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J.1.  Introducció 

En aquest apartat es realitza l’estudi econòmic de les diferents alternatives plantejades 

per la reducció d’emissions de diòxid de carboni d’una planta de cogeneració de 100MW. Amb 

aquest estudi es vol aconseguir conèixer si l’opció d’introduir l’hidrogen com a combustible en 

aquest tipus de plantes és viable econòmicament o si ho podria ser en un futur. També es vol 

conèixer  en quines condicions ho seria. 

Les diferents alternatives s’aconsegueixen a partir de la modificació de diferents 

variables: 

Ø Necessitat de construir una nova planta per poder utilitzar el nou combustible, 

ampliació de la planta actual o aprofitament sense necessitat d’ampliació (en el 

cas de ser construïda es faria amb perspectives de futur). 

Ø Proporció de gas natural-hidrogen en la mescla de combustibles (cas 

convencional, mescla equimolar i combustible ric en hidrogen) 

Ø Origen de l’hidrogen (steam reforming, electròlisi o hidrogen excedent). Dins 

l’opció de comprar hidrogen excedent, es planteja l’opció de comprar a una 

empresa exterior o bé la possibilitat que la planta química a la qual dóna servei el 

procés de cogeneració, tingui hidrogen excedent que es pugui aprofitar. 

Ø Acció posterior amb el diòxid de carboni produït (captura del CO2 i/o comerç 

d’emissions). 

Les alternatives proposades per estudiar econòmicament són les següents:  
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Per tal de facilitar l’anàlisi i la visualització dels resultats obtinguts es numeren les 

alternatives de la següent forma:  

Fig. J.1 –  Alternatives econòmiques per la planta de cogeneració de 100MW 

Absorbir amines ---> Què fem amb CO2?
100% GN Emetre mes i comprar drets

Preus H2 H2 steam reforming
H2 electrolisi

Construir nova planta 50% GN- 50% H2
Absorbir amines

captura CO2 Emetre menys i vendre drets
Emetre mes i comprar drets

excedent H2
Preus H2 H2 steam reforming

H2 electrolisi
5% GN-95% H2

Absorbir amines
captura CO2 Emetre menys i vendre drets

Absorbir+vendre

Absorbir amines ---> Què fem amb CO2?
100% GN Emetre mes i comprar drets

excedent H2
Preus H2 H2 steam reforming

H2 electrolisi
Ampliació planta actual 50% GN- 50% H2

Absorbir amines
captura CO2 Emetre menys i vendre drets

Emetre mes i comprar drets

excedent H2
Preus H2 H2 steam reforming

H2 electrolisi
5% GN-95% H2

Absorbir amines
captura CO2 Emetre menys i vendre drets

Absorbir+vendre

100% GN Emetre més i comprar drets
Absorbir amines

excedent H2
Preus H2 H2 steam reforming

H2 electrolisi
Aprofitar planta actual 50% GN- 50% H2

Absorbir amines
captura CO2 Emetre menys i vendre drets

Emetre mes i comprar drets

excedent H2
Preus H2 H2 steam reforming

H2 electrolisi
5% GN-95% H2

Absorbir amines
captura CO2 Emetre menys i vendre drets

Absorbir+vendre

Planta cogeneració 
GN de 100 MW
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Ø Les alternatives de construcció o no d’una nova planta es citaran com alternatives 

1, 2 i 3 (I, II i III) respectivament. 

Ø Les diferents composicions del combustible es diferenciaran pel percentatge de 

gas natural present en la mescla: a (mescla rica en hidrogen),  b (mescla 

equimolar) i c (100% gas natural). 

Ø Els preus de l’hidrogen es diferenciaran com: 1 (1a excedent d’una empresa 

exterior i 1b excedent propi), 2 (steam reforming) i 3 (electròlisi) . 

Ø L’absorció del diòxid de carboni es representarà amb una A i la venda de drets 

d’emissió per una V (en el cas hipotètic que es necessités comprar-ne, es 

representa igual però el cost serà positiu enlloc de ser negatiu com en el cas de la 

venda). Quan es venguin els drets d’emissió perquè s’ha absorbit el diòxid de 

carboni, es representarà amb V(a). 
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J.2. Hipòtesi 

El PNA durant el període 2005-2007 (veure annex B) assigna a les plantes de 

cogeneració tants drets com necessita. És a dir, en una planta de cogeneració de 

70MW que emet una certa quantitat de t CO2/h se li concedeixen el drets necessaris per 

poder continuar emetent aquesta quantitat.  

En canvi, quan s’iniciï el segon període d’aplicació del PNA (comprès entre l’1 de 

gener del 2008 i el 31 de desembre de l’any 2012) es revisarà i actualment és totalment 

incerta la situació de drets assignats que es produirà, si seran suficients per cobrir les 

emissions generades en la planta de cogeneració ni si el mercat d’emissions continuarà 

el seu funcionament com fins ara. A part, com ja s’ha comentat al llarg del projecte, la 

planta de cogeneració planteja la possibilitat d’augmentar la producció de potència fins 

a 100MW i en conseqüència, es generaran unes emissions de diòxid de carboni que, en 

principi, no estaran cobertes pel PNA durant el primer període.  

Aquestes dues situacions, provoquen que a la planta de cogeneració en qüestió 

es plantegi una sèrie d’alternatives per poder fer front a les noves situacions de la forma 

més econòmica possible. 

Per tal de calcular la opció més econòmica de totes les alternatives proposades,  

s’utilitzarà la funció increment de cost. Aquesta funció es defineix com la diferència de 

cost de cada alternativa respecte el cas de cogeneració convencional de 70MW de 

potència (utilitzant com a combustible només gas natural).   

Per tant, la funció d’increment  del cost que s’utilitzarà és la següent: 

 

∆Cost anual(€)=Inversió(1)+cost H2+cost incrementGN(2)+cost absorció CO2+cost drets (3)  

 

(1) La inversió representa el cost que suposaria una nova planta o una ampliació 

d’aquesta en el cas que no s’aprofités la planta actual. Aquest cost inclou la compra 

de la maquinària necessària però no la compra ni la construcció d’un nou terreny i/o 
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edifici ja que s’aprofita l’actual.  

(2) El cost de l’increment del gas natural utilitzat representa la diferència de cost entre 

el gas natural necessari pel cas inicial (un combustible format per gas natural al 

100% però només amb una generació de potència de 70MW) i el cost del gas 

natural necessari per les altres proporcions estudiades que generen 100MW de 

potència (on, en funció de les proporcions entre gas natural i hidrogen es necessita 

una menor quantitat que pel cas inicial). Per tant, al introduir hidrogen en el 

combustible tot i augmentar la potència (i en conseqüència la quantitat de 

combustible) es poden produir estalvis pel que fa al cost de gas natural requerit. 

(3) El cost del drets d’emissió representa la despesa o l’ingrés per la possible compra o 

venda dels drets d’emissió assignats pel PNA. Si s’emet més del que es permet, 

s’hauran de comprar drets. En canvi, serà possible la venda de drets si no s’emet 

tota la quantitat de CO2 que estava permesa per aquesta planta de cogeneració. 

Un cost positiu representa la compra de drets i un cost negatius representen els 

ingressos per venda de drets. 

La inversió de la nova planta serà constant sempre i quan sigui necessari construir-la de 

nou o ampliar-la. Pel que fa al cost de l’hidrogen i al cost del gas natural no utilitzat, també 

seran costos constants dins d’una mateixa alternativa de composició del combustible.  

El cost total d’absorbir el diòxid de carboni (absorció química amb amines) estarà en 

funció del gas natural inicial present en la mescla de combustibles així com de la quantitat de 

diòxid de carboni que es vulgui emetre a l’atmosfera i dels drets d’emissió que es vulguin 

vendre. La quantitat de drets que es vendran també és variable i el valor total també està funció 

de la quantitat de gas natural inicial i del CO2 absorbit per amines. Els dos costos totals 

variables estan íntimament relacionats i poden combinar-se entre sí (el fet d’absorbir CO2 

comporta que es puguin vendre més drets). 

Els preu unitari del dret d’emissió (€/t CO2) es considera constant per poder realitzar 

l’estudi econòmic tot i que és un valor que fluctua segons l’oferta i demanda. 

Més endavant es faran estudis de diverses alternatives fent variar el preu del dret 

d’emissió entre 0 i 75 €/t CO2. 
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J.3. Inversió nova planta de cogeneració 

J.3.1. Nova planta de cogeneració 

 Una de les alternatives a plantejar tracta de construir, completament, una nova 

planta de cogeneració. Aquesta nova planta estaria dissenyada per utilitzar l’hidrogen com a 

combustible en diferents proporcions. 

 Com ja s’ha dit anteriorment, aquest projecte està dirigit a una empresa que 

compta amb una planta de cogeneració convencional, de gas natural. Per tant, punts 

importants d’un estudi econòmic com la ubicació i el terreny o la construcció de l’edifici en 

aquest cas s’han suprimit. 

A continuació es detallen els càlculs del cost dels equips, però abans cal especificar que 

tots els càlculs i gràfics que segueixen estan en dòlars i els resultats s’han donat en euros, el 

canvi que s’ha considerat ha estat de 1 € equival a 1.21 $. Els gràfics equivalen a preus de 

l’any 1998, per tal d’actualitzar-los s’ha considerat l’increment de l’IPC que s’ha estimat en un 

3% per any. 

A l’hora de calcular el cost en funció dels materials de fabricació de les unitats descrites 

es consideren els factors del quadre que segueix: 

 

Fig. J.2 - Quadre de factors en funció del material [5] 

Si no s’especifica res totes les unitats es consideren d’acer al carboni. 
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J.3.1.1. Càlcul cost equips principals 

 Els equips principals es divideixen en tres grans blocs que realitzen principalment el 

procés de cogeneració: 

Ø Turbina de gas 

 S’utilitzen dues turbines de gas (veure annex G). Una d’elles donarà una potència 

màxima de 44 MW i l’altra de 18 MW. A partir del gràfic Fig. J.3 , s’estima el cost de les turbines 

de gas coneixent la seva potència.  

 

       

 

 

 

 

 

 

Taula J.1 - Cost de les turbines de gas 

Denominació   LM600 
Descripció   Turbina de gas 

Potència de disseny MW 44 
Cost € 14.158.108,11 

Denominació   LM2000 
Descripció   Turbina de gas 

Potència de disseny MW 18 
Cost € 5.935.602,9 

Fig. J.3  –  Gràfic del cost vs potència generada [5] 
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Ø Caldera 

 Són dues les calderes necessàries per a la construcció d’una planta d’aquestes 

característiques. Amb el simulador utilitzat, s’observa que l’àrea necessària de la caldera és 

d’aproximadament de 60m 2. Cada caldera tindrà diferents àrees, una de 45 m 2 i l’altra de 16 m 2. 

