquesta 
experiència calia que s’introduís com a reflexió, doncs el disseny òptim no implica un 
funcionament ideal.  

• El CEPIS com a recurs d’informació – la visita al CEPIS, i la seva recent iniciada 
Biblioteca Virtual, descrita a l’apartat 4.2.1., eren un recurs de formació i reciclatge en 
el camp de la digestió anaeròbia molt important. Es poden trobar articles de diferents 
països de Sud Amèrica, que malgrat no ser el Perú, sempre són més pròxims a la 
realitat del país. El centre es menciona, així com també s’han inclòs comentaris 
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d’alguns dels articles que es troben per aigües residuals i residus en el camp de la 
digestió anaeròbia. [18] 

• Fer un procediment de presa de mostres e interpretació de resultats 
d’experiments amb plantes a petita escala tipus batch – durant la construcció de 
la planta pilot tipus batch a Huarmey, es va veure que el fet de deixar la planta a algú 
que no tenia coneixements específics de la tecnologia, sobretot en els perills i la 
manipulació del biogàs, calia redactar i facilitar un protocol, tant de presa de mostres 
com d’interpretació de resultats. Aquest s’ha inclòs a l’Annex B.2.  

• El cas de l’escorxador de Carhuaz – l’escorxador genera matèria orgànica com a 
corrent residual, i aquesta consisteix en una corrent aquosa amb un alt contingut de 
matèria orgànica dissolta i en suspensió. El document inicial estava completament 
enfocat al tractament de residus, és a dir, que no es presentaven tecnologies per 
corrents amb menys d’un 10% de sòlids totals. El document ha de servir per 
presentar la tecnologia disponible, en tota la seva gamma, pel que les aigües 
residuals i els sistemes de tractament d’aquestes han estat incloses en el cos del 
document tècnic “Digestión Anaerobia Para el Tratamiento de Residuos 
Orgánicos – El Caso Perú” de l’Annex A. Així mateix, en l’Annex B.1. de 
Caracterización de corrientes residuales es caracteritza molt més l’activitat del camal, 
anteriorment no inclosa al manual inicial, i que representava una demanda evident en 
el Perú.   

• Adaptació del vocabulari – el dialecte peruà difereix en multitud de vocabulari del 
castellà. Així, en el document inicial es parlava de tractament de purines, que 
s’entenia com una marca comercial que existia de pinso de cria d’aus. Un escorxador 
s’anomena camal, un vertedero és un relleno sanitario i així molts d’altres exemples. 
Ha calgut doncs un esforç en adaptació del vocabulari emprat en el document. 

• Dissenys senzills amb materials plàstics – en l’estudi de tipus de tecnologies de 
construcció es va veure que existien digestors tipus fosa que són de construcció molt 
senzilla. Únicament es precisa d’uns metres de mànega de lona de plàstic, 
impermeable al gas, que fa de cos del digestor. En estar exposada a l’exterior, 
aquesta superfície és molt susceptible de trencar-se, perdent així l’estanqueitat al 
gas. Una lona de plàstic és molt difícil de reparar, així que per una petita fissura es 
pot haver de desmantellar un digestor sencer, generant-se així mateix una quantitat 
apreciable de residus. Aquest tipus de tecnologies han sigut desestimades per poc 
sostenibles, per ús ineficient de recursos no renovables i generació 
desproporcionada de residus no renovables ni recuperables. 
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• Adaptació de materials – el sistema d’aprofitament de biogàs presenta certes 
limitacions pel seu contingut d’àcid sulfhídric. Aquest provoca corrosions a les 
canonades, si aquestes són de ferro. Si les canonades són de PVC, no hi haurà 
problemes de corrosió però hauran de canviar-se per la degradació solar. Caldrà 
doncs estudiar bé les aplicacions i relacionar-ho amb les condicions de treball.  

• Propietats del fertilitzant – el fertilitzant obtingut com a subproducte era poc descrit, 
i faltava una ampliació de la informació per l’aplicació posterior i per donar èmfasi a 
les propietats que aquest té. Faltava detallar també la presència de bacteris en el 
fertilitzant en el cas de digestió psicròfila (duta a terme a menys de 15 ºC), doncs 
únicament s’esmentava l’eliminació de patògens en el cas de la digestió termofílica (a 
partir de 60 ºC).  

3.4. Document final 

De resultes del desenvolupament, millora, ampliació i revisió del document tècnic inicial, ha 
sorgit el document “Digestión Anaerobia Para el Tratamiento de Residuos Orgánicos – 
El Caso Perú” . El cos d’aquest document es presenta a l’Annex A i els annexos que el 
complementen a l’Annex B. La separació ha sigut pel volum de pàgines que aquests 
comprenen.  

El document inclou les experiències descrites i adapta les possibilitats de la tecnologia de 
digestió anaeròbia a les demandes actuals del Perú. 

A continuació es fa una descripció dels principals apartats del document tècnic, justificant-ne 
la necessitat de cadascun.  

3.4.1. Conceptes bàsics sobre digestió anaeròbia 

La digestió anaeròbia es un procés biològic, dut a terme per una flora bacteriana i multitud de 
microorganismes vius. En tractar-se d’un procés dut a terme per organismes vius, calen 
certes condicions ambientals pel seu òptim desenvolupament, que cal remarcar. Alhora, 
quan existeixin mals funcionaments caldrà detectar l’origen de l’alteració, a partir de la 
interpretació de la reacció biològica. 

Per aquests fets, i per introduir el tractament de digestió anaeròbia als usuaris potencials, cal 
fer una breu descripció, del procés biològic que té lloc. 
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3.4.2. Corrents residuals a tractar 

Per poder saber quan s’aplica la digestió anaeròbia, cal saber primer quines corrents 
residuals són susceptibles a tractament i com es classifiquen aquestes en funció dels sòlids 
totals. És el contingut de sòlids totals un dels factors determinants en quant a tipus de 
tecnologia adequada de tractament.  

Les corrents aquoses amb alts continguts orgànics o els residus orgànics amb un contingut 
adequat d’humitat seran aptes de ser tractats mitjançant la digestió anaeròbia. Alguns dels 
exemples més usuals i presents al Perú es reflexen en aquest apartat. 

Per últim es remarca la necessitat de caracteritzar cada substrat a tractar, per poder fer el 
dimensionat de la planta. Aquesta caracterització es pot fer considerant que altres corrents 
similars caracteritzades son valors aptes pel dimensionat (amb el conseqüent error que es 
cometrà), pel que es donen alguns perfils de caracterització de substrats a l’annex A.1 del 
document. Un altre mètode és caracteritzar la corrent mitjançant plantes pilot a petita escala 
al laboratori o a la pròpia granja, pel que es descriu la construcció d’un digestor tipus batch, 
el protocol de presa de mostres i l’anàlisi de resultats obtinguts a l’annex A.2 del document.  

3.4.3.  Implantació d’un biodigestor 

Quan es desitja construir un digestor per un emplaçament concret, és necessari seguir uns 
passos concrets, per evitar així que s’oblidin consideracions importants abans de la posada 
en marxa. 

La primera fase del procés és la planificació. Es necessita d’un anàlisi geogràfic (factors 
econòmics, factors socials i factors ambientals) que perfili les característiques de l’entorn. Un 
anàlisi econòmic, per veure la rendibilitat monetària de la planta per l’usuari i detectar les 
necessitats de finançament. Un estudi de factibilitat, per veure si les diferents 
característiques detectades són adequades. Un programa d’implementació que capaciti els 
diferents elements implicats (usuari, tècnics, constructors...) en un sistema de biogàs. Una 
selecció de tecnologia, coneixent les diferents tecnologies disponibles poder escollir amb 
criteri aquella que millor s’adapta a les nostres necessitats. Un anàlisi d’alternatives, per 
poder veure quins serien possibles tractaments alternatius i què els diferencia principalment 
de la digestió anaeròbia.  

La segona fase es la implantació d’un digestor en particular. Aquesta fase consta d’una 
primera etapa de dimensionat, en la que es calculen els paràmetres concrets que són 
necessaris per l’emplaçament característic, en funció de la demanda de gas, el substrat 
disponible... La segona etapa és la construcció de la planta, de la que es detallen dos 
possibles mètodes. La tercera etapa és la posada en marxa del reactor, per part del promotor 
i constructor de la planta. 
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La tercera i última fase és el funcionament de la planta. Una de les etapes és l’explotació del 
biodigestor, que està constituïda per l’operació del digestor (alimentació de la planta, ús i 
acumulació del fertilitzant orgànic obtingut), el manteniment que cal fer-ne, les possibles 
reparacions que poden donar-se i el sistema d’aprofitament del biogàs. L’última fase seria el 
desmantellament que cal fer de la planta al final de la seva vida útil per assegurar la 
seguretat a la zona.  
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4. Pressupost 

En aquest apartat es pretén plantejar un pressupost el més aproximat possible dels 
costos de realització del document tècnic. Es valorarà el preu que inclourà els costos 
base del manual, el desplaçament al Perú, els beneficis i els impostos. 