 Gràcies al gràfic Fig. J.4 i el valor de l’àrea de les calderes s’aconsegueix estimar el seu 

preu. 

 

Fig. J.4 – Gràfic del cost vs àrea intercanvi calor [5] 

 
Descripció   Caldera 

Àrea de disseny m2 45 
Material   acer inox (*) 

Cost € 35574 

 

Descripció   Caldera 
Àrea de disseny m2 16 

Material   acer inox (*) 
Cost € 34218,8 

    Taula J.2 – Cost de les calderes 

 (*) Aquesta unitat és d’acer inoxidable del tipus 304, per tant, per calcular el cost a partir 
del gràfic s’ha multiplicat pel factor numèric 2.8 segons la figura J.2. 

Ø Turbina de vapor 
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 També se n’utilitzen dues però en aquest cas són completament idèntiques, cadascuna 

amb 8 MW de potència. 

 

Fig. J.5 – Gràfic del cost vs potència [5] 

 

 Amb el gràfic anterior (fig. J.5) i la potència de les turbines de vapor s’estimen els seus 
preus. 

 

Denominació   SST-100 
Descripció   Turbina de vapor 

Àrea de disseny m2 16 
Unitats   2 

Cost Total € 4.257.002,08 

Taula J.3 – Cost de les turbines de vapor 

 Si es sumen els costos dels equips principals (turbina de gas, calderes i turbines de 
vapor) s’obté un total de: 

 

Cost total equips principals 24.420.505,89 € 
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J.3.1.2. Càlcul del cost dels equips secundaris 

 A continuació es calcula el cost dels equips secundaris que sumats al cost total dels 
equips principals donarà el cost total dels equips. 

Ø Bomba 

Denominació  LEWA G3R 
Descripció  Bomba hidràulica 
Potència kW 23.75 

Cabal m3/h 64 
Cost Total € 15.000 

Taula J.4 – Cost de la bomba hidràulica 

Ø Compressor d’hidrogen 

 
Denominació  Horizontally Split Centrifugal (x2) 
Descripció  Compressor d’hidrogen 

Cabal m3/h 500.000 
Potència kW 5000 
Unitats  2 

Cost Total € 2.534.074,84 

Taula J.5 – Cost del compressor d’hidrogen  

 

Ø Torre de refrigeració 

 Per tal d’avaluar el cost de la torre de refrigeració s’utilitzarà el gràfic de la fig J.6. on 
amb el valor del cabal, en galons per minut, es poden estimar el cost econòmic de la unitat. 
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Fig. J.6 – Gràfic del cost vs cabal [5] 

 

Descripció  Torre de refrigeració 
Cabal m3/h 81.23 

Cost Total € 10890 

Taula J.6 – Cost torre refrigeració 

 El cost total dels equips secundaris és: 

 

Cost total equips secundaris 2.559.964,84 € 

 

 Sumant el cost total dels equips principals al dels secundaris obtenim el cost total dels 
equips: 

Cost total equips principals 24.420.505,89 € 

Cost total equips secundaris  2.559.964,84 € 

Cost total dels equips 26.980.470,73 € 

         Taula J.7 – Total costos equips  

 Per tant, el cost final de tots els equips és de 26,9805 Milions € aproximadament. 
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J.3.1.3. Càlcul dels costos directes 

 Un cop calculat el cost total dels equips es calculen els costos directes. Per el càlcul 

dels costos directes es fan les consideracions següents: 

Ø Cost total d’equips 

 Per calcular el cost total dels equips s’ha d’afegir el cost del lliurament d’aquests. El cost 

del lliurament d’equips s’estima en un 10% del cost total d’aquests. Per tant, el cost del total 

dels equips un cop lliurats:  

 

Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost lliurament d’equips  2,6980 M€ 

Cost total equips lliurats 29,6785 M€ 

Taula J.8 – Total cost equips lliurats 

Ø Cost instal·lació d’equips 

 El cost de la instal·lació dels equips s’estima en un 40% del seu preu. Per tant, el cost 

de la instal·lació dels equips serà: 

 

Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost instal·lació equips 11,8714 M€ 

Taula J.9 – Total cost instal·lació 

Ø Elements de control 

 Els valor dels instruments de control, incloent-hi la seva instal·lació, s’estima en 36% del 

total dels equips. Per tant: 
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Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost elements de control 10,6843 M€ 

Taula J.10 – Total cost elements de control 

Ø Xarxa de canonades i vàlvules 

 El cost total de la xarxa de canonades amb totes les vàlvules necessàries es considera 

un 68% del cost total dels equips. Per tant: 

 

 

 

   Taula J.11 – Total cost canonades i vàlvules 

Ø Sistema elèctric  

 Per avaluar el cost del sistema elèctric s’estima un 11% del cost dels equips: 

 

 

 

Taula J.12 – Cost sistema elèctric  

Ø Adaptació de la planta 

 La planta actual de cogeneració serà substituïda íntegrament per una de nova, 

estimant-se en un 10% del cost dels equips totes aquelles activitats d’adaptació que requereix 

la planta per acollir la nova maquinària. 

 

 

Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost canonades i vàlvules 20,1814 M€ 

Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost sistema elèctric 3,2646 M€ 
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Taula J.13 – Cost d’adaptació de la planta 

 Per tant, el total dels costos directes es resumeix en la taula següent: 

 

Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost lliurament d’equips 2,6980 M€ 

Cost instal·lació d’equips 11,8714 M€ 

Cost elements de control 10,6843 M€ 

Cost canonades i vàlvules 20,1814 M€ 

Cost sistema elèctric  3,2646 M€ 

Cost adaptació de la planta 2,9679 M€ 

TOTAL COSTOS DIRECTES 78,6481 M€ 

Taula J.14 – Total dels costos directes. 

 

J.3.1.4. Càlcul dels costos indirectes  

 Per calcular els costos indirectes es farà, de la mateixa manera que amb els costos 

directes, una sèrie de consideracions que es detallen tot seguit: 

Ø Enginyeria i supervisió 

 L’enginyeria i la supervisió necessària per portar a terme el projecte es considera que 

tenen un cost estimat en el 33% del total del cost dels equips lliurats. Per tant: 

 

Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost adaptació de la planta 2,9679 M€ 
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Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost lliurament d’equips  2,6980 M€ 

Cost total equips lliurats 29,6785 M€ 

Cost enginyeria i supervisió 9,7939 M€ 

Taula J.15 – Cost enginyeria i supervisió 

Ø Despeses de construcció  

 S’estimen en un 41% del total del cost d’equips lliurats: 

 

Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost lliurament d’equips  2,6980 M€ 

Cost total equips lliurats 29,6785 M€ 

Despeses de construcció 12,1682 M€ 

                                Taula J.16 – Cost de les despeses de construcció 

Ø Despeses legals 

 El cost de les despeses legals s’estima en un 4% del cost total dels equips lliurats. Per 

tant: 

 

 

 

 

 

Taula J.17 – Despeses legals 

 

Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost lliurame nt d’equips  2,6980 M€ 

Cost total equips lliurats 29,6785 M€ 

Despeses legals 1,1871 M€ 
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Ø Honoraris del contratista 

 Es calculen com un 22% del cost total d’equips lliurats. 

 

Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost lliurament d’equips  2,6980 M€ 

Cost total equips lliurats 29,6785 M€ 

Honoraris del contratista 6,5293 M€ 

Taula J.18 – Honoraris dels contratistes 

Ø Contingències 

 El valor de les contingències s’estima en un 44% del total d’equips lliurats: 

 

Cost total equips 26,9805 M€ 

Cost lliurament d’equips  2,6980 M€ 

Cost total equips lliurats 29,6785 M€ 

Cost contingències 13,0585 M€ 

Taula J.19 – Cost contingències 

 Un cop fetes aquestes consideracions s’obté el valor final dels costos indirectes com la 
suma total de: 

 

Cost enginyeria i supervisió 9,7939 M€ 

Despeses de construcció 12,1682 M€ 

Despeses legals 1,1871 M€ 

Honoraris del contratista 6,5293 M€ 
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Cost contingències 13,0585 M€ 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 42,7371 M€ 

Taula J.20 – Total costos indirectes 

J.3.1.5. Càlcul del capital fix d’inversió 

 El capital fix d’inversió es calcula com la suma dels costos directes més els costos 

indirectes: 

Costos directes 78,6481 M€ 

Costos indirectes 42,7371 M€ 

CAPITAL FIX D’INVERSIÓ 121,3851M€ 

Taula J.21 – Capital fix d’inversió 

J.3.1.6. Càlcul capital de treball 

 El capital de treball s’estima en un 20% del capital fix d’inversió. 

 

CAPITAL DE TREBALL 24,2770 M€ 

J.3.1.7. Capital total invertit 

 Per acabar aquesta primera part de l’estudi econòmic, es pot calcular el capital total 

invertit com la suma del capital de treball i el capital fix d’inversió. 

 

 

 

 

Taula J.22 – Capital total invertit 

En conclusió, el capital total invertit per la construcció de la nova planta és de 145,6622 M€. 

Capital fix d’inversió 121,3851M€ 

Capital de treball 24,2770 M€ 

CAPITAL TOTAL INVERTIT 145,6622 M€ 
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J.3.2. Ampliació de la planta de cogeneració 

L’actual planta de cogeneració genera un 70MW de potència. En el cas que la planta ho 

permeti, no serà necessari construir-ne una de nova i per poder obtenir una potència de 

100MW només caldrà realitzar una ampliació i adaptació de la planta actual. Es suposarà que 

la inversió necessària per aconseguir aquest augment de potència (30MW) és un 50% de la 

inversió que caldria fer en el cas de construir una nova planta. 

Per tant, el capital total invertit per poder realitzar l’ampliació de la planta es pot estimar 

en aproximadament 72,8311 M€. 
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J.4. Cost dels combustibles 

J.4.1. Gas natural 

En funció de la proporció de gas natural que s’utilitzi en la mescla de combustibles, es 

tindrà un cost anual diferent. 

Partint del cas convencional (on el combustible és 100% gas natural) es calcula la tarifa a 

la qual es pertany (pels dos casos alternatius, es comprovarà si es pot continuar mantenint la 

mateixa tarifa).  

Primer de tot i a causa de la necessitat de tenir el gas natural a  30 bar,  la planta de 

cogeneració de 100MW s’inclou en el marc tarifari del grup 2 (on la pressió del gas natural està 

entre 4 i 60 bar) [1]. Amb el 100% de gas natural (que correspon a un cabal de gas natural de 

84,09 m3/h o bé 25.748 kg/h) es genera una potència (dins la turbina de gas, sense tenir en 

compte el turbocompressor) de 350 MW que al cap de l’any representen 3.066·106 kWh/any. 

Així doncs, el preu del gas natural queda fixat en la tarifa 2.6.  

En aquest marc tarifari, s’ha de comptabilitzar el cost fix i el cost variable. El cost fix serà 

de 0,036722 (€/kWh/dia)/mes i el variable (segons el consum) serà de 0,014607 €/kWh (amb 

una variació del terme variable de 3,73%). 

En els dos casos alternatius plantejats (mescla equimolar de combustibles i mescla rica 

en hidrogen) cal verificar si la tarifa es manté constant. En el cas de la mescla equimolar ( amb 

un cabal de gas natural de 66,14 m3/h o bé 20.250 kg/h) la potència generada pel gas natural 

és de 319 MW que corresponen a 2.794· 106 kWh/any; en la mescla de combustibles rica en 

hidrogen (amb 13,59 m3/h o 4.162,5 kg/h) el gas natural genera una potència de 225,3 MW la 

qual correspon a 1.973·106 kWh/any. Per tant, la tarifa 2.6 es manté constant en els tres casos 

estudiats. 

Finalment, es calcula el cost del gas natural anual per cadascuna de les tres alternatives 

a partir de la suma del cost fix i el variable: 
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A aquest cos de gas natural, es resta el cost del gas natural necessari per la planta de 

70MW de potència. És a dir, es compta tot el gas natural que es necessitaria per la planta de 

100MW i es resta el que es necessita per la planta inicial de 70MW per tal de comparar la 

situació respecte la inicial. 

El cost del gas natural a la planta de 70MW és el següent: 

 

 

J.4.2. Hidrogen 

 Per l’hidrogen es plantegen quatre opcions diferents d’obtenció. La primera opció és 

obtenir l’hidrogen (d’una planta d’obtenció d’hidrogen situada al costat de la planta de 

cogeneració) a partir del procés steam reforming. (veure apartat 6 de la memòria i/o annex D). 

El preu estimat de la compra d’hidrogen obtingut per aquest mètode és de 1.219 €/kg 

d’hidrogen. Per calcular aquest preu, s’han tingut en compte 4 factors: 

Ø El gas natural necessari per produir un kg d’hidrogen 

Ø El gas natural necessari per produir l’energia necessària de la reacció d’obtenció d’H2 

COST GAS NATURAL Variable Fix TOTAL
%GN Potència (kW) €/kWh euros/any (€/kWh/dia)/mes euros/any cost anual (€)
100 350.000,00 0,014607 44.785.062,00 0,036722 3.701.577,60 48.486.639,60
50 319.000,00 0,014607 40.818.385,08 0,036722 3.373.723,58 44.192.108,66
5 225.300,00 0,014607 28.828.784,20 0,036722 2.382.758,38 31.211.542,58

Variable Fix TOTAL
%GN Potència (kW) €/kWh euros/any (€/kWh/dia)/mes euros/any cost final any
100 243.000,00 0,014607 31.093.628,76 0,036722 2.569.952,45 33.663.581,21

COST GAS NATURAL inicial (70MW)

Taula J.24 – Costos inicials anuals gas natural 

Taula J.23 – Costos anuals gas natural 



Estudi viabilitat d’una planta cicle combinat utilitzant gas natural enriquit (hidrogen) Pág. 23 

 

Ø El cost de generació del vapor necessari pel procés de steam reforming 

Ø El marge de benefici de la producció-venda de l’hidrogen 

El principal inconvenient d’obtenir l’hidrogen a partir d’aquest mètode és que inicialment 

es necessita gas natural i que per tant, també hi ha problemes amb les emissions de diòxid de 

carboni (tot i que en les plantes de generació d’hidrogen per steam reforming, es produeix un 

procés d’absorció de CO2 i no s’emet cap a l’exterior) . Per això es plantegen diferents opcions 

(potser més viables a llarg termini i en un futur) que no requereixin gas natural com a matèria 

prima per obtenir hidrogen. 

Una segona opció és obtenir l’hidrogen a partir de l’electròlisi. Actualment aquest 

procediment és més car i s’estima el preu de l’hidrogen obtingut mitjançant aquest procés en 

1.95 €/kg d’H2. Aquest preu s’estima que és un 60% superior que el d’obtenció per steam 

reforming. 

Finalment, es planteja una tercera opció (directament relacionada amb la quarta opció) 

que és la de comprar hidrogen excedent. Aquest cas es produiria quan ,en una planta de 

deshidrogenació (o similar) es tingués hidrogen sobrant i es vengués a un preu més econòmic 

(amb el qual no es tinguessin beneficis però tampoc pèrdues). S’estima aquest preu en 0.719 

€/kg d’H2 (és el preu de la producció a través del steam reforming però sense el marge de 

benefici per l’empresa que el produeix). Si la planta que produeix hidrogen excedent és la 

planta química on està ubicada la planta de cogeneració, s’estima que aquest cost podria 

baixar fins a 0.65 €/kg H2. 
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J.5. Accions posteriors amb el diòxid de carboni 

J.5.1. Absorció CO2 

L’absorció del diòxid de carboni emès per la planta de cogeneració es realitza amb una 

absorció química amb amines (veure annex E i/o apartat 7 de la memòria). El cost d’absorbir  el 

diòxid de carboni amb amines (concretament amb MEA amb inhibidor) s’estima (segons 

estudis realitzats [6]) entre 40 i 90 €/t CO2. En aquest estudi es fixa un cost d’absorció de 41.5 

€/t CO2. Tot i aquests estudis mencionats, l’absorció del diòxid de carboni amb amines s’està 

estudiant i millorant molt arran del PNA i s’estima que aquest cost baixarà. 

Aquest cost està en funció de la mescla de combustible utilitzada així com de la quantitat 

de CO2 que es decideixi absorbir (ja que potser no s’absorbeix tot el CO2 produït en el procés 

de cogeneració). 

J.5.2. Drets d’emissions 

El preu de venda i compra dels drets d’emissió varia (en aquest període 2005-2007) 

segons el mercat d’emissions en funció de l’oferta i la demanda (mateix sistema que la borsa). 

Altres variables que poden afectar el preu dels drets d’emissió, i que indirectament 

afecten l’oferta i la demanda, són: 

Ø Producció d’energia hidràulica, eòlica, etc.  

Ø Situació i tensions polítiques del moment 

Ø Cost del petroli, del gas i de l’electricitat  (si aquests costos baixen el preu dels 

drets d’emissió també baixen) 

Ø Activitat venedora de les entitats financeres 

Ø Participants en el mercat d’emissions (en determinades èpoques de l’any i en 

èpoques festives disminueix la seva participació) 
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Per tal de poder realitzar l’estudi econòmic, es fixa el preu mitjà dels drets d’emissió (per 

aquest període 2005-2007) en 22.5 €/t CO2 [2].  

Tal i com disposa l’article 30 de la llei 1/2005 [3] per la qual es regula el comerç dels 

drets d’emissió,  la multa per excedir-se dels drets permesos és de 40 €/t de CO2 en excés . El 

pagament de la multa per infracció, serà de 100€/t CO2 al llarg del període 2008-20012. Per 

tant, un cost del dret d’emissió superior a 40 €/t no tindrà sentit pel període 2005-2007 però si 

que seria possible pel segon període d’aplicació del PNA. 
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J.6. Resultats 

J.6.1. Construcció d’una nova planta 

En el cas de necessitar la construcció d’una nova planta de cogeneració, caldrà sumar a 

la funció increment de cost la inversió de la nova planta (estimada en 145,6622 milions 

d’euros). 

a) Mescla de combustible rica en hidrogen  

La mescla de combustible rica en hidrogen està formada per un 5% molar de gas natural 

(4.163 kg/h) i per un 95% d’hidrogen (9.289 kg/h). Es produeix un cabal de diòxid de carboni, 

en els fums de combustió, de 7324,21 kg/h. Per aquests valors, es calculen els diferents costos 

de l’hidrogen, de l’absorció del diòxid de carboni amb amines i del comerç de drets d’emissió. 

a.1.- Excedent d’hidrogen. Cost H2 (1a)= 58.506.209,16 €/any 

 Cost H2 (1b)= 52.8915,66  €/any 

a.2.- Hidrogen procedent de steam reforming. Cost H2= 99.192.029,16 €/any 

a.3.- Hidrogen procedent de l’electròlisi. Cost H2 =158.674.698,00 €/any 

a. A.- Absorció tot CO2 amb amines. Cost absorció =  2.662.642.57 €/any 

a. Aparcial.- Absorció CO2 sobrant amb amines. Cost absorció parcial = 0 €/any. 

Aquest cost es refereix a l’absorció només de les emissions superiors que les que hi ha en 

la planta de 70MW. 

a. V.- Venda drets emissió. Cost drets = -4.937.362,7 €/any 

a. V(a).- Venda drets de l’absorció. Cost dretsa  = -1.443.560,4 €/any 

 

Aplicant la funció cost definida en l’apartat J.2 per cada opció i tots els casos quan es 

construeix una planta nova s’obtenen els següents resultats: 
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Alternativa Inversió (k€) Cost H2 (k€)
Increment 

cost GN (k€)
Cost 

absorció (k€)
Cost drets 

(k€)
Cost 

drets(a) (k€)
Cost total 10er 
any (milions €)

Cost total resta 
anys (milions €)

I.a.1a.A 145.662,17 58.506,21 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 73,28 € 58,72 €
I.a.1a.A  parcial 145.662,17 58.506,21 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 70,62 € 56,05 €

I.a.1a.V 145.662,17 58.506,21 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 65,68 € 51,12 €
I.a.1a.A+V+V(a) 145.662,17 58.506,21 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 66,90 € 52,34 €

I.a.1b.A 145.662,17 52.891,57 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 67,67 € 53,10 €
I.a.1b.A parcial 145.662,17 52.891,57 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 65,01 € 50,44 €

I.a.1b.V 145.662,17 52.891,57 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 60,07 € 45,50 €
I.a.1b.A+V+V(a) 145.662,17 52.891,57 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 61,29 € 46,72 €

I.a.2.A 145.662,17 99.192,03 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 113,97 € 99,40 €
I.a.2.A parcial 145.662,17 99.192,03 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 111,31 € 96,74 €

I.a.2.V 145.662,17 99.192,03 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 106,37 € 91,80 €
I.a.2.A+V+V(a) 145.662,17 99.192,03 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 107,59 € 93,02 €

I.a.3.A 145.662,17 158.674,70 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 173,45 € 158,89 €
I.a.3.A parcial 145.662,17 158.674,70 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 170,79 € 156,22 €

I.a.3.V 145.662,17 158.674,70 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 165,85 € 151,29 €
I.a.3.A+V+V(a) 145.662,17 158.674,70 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 167,07 € 152,50 €

Grup alternatives I.a) Construcció planta nova + Mescla rica en hidrogen

 

  

b) Mescla equimolar de combustible 

 El cabal de la  mescla de combustible equimolar està formada per 20.250 kg/h de GN i 

2.379 kg/h de H2. En aquest cas, els fums de combustió contenen 36.252 kg CO2/h. 