Es calcularà el cost total desglossat en costos d’oficina tècnica i desplaçament i estada al 
Perú. No es considerarà el cost del programa de postgrau, per tractar-se d’un aspecte de 
formació que beneficia principalment a qui l’imparteix, sense que sigui atribuïble al cost 
del document.  

4.1. Costos oficina tècnica 

Amb la distribució de les tasques i la temporització dels recursos humans, tecnològics i el 
seu cost per hora, en surt el cost total d’aquest apartat.  

• Costos a amortitzar en tres anys:  
Concepte Preu (€) 
1 ordenador personal con targeta de xarxa 2.705 

línia Internet 300 

llicencies programes informàtics 2400 

impressora 360 

TOTAL 5.765 
 

Taula 4.1: Costos amortitzables 

Que en un any equivaldria a: 

TOTAL  AMORTIZABLES = 1.922 €/any 

• Lloguer del local, llum, aigua, telèfon, taxes, costos financers : 7.000 €/any. 

La jornada laboral serà de 1.800 h./any com a terme mig, i considerant que les hores 
invertides de treball son de 720, s’obté que sumant els dos punts anteriors, segons les 
hores d’utilització:  

TOTAL = 3.569 € 

Es pren un marge del 20% d’error sobre el total: 

TOTAL = 3569 €* 1,2 = 4.283 € 
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Considerant el sou d’un enginyer junior de 25 €/h. segons conveni. 

Estimació horària:  
Concepte Cost (€/h.) Temps (h.) Cost (€) 
Elaboració del manual tècnic 25 620 15.500 

Gestió administrativa 25 100 2.500 

TOTAL PERSONAL 720 18.000 
 

Taula 4.2: Costos horaris

TOTAL  OFICINA TÈCNICA = 22.283 € 

4.2. Cost desplaçament al Perú  

S’ha desglossat la partida en realització dels cursos i cost del desplaçament dels 4 
participants 

Concepte Preu (€) 
Abans desplaçament (visites...) 146,5 

Bitllets avió 3.465,3 

Transport intern 215,1 

Material cursos 484,2 

Varis (manutenció) 899,9 

TOTAL 7.776,4 
 

Taula 4.3: Costos desplaçament Perú

4.3. Benefici net 

Aplicarem un marge de benefici del 20%.  
Concepte Cost (€) 

Oficina tècnica 22.283 

Desplaçament Perú 7.776,4 

SUBTOTAL 30.059,4 

+ Marge (20%) 6.011,88 

TOTAL ABANS IMPOSTOS 36.071,28 
 

Taula 5.4.: Benefici net
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4.4. Impostos i preu de venda al públic 

En aquest apartat s’aplica l’IVA (16 %) sobre el cost total calculat a l’apartat anterior. 
Queda per tant, com a cost total de facturació: 

COST TOTAL FINAL =  41.842,69 € 
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5. Ambientalització  

En la redacció del projecte i posterior publicació com a document tècnic, s’han considerat els 
següents impactes, i s’han pres les mesures correctores indicades. 

IMPACTE MESURA PREVENTIVA 
Consum 
energètic 

Usar un PC portàtil que disposés de suspensió del sistema 
en 5 minuts 

Durant la 
redacció Consum de 

recursos - fulls 

Evitar al màxim la impressió de les versions esborrany del 
document, i imprimir les que es necessitessin en fulls amb 
una cara impresa (fulls en brut) 

Consum de 
recursos - 
cel·lulosa verge 

Imprimir el document en paper reciclat, o de boscos 
controlats 

Contaminació 
medi - Ús de 
clor  

Usar fulls lliures de clor, blanquejats amb ozó 

Contaminació 
medi aquós – 
tints no solubles 

Usar tinta d’impremta de base aquosa i de procedència 
natural. S’ha d’assegurar la biodegradabilitat.  

Contaminació 
aire – 
dissolvents 

Evitar les pintures o tints amb dissolvents, que són evaporats 
per la fixació en impremta.  

Contaminació 
aire – transport 

Es buscaran impremtes locals, que evitin els llargs 
recorreguts del document, amb les conseqüents emissions 
primàries i d’efecte hivernacle 

Durant la 
publicació 

Consum 
recursos – 
transport 

Evitar al màxim el transport, doncs suposa un consum 
d’energies fòssils, no renovables. 

Pel que fa a la futura aplicació del document, aquest desenvolupa l’ús de la digestió 
anaeròbia pel tractament de residus orgànics.  