 De la mateixa manera que a l’alternativa anterior es procedeix al càlcul dels costos del 

H2, de l’absorció del CO2 amb amines i del comerç dels drets d’emissió. 

b.1. Excedent d’Hidrogen. Cost H2(1a)= 14.983.988,76 €/any 

 Cost H2(1b)= 13.546.026, 00 €/any 

b.2. Hidrogen procedent de steam reforming. Cost H2= 25.404.008,76 €/any 

b.3.  Hidrogen procedent de l’electròlisi. Cost H2 = 40.638.078,00 €/any 

 Respecte l’alternativa anterior el preu del gas natural d’aquesta pateix un increment de 
10.528.527,46 €. 

b. A.- Absorció tot CO2 amb amines. Cost absorció = 13.179.052,08 €/any 

b. Aparcial - Absorció parcial CO2 amb amines. Cost abs.parcial = 1.409,72 €/any 

b. V.- Venda drets emissió. Cost drets = 764.304,94 €/any 

b. V(a).- Venda drets de l’absorció. Cost drets a  = -6.380,96 €/any 

Taula J.25 – Costos anuals per les alternatives (I.a) amb nova planta i mescla rica en H2 
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 A la taula següent es detallen els resultats d’aquesta alternativa segons la funció 
descrita a l’apartat J.2: 

Alternativa Inversió (k€) Cost H2 (k€)
Increment 

cost GN (k€)
Cost 

absorció (k€)
Cost drets 

(k€)
Cost 

drets(a) (k€)
Cost total 10er 
any (milions €)

Cost total resta 
anys (milions €)

I.b.1a.A 145.662,17 14.983,99 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 53,26 € 38,69 €
I.b.1a.A parcial 145.662,17 14.983,99 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 41,49 € 26,92 €

I.b.1a.V 145.662,17 14.983,99 10.528,53 0,00 764,30 0,00 40,84 € 26,28 €
I.b.1a.A+V+V(a) 145.662,17 14.983,99 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 46,88 € 32,31 €

I.b.1b.A 145.662,17 13.546,03 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 51,82 € 37,25 €
I.b.1b.A parcial 145.662,17 13.546,03 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 40,05 € 25,48 €

I.b.1b.V 145.662,17 13.546,03 10.528,53 0,00 764,30 0,00 39,41 € 24,84 €
I.b.1b.A+V+V(a) 145.662,17 13.546,03 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 45,44 € 30,87 €

I.b.2.A 145.662,17 25.404,01 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 63,68 € 49,11 €
I.b.2.A parcial 145.662,17 25.404,01 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 51,91 € 37,34 €

I.b.2.V 145.662,17 25.404,01 10.528,53 0,00 764,30 0,00 51,26 € 36,70 €
I.b.2.A+V+V(a) 145.662,17 25.404,01 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 57,30 € 42,73 €

I.b.3.A 145.662,17 40.638,08 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 78,91 € 64,35 €
I.b.3.A parcial 145.662,17 40.638,08 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 67,14 € 52,58 €

I.b.3.V 145.662,17 40.638,08 10.528,53 0,00 764,30 0,00 66,50 € 51,93 €
I.b.3.A+V+V(a) 145.662,17 40.638,08 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 72,53 € 57,96 €

Grup alternatives I.b) Construcció planta nova + Mescla equimolar

 

  

c) Combustible 100% gas natural 

Es calcula el cost ( de fet, es calcula l’increment de cost respecte la planta de 

cogeneració de 70MW) que implicaria l’augment de la potència de la planta (fins a obtenir 

100MW) utilitzant el mateix combustible que anteriorment, només gas natural, però 

construint una nova planta de cogeneració. També es té en compte el cost que 

comportaria absorbir les emissions de diòxid de carboni i la participació en el comerç 

d’emissions. 

Alternativa
Inversió 

(k€)
Cost H2 (k€)

Increment 
cost GN (k€)

Cost 
absorció (k€)

Cost drets 
(k€)

Cost drets(a) 
(k€)

Cost total 10er 
any (milions €)

Cost total resta 
anys(milions €)

I.c.A+V+V(a) 145.662,17 0,00 14.823,06 16.820,28 0,00 -6.380,96 39,83 € 25,26 €
I.c.A 145.662,17 0,00 14.823,06 16.820,28 0,00 0,00 46,21 € 31,64 €

I.c.A parcial 145.662,17 0,00 14.823,06 5.050,95 0,00 0,00 34,44 € 19,87 €
I.c.V 145.662,17 0,00 14.823,06 0,00 2.738,46 0,00 32,13 € 17,56 €

Grup alternatives I.c) Construcció planta nova + Combustible 100% gas natural

 

 

Taula J.27 – Costos anuals per les alternatives (I.c) amb nova planta i 100% gas natural 

Taula J.26 – Costos anuals per les alternatives (I.b) amb nova planta i mescla equimolar 
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J.6.2. Ampliació planta de cogeneració actual 

a) Mescla de combustible rica en hidrogen  

Partint de les mateixes dades per la mescla rica que en el cas de construcció de nova 

planta (4163 kg GN/h, 9289 kg H2/h i unes emissions de diòxid de carboni de 7324.21 kg/h),  

els costos de l’hidrogen i de les opcions d’absorbir  i venda de drets són els següents: 

a.1.- Excedent d’hidrogen. Cost H2 (1a)= 58.506.209,16 €/any 

 Cost H2 (1b)= 52.8915,66  €/any 

a.2. Hidrogen procedent de steam reforming. Cost H2= 99.192.029,16 €/any 

a.3. Hidrogen procedent de l’electròlisi. Cost H2 =158.707.246,65 €/any 

a.A.- Absorció tot CO2 amb amines. Cost absorció =  2.662.642.57 €/any 

a.Aparcial.- Absorció parcial CO2 amb amines. Cost abs.parcial =  0 €/any 

a.V.- Venda drets emissió. Cost drets = -4.937.362,7 €/any 

a.V(a).- Venda drets de l’absorció. Cost drets a  = -1.443.560,4 €/any 

 

Els resultats per la mescla rica en hidrogen però amb ampliació de la planta són : 

Alternativa Inversió (k€) Cost H2 (k€)
Increment 

cost GN (k€)
Cost 

absorció (k€)
Cost drets 

(k€)
Cost 

drets(a) (k€)
Cost total 10er 
any (milions €)

Cost total resta 
anys (milions €)

II.a.1a.A 72.831,08 58.506,21 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 66,00 € 58,72 €
II.a.1a.A parcial 72.831,08 58.506,21 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 63,34 € 56,05 €

II.a.1a.V 72.831,08 58.506,21 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 58,40 € 51,12 €
I.a.1a.A+V+V(a) 72.831,08 58.506,21 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 59,62 € 52,34 €

II.a.1b.A 72.831,08 52.891,57 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 60,39 € 53,10 €
II.a.1b.A parcial 72.831,08 52.891,57 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 57,72 € 50,44 €

II.a.1b.V 72.831,08 52.891,57 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 52,79 € 45,50 €
II.a.1b.A+V+V(a) 72.831,08 52.891,57 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 54,00 € 46,72 €

II.a.2.A 72.831,08 99.192,03 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 106,69 € 99,40 €
II.a.2.A parcial 72.831,08 99.192,03 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 104,02 € 96,74 €

II.a.2.V 72.831,08 99.192,03 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 99,09 € 91,80 €
II.a.2.A+V+V(a) 72.831,08 99.192,03 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 100,30 € 93,02 €

II.a.3.A 72.831,08 158.674,70 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 166,17 € 158,89 €
II.a.3.A parcial 72.831,08 158.674,70 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 163,51 € 156,22 €

II.a.3.V 72.831,08 158.674,70 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 158,57 € 151,29 €
II.a.3.A+V+V(a) 72.831,08 158.674,70 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 159,79 € 152,50 €

Grup alternatives II.a) Ampliació planta actual + Mescla rica en hidrogen

  

Taula J.28 – Costos anuals per les alternatives (II.a) aprofitant la planta i mescla rica en H2 
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b) Mescla equimolar de combustible 

 Considerant les dades de mescla equimolar constants respecte el cas de construcció 

de nova planta (20.250 kg de GN/h, 2.379 kg H2/h i els fums de combustió contenen 36.252 kg 

CO2/h), es procedeix al càlcul dels costos del H2 en funció del seu origen, de l’absorció del CO2 

amb amines i del comerç dels drets d’emissió. Així com el càlcul del cost de l’increment del gas 

natural utilitzat respecte d’altres alternatives. 

b.1. Excedent d’Hidrogen. Cost H2 (1a) = 14.983.988,76 €/any 

Cost H2 (1b)= 13.546.026,00 €/any 

b.2. Hidrogen procedent de steam reforming. Cost H2= 25.404.008,76 €/any 

b.3.  Hidrogen procedent de l’electròlisi. Cost H2 = 40.638.078,00 €/any 

 De la mateixa manera que a l’alternativa I.b) en aquesta també hi ha un increment del 

cost del gas natural de 10.528.527,46 €. 

b. A.- Absorció tot CO2 amb amines. Cost absorció = 13.179.052,08 €/any 

b. Aparcial.- Absorció parcial CO2 amb amines. Cost abs.parcial = 1.409,72 €/any 

b. V.- Venda drets emissió. Cost drets = 764.304,94 €/any 

b. V(a).- Venda drets de l’absorció. Cost drets a  = -6.380,96 €/any 

A continuació la taula final de resultats segons la funció definida anteriorment: 

Alternativa Inversió (k€) Cost H2 (k€)
Increment 

cost GN (k€)
Cost 

absorció (k€)
Cost drets 

(k€)
Cost 

drets(a) (k€)
Cost total 10er 
any (milions €)

Cost total resta 
anys (milions €)

II.b.1a.A 72.831,08 14.983,99 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 45,97 € 38,69 €
II.b.1a.A parcial 72.831,08 14.983,99 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 34,21 € 26,92 €

II.b.1a.V 72.831,08 14.983,99 10.528,53 0,00 764,30 0,00 33,56 € 26,28 €
II.b.1a.A+V+V(a) 72.831,08 14.983,99 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 39,59 € 32,31 €

II.b.1b.A 72.831,08 13.546,03 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 44,54 € 37,25 €
II.b.1b.A parcial 72.831,08 13.546,03 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 32,77 € 25,48 €

II.b.1b.V 72.831,08 13.546,03 10.528,53 0,00 764,30 0,00 32,12 € 24,84 €
II.b.1b.A+V+V(a) 72.831,08 13.546,03 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 38,16 € 30,87 €

II.b.2.A 72.831,08 25.404,01 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 56,39 € 49,11 €
II.b.2.A parcial 72.831,08 25.404,01 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 44,63 € 37,34 €

II.b.2.V 72.831,08 25.404,01 10.528,53 0,00 764,30 0,00 43,98 € 36,70 €
II.b.2.A+V+V(a) 72.831,08 25.404,01 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 50,01 € 42,73 €

II.b.3.A 72.831,08 40.638,08 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 71,63 € 64,35 €
II.b.3.A parcial 72.831,08 40.638,08 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 59,86 € 52,58 €

II.b.3.V 72.831,08 40.638,08 10.528,53 0,00 764,30 0,00 59,21 € 51,93 €
II.b.3.A+V+V(a) 72.831,08 40.638,08 10.528,53 13.179,05 764,30 -6.380,96 66,01 € 58,73 €

Grup alternatives II.b) Ampliació planta actual + Mescla equimolar

 

Taula J.29 – Costos anuals per les alternatives (II.b) aprofitant la planta i mescla equimolar 
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c) Combustible 100% gas natural 

Aquesta alternativa implica seguir utilitzant el mateix combustible (gas natural) però enlloc 

de construir una nova planta, només adaptar i ampliar l’actual per poder obtenir la potència 

desitjada de 100MW en la planta de cogeneració. El costos obtinguts per aquesta situació són 

els següents: 

 

Alternativa
Inversió 

(k€)
Cost H2 (k€) Increment 

cost GN (k€)
Cost 

absorció (k€)
Cost drets 

(k€)
Cost drets(a) 

(k€)
Cost total 10er 
any (milions €)

Cost total resta 
anys(milions €)

II.c.A+V+V(a) 72.831,08 0,00 14.823,06 16.820,28 0,00 -6.380,96 32,55 € 25,26 €
II.c.A 72.831,08 0,00 14.823,06 16.820,28 0,00 0,00 38,93 € 31,64 €

II.c.A parcial 72.831,08 0,00 14.823,06 5.050,95 0,00 0,00 27,16 € 19,87 €
II.c.V 72.831,08 0,00 14.823,06 0,00 2.738,46 0,00 24,84 € 17,56 €

Grup alternatives II.c) Ampliació planta actual + Combustible 100% gas natural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula J.30 – Cost anual pel cas convencional (aprofitant planta cogeneració) amb absorció i venda 
de drets d’emissió 
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J.6.3. Aprofitament de la planta de cogeneració actual 

a) Mescla de combustible rica en hidrogen  

El cabal de la mescla de combustible rica en hidrogen està format per 4163 kg GN/h i 
9289 kg H2/h i es produeixen unes emissions de diòxid de carboni de 7324.21 kg/h. Com 
s’ha pogut comprovar en el cas anterior, els costos de l’hidrogen i de l’absorció, no varien 
respecte els altres apartats. Els resultats econòmics per la mescla rica en hidrogen però 
amb aprofitament de la planta de cogenerac ió són els següents: 

Alternativa
Inversió 

(k€)
Cost H2 (k€) Increment 

cost GN (k€)
Cost 

absorció (k€)
Cost drets 

(k€)
Cost drets(a) 

(k€)
Cost total anual 

(milions €)
III.a.1a.A 0,00 58.506,21 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 58,72 €

III.a.1a.A parcial 0,00 58.506,21 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 56,05 €
III.a.1a.V 0,00 58.506,21 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 51,12 €

III.a.1a.A+V+V(a) 0,00 58.506,21 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 52,34 €
III.a.1b.A 0,00 52.891,57 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 53,10 €

III.a.1b.A parcial 0,00 52.891,57 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 50,44 €
III.a.1b.V 0,00 52.891,57 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 45,50 €

III.a.1b.A+V+V(a) 0,00 52.891,57 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 46,72 €
III.a.2.A 0,00 99.192,03 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 99,40 €

III.a.2.A parcial 0,00 99.192,03 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 96,74 €
III.a.2.V 0,00 99.192,03 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 91,80 €

III.a.2.A+V+V(a) 0,00 99.192,03 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 93,02 €
III.a.3.A 0,00 158.674,70 -2.452,04 2.662,64 0,00 0,00 158,89 €

III.a.3.A parcial 0,00 158.674,70 -2.452,04 0,00 0,00 0,00 156,22 €
III.a.3.V 0,00 158.674,70 -2.452,04 0,00 -4.937,36 0,00 151,29 €

III.a.3.A+V+V(a) 0,00 158.674,70 -2.452,04 2.662,64 -4.937,36 -1.443,60 152,50 €

Grup alternatives III.a) Aprofitament planta actual + Mescla rica en hidrogen

 

 

b) Mescla equimolar de combustible 

De la mateixa manera que a alternatives anteriors i partint de les mateixes dades que 

en els altres casos de mescla equimolar, es procedeix al càlcul dels costos del H2 en funció del 

seu origen, de l’absorció del CO2 amb amines i del comerç dels drets d’emissió. Així com el 

càlcul del cost de l’increment del gas natural utilitzat respecte d’altres alternatives. 

b.1. Excedent d’Hidrogen. Cost H2 (1a) = 14.983.988,76 €/any 

Cost H2 (1b)= 13.546.026,00 €/any 

b.2. Hidrogen procedent de steam reforming. Cost H2= 25.404.008,76 €/any 

Taula J.31 – Costos anuals per les alternatives (III.a) sense nova planta i mescla rica en H2 
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b.3.  Hidrogen procedent de l’electròlisi. Cost H2 = 40.638.078,00 €/any 

 De la mateixa manera que a l’alternativa I.b) i la II.b) en aquesta també hi ha un 

increment del cost del gas natural de 10.528.527,46 €. 

b. A.- Absorció tot CO2 amb amines. Cost absorció = 13.179.052,08 €/any 

b. Aparcial.- Absorció parcial CO2 amb amines. Cost abs.parcial = 1.409,72 €/any 

b. V.- Venda drets emissió. Cost drets = 764.304,94 €/any 

b. V(a).- Venda drets de l’absorció. Cost drets a  = -6.380,96 €/any 

A continuació la taula on es mostren els resultats obtinguts: 

 

Alternativa
Inversió 

(k€)
Cost H2 (k€) Increment 

cost GN (k€)
Cost 

absorció (k€)
Cost drets 

(k€)
Cost drets(a) 

(k€)
Cost total anual 

(milions €)
III.b.1a.A 0,00 14.983,99 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 38,69 €

III.b.1a.A parcial 0,00 14.983,99 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 26,92 €
III.b.1a.V 0,00 14.983,99 10.528,53 0,00 764,30 0,00 26,28 €

III.b.1a.A+V+V(a) 0,00 14.983,99 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 32,31 €
III.b.1b.A 0,00 13.546,03 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 37,25 €

III.b.1b.A parcial 0,00 13.546,03 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 25,48 €
III.b.1b.V 0,00 13.546,03 10.528,53 0,00 764,30 0,00 24,84 €

III.b.1b.A+V+V(a) 0,00 13.546,03 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 30,87 €
III.b.2.A 0,00 25.404,01 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 49,11 €

III.b.2.A parcial 0,00 25.404,01 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 37,34 €
III.b.2.V 0,00 25.404,01 10.528,53 0,00 764,30 0,00 36,70 €

III.b.2.A+V+V(a) 0,00 25.404,01 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 42,73 €
III.b.2.A 0,00 40.638,08 10.528,53 13.179,05 0,00 0,00 64,35 €

III.b.2.A parcial 0,00 40.638,08 10.528,53 1.409,72 0,00 0,00 52,58 €
III.b.3.V 0,00 40.638,08 10.528,53 0,00 764,30 0,00 51,93 €

III.b.3.A+V+V(a) 0,00 40.638,08 10.528,53 13.179,05 0,00 -6.380,96 57,96 €

Grup alternatives III.b) Aprofitament planta actual + Mescla equimolar

 

 

c) Combustible 100% gas natural 

En aquest cas es calcula l’increment de cost que suposaria l’augment de matèria prima 

(més gas natural) i el fet d’absorbir les emissions de CO2 produïdes en la planta amb la 

conseqüent venda dels drets d’emissió assignats. També fa falta pensar en el preu de compra 

pels drets d’emissió necessaris si s’emet tot el CO2 produït.  El resultat obtingut és el següent:  

Taula J.32 – Costos anuals per les alternatives (III.b) sense nova planta i mescla equimolar 
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Alternativa
Inversió 

(k€)
Cost H2 (k€) Increment 

cost GN (k€)
Cost 

absorció (k€)
Cost drets 

(k€)
Cost drets(a) 

(k€)
Cost total anual 

(milions €)
III.c.A+V+V(a) 0,00 0,00 14.823,06 16.820,28 0,00 -6.380,96 25,26 €

III.c.A 0,00 0,00 14.823,06 16.820,28 0,00 0,00 31,64 €
III.c.A parcial 0,00 0,00 14.823,06 5.050,95 0,00 0,00 19,87 €

III.c.V 0,00 0,00 14.823,06 0,00 2.738,46 0,00 17,56 €

Grup alternatives III.c) Aprofitament planta actual + Combustible 100% gas natural

 

 

  

Taula J.33 – Cost anual per cas convencional sense construcció d’una nova planta  
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J.7. Estudi dels resultats obtinguts 

Segons els resultats obtinguts en l’apartat anterior, la situació més òptima 

econòmicament, per les condicions plantejades inicialment és la de seguir utilitzant gas natural 

com a combustible i comprar drets d’emissió per poder emetre el CO2 no assignat  en el PNA 

(2005-2007). 

EL fet de seguir utilitzant el mateix combustible (100% gas natural) es deu al fet que el 

cost de l’hidrogen plantejat (en les quatre opcions d’obtenció) és molt més elevat que el cost 

actual del gas natural. En la següent gràfica es pot veure perfectament l’augment del cost del 

combustible en el cas d’utilitzar només gas natural o qualsevol de les 4 opcions d’hidrogen 

plantejades. 
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En la figura J.7 es pot veure com el cost dels combustibles augmenta de forma 

considerable quan s’introdueix hidrogen i se n’augmenta la seva participació en la mescla de 

combustibles. És per aquest motiu que, segons les condicions plantejades inicialment, la 

solució menys costosa és la de seguir utilitzant gas natural. 

Fig J.7 – Cost anual (milions€/any) de les matèries primes (combustibles)  
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En el cas que es realitzés una inversió per ampliar o construir una nova planta, les corbes 

de la Fig. J.7 serien iguals però totes desplaçades cap a dalt segons l’eix y. 