Els residus orgànics provoquen la proliferació de larves, bacteris i mosquits, que augmenten 
les malalties, com la febre tifoidea, la malaria o el dengue. La matèria orgànica que fermenta 
de forma descontrolada a la intempèrie pot arribar a contaminar aqüífers a partir de la 
percolació a través del terreny dels lixiviats, podent contaminar les aigües de les que 
s’abasteix una comunitat. 

La necessitat de fertilitzants químics per treure rendibilitat als conreus, implica en molts 
casos uns costos molt alts als agricultors. Els fertilitzants químics a més a més no són 
fabricats a Perú, sinó que són transportats d’altres països, el que implica unes dependències 
exterior del país que no afavoreixen el desenvolupament econòmic. 
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L’energia és també una demanda constant. Bona part de l’energia elèctrica del Perú prové 
de fonts renovables, com ara la hidràulica. El gas però, és consumit en bombones 
importades del exterior, fet que suposa de nou una dependència econòmica molt gran pel 
país. Just durant la nostra estada, es van descobrir unes bosses de gas natural al país, i la 
tecnologia del gas es promovia, sota el nom de Gas de Camisea, essent una de les poques 
energies fòssils que extreu el país.  

La digestió anaeròbia es presenta doncs com una alternativa de tractament que pot 
comportar tres beneficis ambientals significatius: 

• Evita la contaminació del medi aquós i del sòl per fermentació incontrolada de la matèria 
orgànica, millorant les condicions ambientals i higièniques de la zona.  

• S’obté fertilitzant orgànic d’alta qualitat que pot ser usat per augmentar el rendiment dels 
conreus. 

•  S’obté una font d’energia renovable, el biogàs que pot suposar la independència 
energètica d’un usuari. 

Cal destacar que aquestes grans propietats de la digestió anaeròbia s’obtenen després d’un 
esforç de planificació en la fase de disseny, i d’una implicació de l’usuari o explotador de la 
planta. Si algun d’aquest factors falla, el sistema de digestió anaeròbia ja no funcionarà 
correctament i serà un fracàs, podent aleshores provocar un impacte ambiental molt 
significatiu. Per exemple, una fuita de gas metà implica un efecte hivernacle 20 vegades 
superior que el mateix volum de diòxid de carboni. 

Per assegurar l’èxit de la digestió anaeròbia, al llarg del document es donen les pautes i els 
factors claus a considerar. El bon ús del mateix implicarà una millora substancial del medi. 
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6. Conclusions 

Per la redacció d’un document tècnic que hagi d’adaptar-se a la situació concreta d’algun 
país, cal sens dubte una fase de coneixement de la realitat i adaptació a aquesta. El procés 
de revisió del document ha comportat un major del període de redacció, retardant el 
lliurament del projecte. Com a conseqüència però, el resultat s’adapta a les necessitats reals 
del país, i a la demanda que es dóna en quant a necessitat de tecnologies apropiades pel 
tractament de residus orgànics. 

Les experiències precedents en altres projectes de cooperació han ajudat en gran mesura a 
l’obtenció d’informació sobre tecnologies poc sofisticades en quan a disseny i explotació, que 
són aptes per desenvolupar-se en països o zones que tinguin un accés difícil a recanvis o bé 
una manca de capacitació específica de tècnics. És el que es coneix com a tecnologia 
apropiada.  

El desconeixement inicial d’una tecnologia produeix una situació difícil de superar. Els 
mitjans de que disposa el país no són suficients, i les tecnologies poc conegudes no 
s’apliquen per desconfiança. 

La cooperació entre universitats o organitzacions dóna l’oportunitat als estudiants de països 
desenvolupats de conèixer la realitat dels països del sud. Els països del sud es beneficien, 
alhora, dels recursos i els coneixements adquirits, disposant d’una visió àmplia per poder 
jutjar amb coneixement de causa quines són aquelles tecnologies que més ajuden al 
desenvolupament de les comunitats o dels pobles.  

Cal destacar que és necessari donar a conèixer tant els pros com els contres que implica 
una tecnologia, doncs la promoció adequada és aquella que explica els beneficis i possibles 
inconvenients de forma àmplia, per deixar en mans del promotor o del propietari la pressa 
decisió final per construir o no un sistema de digestió anaeròbia.  

La cooperació amb la contrapart Ciudad Saludable ha sigut molt fructífera. Es preveu una 
continuació pel present any, amb estudiants dels darrers cursos de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona, que desenvoluparan algun dels casos d’aplicacions 
descrites, essent el cas de l’escorxador de Carhuaz el més adequat per disposar de recursos 
econòmics necessaris pel finançament inicial. 
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