Pel que fa al tractament posterior del diòxid de carboni emès, també es comprova que 

actualment la situació menys costosa és la de seguir emetent diòxid de carboni a l’atmosfera i 

comprar crèdits d’emissió per poder complir el PNA. Aquest fet és causat pel baix preu dels 

drets d’emissió en comparació amb el preu (més car) de l’absorció del diòxid de carboni emès 

amb amines. En el moment que el preu dels drets d’emissió fos més elevat que el d’absorció 

del CO2 llavors si que seria més econòmic (a part de més ecològic) tractar el CO2 i no emetre’l a 

l’atmosfera que no pas el fet de pagar i seguir emetent-lo. Aquests dos costos en funció del 

tipus d’hidrogen utilitzat (i del seu cost) es poden veure en la gràfica següent: 

En la Fig.J.8 s’observa que el cost total anual d’absorbir les emissions de CO2 que 

sobrepassen dels drets assignats pel PNA, és més car que el cost de comprar els drets 

necessaris per poder emetre aquesta nova quantitat de gas.  

Fig J.8 – Cost anual (milions €/any) del procés d’absorció vs comerç de drets d’emissió   
en funció del tipus d’hidrogen utilitzat 
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Finalment es pot comprovar (Fig.J.9) com, en cada cas, i per totes les alternatives 

plantejades (veure taula J.34 per conèixer la numeració utilitzada per les alternatives), la 

situació més econòmica és la de seguir utilitzant un combustible pur de 100% gas natural i 

comprar drets d’emissió per les emissions no incloses en l’assignació de drets del PNA per 

aquesta planta de cogeneració. Respecte a la inversió inicial, si la planta i les instal·lacions ho 

permeten i poden assumir aquest augment de potència, s’aprofitarà la planta actual per generar 

100MW de potència. 
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Fig J.9 – Cost anual (milions €/any) de les diferents alternatives del projecte 

Alternativa Num.
Excedent 1a. Absorció total 1
Excedent 1a. Absorció parcial 2
Excedent 1a. Comerç drets 3
Excedent 1a.Abs+Comerç 4
Excedent 1b. Absorció total 5
Excedent 1b. Absorció parcial 6
Excedent 1b. Comerç drets 7
Excedent 1b.Abs+Comerç 8
Steam reforming. Absorció total 9
Steam reforming. Absorció parcial 10
Steam reforming. Comerç drets 11
Steam reforming.Abs+Comerç 12
Electrolisi. Absorció total 13
Electrolisi. Absorció parcial 14
Electrolis. Comerç drets 15
Electrolisi.Abs+Comerç 16

Taula J.34 – Resum alternatives 
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J.8.  Anàlisi i optimització de les alternatives i dels 
resultats 

J.8.1. Introducció 

En aquest últim apartat es realitza l’estudi de les alternatives i se n’estudien de noves 

per concloure quina és la millor opció, la més econòmica, per resoldre el problema plantejat. 

 Principalment, s’analitza l’evolució del cost final (€/any) en funció d’altres com poden ser 

els costos de les matèries primeres, el cost dels drets d’emissió i el cost del procés d’absorció. 

 Per acabar, una interacció d’evolucions dels costos per les alternatives serà d’ajuda per 

concloure amb la solució o possibles solucions més econòmiques. 

 En l’estudi es destaquen dos períodes d’aplicació de les solucions. Per una banda, el 

període comprès entre el 2005 i el 2007, en aquest es vigent el PNA actual, al 2008 entrarà en 

vigor un segon PNA amb altres mesures per aconseguir els objectius previstos pel 2012. En 

aquest any, el 2012, serà quan es redactarà un segon Protocol de Kyoto i s’acabarà el període 

de vigència del primer. Per tant, un segon període d’aplicació de les solucions seria entre el 

2008 i el 2012, període pel qual només es poden fer especulacions ja que encara no s’ha 

redactat el segon PNA. 

 Aquest segon PNA es basarà en les emissions que Espanya estigui emetent en aquell 

moment i les finals que hagi d’emetre al 2012 imposades pel Protocol de Kyoto. 

 El gràfic següent dóna una idea esquemàtica d’aquests períodes i de les emissions: 
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 (*) El % d’emissions de CO2 per sobre del nivell d’emissions de l’any base (1990) 

 

J.8.2. Cost Matèries primes 

El fet d’introduir un nou combustible que pugui substituir o mesclar-se amb el gas natural 

per tal de realitzar el procés de cogeneració té un gran impacte en el cost total del procés 

(l’impacte es produeix sobre l’increment de cost respecte la situació anterior) ja que el cost de 

les matèries primes representa aproximadament entre un 50 i un 80% (en funció del cas i del 

cost de la matèria prima) de l’increment de cost associat a l’augment de potència de la planta. 

En qualsevol dels casos plantejats en aquest estudi econòmic, l’aigua necessària per la 

caldera convectiva del procés de cogeneració augmenta en 25.221 kg/h (25,2 m3/h) al 

augmentar la potència de la planta. Aquest augment d’aigua té lloc en totes les alternatives 

plantejades i no té cap relació amb el tipus de combustible utilitzat. És per això que no és té en 

compte al comparar les diferents alternatives. 

 

Fig J.10 – Emissions de CO2 (*) per any 
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Increment cost Matèries primes
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En la figura J.11 es pot observar que només en els casos que el preu unitari de compra 

de l’hidrogen fos menor a 0.2 €/kg l’increment de cost de la matèria prima utilitzant hidrogen 

com a combustible seria menor que utilitzant gas natural.  

En canvi, quan es mira el l’increment de cost total anual s’observa (figura J.12) que per 

costos de l‘hidrogen majors de 0.2 €/kg i menors de 0.3 €/kg, hi ha altres alternatives més 

econòmiques que continuar utilitzant només gas natural com a combustible. Aquestes 

alternatives són les d’utilitzar una mescla rica en combustible ( i poder vendre els drets sobrants 

al seu preu actual de 22.5 €/t CO2) o bé la d’utilitzar una mescla equimolar i comprar els drets 

necessaris al seu preu actual o bé absorbir el CO2, no cobert pel PNA, amb amines (també al 

cost estimat de 41.5 €/t CO2). 

Fig J.11 – Cost anual (milions €/any) de les matèries primes en funció del cost 
de l’H2 respecte la proporció d’hidrogen en el combustible 
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J.8.3. Cost dels drets 

 En aquest apartat s’estudia com evoluciona el cost final de les diferents alternatives en 

funció dels costos dels drets d’emissió. Actualment, es pot considerar el cost d’aquests drets en 

aproximadament 22.5 €/t CO2. Variant el preu d’aquests drets es pretén fixar a partir de quin 

preu, al qual poden arribar els drets d’emissió en un futur, qualsevol de les alternatives 

plantejades arriba o passa a ser econòmica. Per realitzar aquest estudi s’ha mantingut constant 

el preu de l’absorció en 41,5 € per tona de CO2 (més endavant s’estudiarà com evoluciona el 

preu final variant el preu de l’absorció). 

 S’estima que en un futur, sobretot un cop superat el primer període (2005-2007), no 

sigui tan econòmic, en comparació amb els costos dels mètodes d’absorció i de captació de 

CO2 actuals, ni tan fàcil adquirir aquests drets. 

Fig J.12 – Cost anual (milions €/any) de l’augment de potència en funció del tipus de 
mescla i el tractament posterior respecte el cost de l’H2 
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 Per realitzar els gràfics el preu dels drets s’ha variat de 0 a 50 €/t CO2 i s’han dividit per 

tipus de mescla, sense tenir en compte la inversió inicial de les alternatives que la necessiten.  

 (La codificació de les alternatives dels gràfics que segueixen equival a la taula J.34) 
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 Segons la figura J.13 es pot concloure que totes aquelles alternatives que no tenen en 

compte el comerç d’emissions (ni la compra ni la venda de drets) no varien el seu cost total en 

variar el cost dels drets. 

 De les que sí permeten el comerç d’emissions es pot observar que si augmenta el cost 

Fig J.13 – Cost total (milions €/any) de les alternatives proposades per la mescla rica en H2 
respecte el cost dels drets d’emissions 
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del dret totes disminueixen el cost total anual. 

 Fixant-se en el cost del dret es pot deduir que quan el cost del dret supera el cost de 

l’absorció del CO2 és millor absorbir el CO2 que no pas comprar els drets d’emissió. 

 Com a conclusió general es pot dir que en el cas de tenir una mescla rica en hidrogen 

l’alternativa més econòmica seria utilitzar l’hidrogen d’excedent 1b i si el preu del dret no supera 

el cost de l’absorció la millor solució és comprar els drets. En el cas que el dret sigui més car 

que el cost de l’absorció serà més econòmic absorbir el CO2. 

 

Ø Mescla equimolar 
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 Com es pot veure a la figura J.14, de la mateixa manera que a la mescla anterior, totes 

Fig J.14 – Cost total (milions €/any) de les alternatives proposades per la mescla equimolar 
respecte el cost dels drets d’emissions 
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aquelles alternatives que no contemplen la compra o la venda de drets d’emissions no varien el 

seu cost total si es varia el cost d’aquests. 

 Es pot dir a partir d’aquest gràfic, que aquelles alternatives que permeten la compra-

venda de drets d’emissió sense realitzar absorció, augmenten lleugerament el seu cost final en 

augmentar el cost dels drets, en canvi, les que permeten l’absorció del CO2, disminueixen d’una 

manera considerable el seu cost total en augmentar el cost dels drets. 

 Si es fa l’anàlisi del gràfic a partir del cost dels drets, es pot dir, que per costos inferiors 

al cost de l’absorció del CO2 l’alternativa més econòmica serà la que utilitza l’hidrogen excedent 

1b i té en compte la venda de drets sense absorció. En el moment que el preu del dret supera 

el preu de l’absorció de CO2, serà més econòmic realitzar l’absorció i vendre els drets. 

 

Ø Mescla 100% gas natural 
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 Com a les mescles anteriors els casos que no consideren el comerç d’emissions no 

Fig J.15 – Cost total (milions €/any) de les alternatives proposades per gas natural 
respecte el cost dels drets d’emissions (€/t CO2) 
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varien el seu cost total amb el cost de les emissions.  

 Si es considera únicament el comerç de drets sense absorció, el cost total augmenta 

considerablement amb el cost dels drets. En canvi, si s’absorbeix el CO2 i es comercialitza amb 

els drets d’emissió el cost total disminueix quan augmenta el cost dels drets. 

 En funció del cost del dret es pot dir que si aquest és inferior al cost de l’absorció del 

CO2 serà més econòmic no absorbir-lo. Per sobre d’aquest cost de drets, el que és més 

econòmic és absorbir i vendre els drets. 

 

J.8.4. Cost de l’Absorció 

 En aquest cas, per realitzar aquest estudi, es manté constant el preu dels drets (en 22.5 

€/t CO2) i el que es varia és el preu de l’absorció, en perspectives a que aquest preu, en un 

futur, variï i aquesta tècnica es torni més econòmica.  

 (La codificació de les alternatives dels gràfics que segueixen equival a la taula J.34) 
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Fig J.16 – Cost total (milions €/any) de les alternatives respecte el cost de l’absorció 
(€/t CO2) per una mescla rica en H2 
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 Com es pot veure a la figura J.16, si la mescla és rica en hidrogen, el cost total no varia 

pràcticament amb el cost de l’absorció, ja que el CO2 que pot ser absorbit és mínim i 

pràcticament no afecta al cost total. 
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 En el gràfic de la figura J.17 s’observa que 4 de les alternatives no varien el cost total 

amb el cost de l’absorció, aquestes alternatives són les que no consideren l’absorció del CO2. 

 La resta d’alternatives augmenten el cost total amb el cost de l’absorció unes d’una 

manera més considerable i d’altres, les que permeten només una absorció parcial, ho fan d’una 

manera més discreta.  

 En funció del cost de l’absorció es pot veure que l’alternativa més econòmica quan 

l’absorció te un cost inferior al del dret d’emissió és la que utilitza l’hidrogen d’excedent 1b i té 

en compte l’absorció i el comerç dels drets. Quan el cost de l’absorció supera el cost del dret, 

Fig J.17 – Cost total (milions €/any) de les alternatives respecte el cost de l’absorció 
(€/t CO2) per mescla equimolar 
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l’alternativa més econòmica serà la que no realitzi l’absorció i utilitzant l’hidrogen excedent 1b i 

el comerç de drets. 

 

Ø Mescla 100% gas natural 
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 En el cas que l’alternativa no consideri l’absorció, el cost total no variarà amb el cost de 

l’absorció com ja s’ha explicat per els altres tipus de mescla. En els casos on sí es considera, el 

cost total augmenta amb el cost de l’absorció.  

 En funció del cost de l’absorció es pot veure que per sota del preu del dret, l’alternativa 

més econòmica és la que considera tant l’absorció com el comerç de drets, però per sobre 

d’aquest cost, la millor alternativa és no absorbir. 

 

 

Fig J.18 – Cost total (milions €/any) de les alternatives respecte el cost de l’absorció 
(€/t CO2) per mescla 100% gas natural 
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J.8.5. Absorció vs drets d’emissió en funció dels preus de 

l’hidrogen 

Fins ara s’ha realitzat l’estudi de l’increment de cost total anual en funció del cost dels 

drets d’emissió i del cost de l’hidrogen, però en cap moment s’ha comparat el cost de l’absorció 

amb el cost del comerç de drets ( venda o compra en funció del cas). 

En la gràfica J.15 es comparen aquestes dues alternatives per un cost de l’absorció fixat 

en 41.5 €/t CO2 i un cost del dret d’emissió de 22.5 €/t CO2, i tot en funció del cost de l’hidrogen 

i del tipus de mescla utilitzada. 
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Es pot veure clarament que pels valors de l’absorció i dels drets fixats, sempre és més 

econòmica l’opció de participar en el comerç d’emissions que no absorbir el diòxid de carboni 

emès. Aquesta situació, però, comença a variar quan el cost del dret supera el de l‘absorció 

com és el cas de la figura J.20 on el cost del dret es fixa en 41,6 €/t CO2. Pel període 2005-

2007, el cost del dret no excedirà el 40 €/t CO2 ja que la multa per excedir-se de les emissions 

permeses és de 40€/t de CO2, però pel període 2008-2012 la multa serà de 100€ i per tant 

Fig J.19 – Cost anual (milions €/any) de l’absorció parcial i la compra/venda de drets en funció del 
cost de l’hidrogen (€/kg H2) i del tipus de combustible 
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s’han d’estudiar les alternatives més enllà del 40 € per tona de CO2 emesa en excés. 
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Amb el cost dels drets situats per sobre del cost de l ‘absorció,  pel cas del gas natural és 

més barat absorbir el diòxid de carboni emès que no pas participar en el marcat d’emissions 

(en la figura J.20 no s’aprecia la diferència però l’absorció pel cas de 100% gas natural és 0.06 

milions d’euros anuals més barata que la compra de drets si aquests se situen en 41.6 €/t CO2). 

El mateix passa al tenir una mescla equimolar, sortirà més car comprar els drets que no pas 

absorbir amb amines. En canvi, si el combustible és ric en hidrogen, l’opció de vendre els drets 

continua sent la més econòmica. 

Si pel període 2005-2007 el cost del dret no pot excedir de 40 €/t CO2, llavors es pot dir 

que, per aquest període i per una mescla de combustible determinada, només sortirà a compte 

l’absorció del gas quan el seu cost sigui inferior al cost dels drets d’emissió. Aquest fet es pot 

comprovar en la figura J.21 on es compara el cost anual (en milions d’euros) quan es participa 

en el mercat d’emissions amb el cost total anual quan s’absorbeix el diòxid de carboni (amb 3 

preus diferents d’absorció). 

Fig J.20 – Cost anual (milions €/any) de l’absorció parcial i el comerç de drets ( 41.6 €/tCO2) en 
funció del cost de l’hidrogen (€/kg H2) i del tipus de combustible 



Pág. 50  Annex J. Estudi econòmic. 

  

-10,00 €

-  €

10,00 €

20,00 €

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

0 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,6 0 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,6 0 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,6

100% GN Mescla equimolar Mescla rica

Drets 22,5€/tn

 Absorció 20€/tn

 Absorció 22 €/tn

 Absorció 25 €/tn

Cost drets 22,5

Combustible Cost H2

Datos

 

 

J.8.6. Cost de l’energia elèctrica 

Al realitzar l‘estudi del cost associat a l’ampliació de potència de la planta (a causa de les 

necessitats de la planta química de més energia elèctrica) també es calcula el que costaria 

obtenir aquesta energia a través de la xarxa enlloc d’ampliar la producció de la planta de 

cogeneració. Així doncs, es calcula el cost anual de l’energia elèctrica de la xarxa segons les 

tarifes del 2005 (R.D. 2821/1998, [7]). 

Per tal de poder calcular la tarifa total, primer de tot cal diferenciar entre la potència 

contractada (Tp) i l’energia consumida (Te). En aquest cas, es contracta una potència de 30MW 

i l’energia consumida és de 20 MW en un any. A part, cal tenir en compte que es treballa en 

continu (llarga utilització) les 24 hores dels 365 dies de l’any i es genera la mateixa quantitat de 

potència cada hora (generació de potència regular). 

Fig J.21 – Comparació del cost anual (milions €/any) dels drets i de l‘absorció 
(varis preus) en funció del cost de l’hidrogen (€/kg H2) i del tipus de combustible 
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Amb aquestes consideracions, es calcula el cost anual de l’energia elèctrica (la 

necessària per l’ampliació de la potència elèctrica) obtinguda a través de la xarxa. 

 

Si es té en compte que aquest cost és per obtenir aproximadament uns 20 MW d’energia 

elèctrica, en resulta un cost anual unitari de 1.38  milions €/MW. És a dir, un cost anual 1.38 

€/W. 

Un cop s’ha obtingut el cost de l’electricitat obtinguda a través de la xarxa, es compara 

amb el cost de l’ampliació de la producció d’energia de la planta de cogeneració. Primer es 

compara amb els valors obtinguts inicialment pel cas d’aprofitament de la planta (ja que els 

casos d’ampliació o nova només se’ls hauria de sumar una inversió inicial i la resta seria igual) 

amb les alternatives proposades inicialment.  

En la figura J.22 es compara el cost anual (expressat en milions d’euros per MW 

d’energia elèctrica produït) de l’energia elèctrica (la necessària per l’ampliació de potència) 

Tp (€/kW/mes) 9,511921
Potència a facturar (kW) 30.000
Mesos període facturat 12
Tfib 3.424.291,56 €
Te (€/kWh) 0,042908
Energia consumida període facturat (kWh) 175.200.000
Tfe 7.517.481,60 €
Coeficients de recàrrec o descompte horari

hores punta: 1566 h 100,00%
hores vall: 4584 h -43,00%

hores planes: 2610 h 0,00%
CDH -347.657,78 €

Correcció de Tfib i Tfe per energia reactiva 5,60%
CER 612.739,30 €
Facturació bàsica 11.206.854,68 €

Facturació bàsica 11.206.854,78 €
Impostos+ IVA (16%) 1,21930

Impostos 13.664.517,91 €
COST TOTAL 24.871.372,59 €

TARIFES PEL CONSUMIDOR EN RÈGIM MINORISTA

Taula J.35 – Cost anual (€) de l’energia elèctrica de la 
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obtinguda a través de la xarxa elèctrica amb l’obtinguda a la planta de cogeneració. Aquesta 

comparació es fa en funció del cost de l’hidrogen (excedent tipus a i b, obtingut per steam 

reforming i per electròlisi), de l’acció posterior per tractar el diòxid de carboni i del tipus de 

mescla de combustible utilitzada. En el cas de comparar el cost anual de l’obtenció de l’energia 

amb la xarxa elèctrica amb el cost total (en milions d’€ anuals) també s’arribaria a la mateixa 

conclusió. 

 

Es pot observar (Fig. J.22) que a partir d’un cost de l’hidrogen i en funció del tipus de 

mescla i l’acció posterior, el cost de l’ampliació de potència de la planta surt més car que el fet 

que la planta química a la qual es dóna servei, utilitzi l’energia de la xarxa elèctrica per cobrir 

les noves necessitats energètiques.   
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Fig. J.22 –  Cost anual unitari (M€/MW) de l’energia (xarxa elèctrica vs cogeneració) en 
funció del cost de l’H2 (€/kg), de l’acció posterior amb el CO2 i del tipus de combustible 
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Així doncs, en les condicions inicials plantejades i la situació actual de mercat de drets 

d’emissió, seria més econòmic seguir amb la cogeneració de gas natural i, en el cas d’introduir 

hidrogen en el combustible, només seria beneficiosa una mescla de combustibles equimolar 

sempre que el cost de l’hidrogen fos menor de 0.65€/kg CO2 . Per la resta de situacions, 

sempre seria més barat comprar l’electricitat a través de la xarxa elèctrica. 

Com ja s’ha comentat, a partir de l’any 2008 i coincidint amb l’entrada del segon PNA 

(que tindrà efecte durant el període 2008-2012), la situació pot canviar dràsticament. És per 

aquest motiu que es realitza la mateixa comparació que en la figura J.22 però utilitzant diferents 

preus de drets d’emissió i un rang més ampli del cost de l‘hidrogen. Així doncs s’obtenen tres 

gràfiques diferenciades per tipus de mescla de combustible. 

• Mescla Rica 
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Fig. J.23 –  Cost anual unitari (M€/MW) per mescla rica d’H2 de l’energia (xarxa elèctrica 
vs cogeneració) en funció del cost de l’H2 i de l’acció posterior amb el CO2  
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• Mescla equimolar 

 

• Combustible 100% gas natural 
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Fig. J.24 –  Cost anual unitari (M€/MW) per mescla equimolar de l’energia (xarxa elèctrica 
vs cogeneració) en funció del cost de l’H2 i de l’acció posterior amb el CO2  
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Fig. J.25 –  Cost anual unitari (M€/MW) per gas natural de l’energia (xarxa elèctrica 
vs cogeneració) en funció del cost de l’H2 i de l’acció posterior amb el CO2  
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En el cas de tenir un combustible ric en hidrogen, quan el cost de l’hidrogen sigui més 

elevat que  0.42 €/kg H2 i amb costos de drets inferiors de 50 €/t CO2 (fet que no es produirà 

durant el període 2005-2007) sortirà més econòmic utilitzar energia elèctrica de la xarxa enlloc 

d’autoproduir-la. En canvi, en una mescla equimolar, surt a compte utilitzar la cogeneració 

sempre que el cost de l’hidrogen sigui menor de 0.60 €/t H2 i si el cost del dret d’emissió és més 

menor o igual de 22.5 €/t CO2, el cost de l’hidrogen pot pujar fins a 0.65 €/kg H2. Finalment, si 

es planteja l’opció de tenir només gas natural com a combustible (situació en la qual és 

indiferent el cost de l’hidrogen), en el rang d’alternatives plantejat, sempre serà més econòmica 

la cogeneració. 

Aquestes comparacions han estat respecte la cogeneració amb aprofitament de planta. 

En el cas de necessitar ampliar la planta de cogeneració o construir-ne una de nova, la situació 

pot variar durant els deu primers anys des de l’augment de potència (durant els quals encara 

s’amortitza la inversió inicial).  

Si fos necessari construir  tota la planta de nou per poder assumir aquest augment de 

potència, si el cost de l’hidrogen és menor de 0.25 €/kg H2 si que surt a compte construir-la 

(llavors s’utilitza una mescla rica en combustible) però si el cost de l’hidrogen és major, és 

necessari estudiar, en funció del cost de l’H2, quan començarà a ser econòmic el fet d’haver 

construït la nova planta i obtenir l’energia necessària de la cogeneració ja que en els 10 primers 

anys, la inversió realitzada és molt elevada.  

Si només és necessari ampliar la planta per adaptar-la i poder generar els 30 MW de 

més, quan el cost de l’hidrogen sigui menor a 0.39 €/kg H2, s’utilitzarà una mescla rica en 

hidrogen (indiferentment del cost dels drets d’emissió ja que s’emet menys de l’assignat pel 

PNA); si el preu se situa en un cost menor de 0.35 €/kg H2 també seria més econòmic utilitzar 

una mescla equimolar enlloc de comprar l’energia a la xarxa però més car que la mescla rica. 

Per costos de l’hidrogen majors, si el cost del dret no supera els 22.8 €/t CO2, l’opció de la 

cogeneració amb gas natural serà la més indicada. 
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J.9. Conclusions 

Al llarg d’aquest estudi econòmic, s’ha avaluat la situació inicialment plantejada i  després 

s’han anat analitzant les possibles situacions en funció de l’augment o disminució de cost de 

cadascuna de les variables. És per això que es creu adient realitzar una breu conclusió per 

cada variable i finalment, realitzar-ne una de general. 

Ø Comerç de drets d’emissió i cost de l’absorció del diòxid de carboni 

 Una de les variables estudiades a l’hora de plantejar les alternatives és el cost al que 

poden arribar els drets d’emissions. 

 Actualment, molts mitjans, situen el cost del dret d’emissió en un valor mitjà d’uns 22.5 € 

per tona de CO2, preu que es pot considerar força econòmic comparant-lo amb els costos 

dels mètodes actuals d’absorció de CO2. Però, com ja s’ha explicat a l’inici d’aquest annex 

aquest valor pot variar considerablement, i s’espera que a partir de l’any 2008 (quan entri 

en vigor el segon PNA) o abans, aquest preu augmenti considerablement per la falta de 

drets en la borsa d’emissions. Fins i tot, durant el període 2008-2012 podria desaparèixer el 

mercat d’emissions. 

 Per això, s’ha realitzat l’estudi de les alternatives, en funció de les diferents mescles, de 

la variació del cost total variant el cost del dret entre 0 i 75 € per tona de CO2 emesa. 

 De la mateixa manera s’ha realitzat l’estudi del cost total en funció del cost de l’absorció 

del CO2. El cost dels mètodes d’absorció s’ha variat entre 10 i 90 €/t CO2 absorbida. 

S’espera, que en un futur, els mètodes d’absorció siguin més econòmics que actualment. 

 Com a conclusió d’aquests dos estudis es pot dir, en general per totes les mescles, que 

sempre que el cost dels drets no superi el cost de l’absorció (com seria el cas actual, 22.5 

€/t CO2 davant d’uns 41 €/t CO2 absorbida) sempre serà més rentable i econòmic el mercat 

d’emissions, és a dir, comprar els drets que es necessitin. En el moment que el cost del dret 

superi el cost dels mètodes d’absorció, absorbir el CO2 serà una alternativa rentable. 
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Ø Cost de l’hidrogen 

El cost de l‘hidrogen respecte el cost del gas natural (que és la única matèria prima 

considerada inicialment com a combustible) és la variable que més impacte té en la funció 

increment de cost estudiada. Com ja s’ha dit anteriorment, el cost de les matèries primes se 

situa al voltant del 50-70% de l’increment del cost de l’augment de potència de la planta de 

cogeneració. Per això, el fet que el cost de l’hidrogen sigui major que el d’obtenció de gas 

natural, redueix a poques les opcions de tenir un canvi de combustible econòmic. 

Quan el cost d’obtenció de l’hidrogen és menor de 0.30 €/kg H2, l’opció més 

econòmica és la d’utilitzar una mescla rica en hidrogen com a  combustible i posteriorment 

vendre’s els drets d’emissió assignats a la planta. En el moment que l’absorció fos més 

econòmica que els drets d’emissió, també sortiria a compte absorbir les poques emissions 

de diòxid de carboni que produís el procés i vendre’s aquests crèdits també.  

Si el cost d’obtenció de l’hidrogen fos major de 0.30 però menor de 0.39 €/kg H2, 

l’opció més econòmica estaria en funció del cost dels drets en funció del cost d’absorció. Si 

el cost d’absorció fos major, la solució més barata és la de seguir utilitzant només gas 

natural però si els drets són més barats, la mescla rica és la més econòmica. 

A partir de costos de l‘hidrogen majors de 0.39 el combustible a utilitzar és el gas 

natural i ,en funció dels costos d’absorció i del mercat d’emissions, s’absorbirà el CO2 o bé 

es compraran els crèdits necessaris.  En general, en el cas de necessitar una ampliació de 

planta o bé construir-ne una de nova, la millor opció seria la de comprar l’energia a la xarxa 

durant els 10 primers anys (on s’amortitza la inversió). Si durant els 10 primers es pot 

assegurar que el cost del crèdit no superarà els 22.8 €/t CO2 seria més econòmic el fet de 

seguir utilitzant la cogeneració amb gas natural. 

  

Fig. J.26 –  Situació més econòmica en funció del cost del ‘hidrogen i dels drets vs 
absorció 

Cost dret>>cost absorció Mescla rica (comerç)

Cost dret>cost absorció 100% Gas natural (absorció)

Cost drets<cost absorció 100% Gas natural (comerç) 100% Gas natural (comerç) 100% Gas natural (comerç)

Drets vs Abs/Cost H2 (€/kg H2) 0                 <0,29 >0,29                        <0,34 >0,34                          <0,42 >0,42                            1,95                  

100% Gas natural (absorció)

Absorció vs Drets

Mescla rica 
(comerç)

Mescla rica (comerç)
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Ø Percentatge d’hidrogen en el combustible 

En funció del cost unitari de l’hidrogen i del cost de l’absorció respecte el del drets 

d’emissió, es decideix si la mescla de combustible és convenient que sigui amb més o 

menys quantitat d’hidrogen. Però dins de cada opció de combustible ( gas natural, mescla 

de gas natural i hidrogen equimolar i mescla rica en hidrogen), hi ha alternatives més o 

menys econòmiques. En els següents quadres es mostra l’alternativa més econòmica 

donada una composició de combustible. 

  

Ø Conclusió final 

Com s’ha pogut comprovar al llarg de tota l’avaluació econòmica, el nombre de 

variables a controlar i la incertesa de la seva variació a llarg termini, fan gairebé impossible 

realitzar una única conclusió.  

Primer de tot, en els casos on es realitza una inversió inicial a causa de que la planta 

actual no pot assumir l’augment de potència, caldrà realitzar un estudi, que tingui en compte 

el cost de l‘hidrogen i la seva possible evolució així com del comerç d’emissions, que indiqui 

si és factible utilitzar la cogeneració per produir l’energia restant o bé és més econòmic 

comprar-la a la xarxa 

Fig. J.27 –  Situació més econòmica en funció del cost de l‘hidrogen i dels drets vs 
absorció per una composició de combustible donada 

Cost dret>cost absorció

Cost drets<cost absorció
Drets vs Abs/Cost H2 (€/kg H2)

Cost dret>>cost absorció

Cost dret>cost absorció

Cost drets<cost absorció
Drets vs Abs/Cost H2 (€/kg H2)

Cost dret>cost absorció

Cost drets<cost absorció
Drets vs Abs/Cost H2 (€/kg H2)

Absorció parcial/ Comerç/Absorció (tot GN) + Comerç (vendre tots els drets)

Comerç (comprar drets que falten)

0                                                                                                                                                    1,95

Absorció (tot CO2) + Comerç (vendre tots els drets)

Comerç/Absorció (tot CO2) + Comerç (vendre tots els drets)

0                                                                                                                                                    1,95

Mescla rica

100%Gas natural

Comerç (comprar drets que falten)

Absorció (tot CO2) + Comerç (vendre tots els drets)

Mescla equimolar

0                                                                                                                                                    1,95

Absorció (tot CO2) + Comerç (vendre tots els drets)
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Si es decideix utilitzar la cogeneració s’observa que, independentment del cost de 

l’hidrogen, l’opció posterior més econòmica per tractar el CO2 (absorció o comerç de drets) 

és la que tingui un cost unitari més baix.   

Si l’hidrogen arriba a un cost d’adquisició menor de 0.29€/kg, llavors serà viable 

econòmicament, i també mediambientalment a causa de les quasi inexistents emissions de 

CO2, utilitzar una mescla rica en hidrogen i vendre tots els drets no utilitzats.  

Si el preu de l’hidrogen és superior però no supera els 0.42€/kg encara serà òptim 

utilitzar una mescla rica en H2 però en funció del cost de l’absorció i dels drets es realitzarà 

una acció posterior diferent.  

Finalment, si el cost de l‘hidrogen és major a 0.42 €/kg, la solució que suposa un 

menor increment de cost per l’augment de la planta de cogeneració és la de seguir utilitzant 

el gas natural com a combustible i realitzar l’acció posterior en funció dels preus unitaris de 

l‘absorció i dels drets d’emissió. 
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