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RESUM 

El concepte “power-to-gas” (P2G) fa referència a la conversió de l’electricitat en energia 

química en forma de metà. Aquest gas natural sintètic pot ser emmagatzemat i introduït a la 

xarxa de gas natural. D’aquesta manera, es poden aprofitar els excedents elèctrics generats en 

moments d’excés de vent o de radiació solar per convertir aigua en hidrogen mitjançant 

l’electròlisi. En una segona fase, aquest hidrogen, juntament amb el diòxid de carboni capturat 

de les indústries, serveix per a produir metà. 

La realització d’aquest projecte engloba per una banda l’anàlisi de la viabilitat de la tecnologia 

power-to-gas a gran escala a Espanya utilitzant els excedents elèctrics de les energies 

renovables l’any 2050, i d’altra banda inclou el disseny d’una planta power-to-gas a Catalunya.  

En primer lloc s’ha demostrat la viabilitat de la implementació del power-to-gas a Espanya al 

2050. En cas què el 2050 fos un any amb elevada producció renovable (ho hauria de ser si es 

vol complir amb els requisits imposats per la Unió Europea), el gas natural provinent del P2G 

podria suposar fins al 90% del total del gas natural consumit a Espanya.  

Pel que fa al disseny de la planta power-to-gas a Catalunya, s’ha conclòs que la millor ubicació 

és en un punt situat al nord de Tortosa i a l’oest de l’Espai Natural Serres de Cardó – el Boix. 

En primer lloc, perquè la velocitat del vent és adequada per a la instal·lació d’aerogeneradors, 

i en segon lloc perquè hi ha un subramal de la xarxa de gas natural que acaba a Tortosa; aquesta 

proximitat facilitaria la injecció del metà produït a la planta. El diòxid de carboni necessari per 

a realitzar la metanització es transportaria mitjançant gasoductes des de la cimentera Cemex 

d’Alcanar. Aquesta planta seria capaç de produir gairebé 36 milions de metres cúbics de metà 

anualment i se supliria la demanda de gas natural de 457.000 habitants.   

En referència a l’impacte ambiental, cal destacar que l’impacte negatiu es dona principalment 

a causa de la instal·lació del parc eòlic, perquè tant l’electròlisi com la metanització són 

processos molt poc contaminants. Finalment, el pressupost del projecte reflecteix que cal una 

gran inversió per a dur a terme aquest projecte, especialment a causa de la construcció del parc 

eòlic. 
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RESUMEN 

El concepto “power-to-gas” (P2G) hace referencia a la conversión de electricidad en energía química en 

forma de metano. Este gas natural sintético puede ser almacenado e introducido en la red de gas natural. 

De esta manera, se pueden aprovechar los excedentes eléctricos generados en momentos de exceso de 

viento o de radiación solar para convertir agua en hidrógeno mediante electrólisis. En una segunda fase, 

este hidrógeno, junto con el dióxido de carbono capturado de las industrias, sirve para producir metano. 

La realización de este proyecto engloba por un lado el análisis de la viabilidad de la tecnología power-

to-gas a gran escala en España utilizando los excedentes eléctricos de las energías renovables en el 2050, 

y por otro lado incluye el diseño de una planta power-to-gas en Cataluña. 

En primer lugar, se ha demostrado la viabilidad de la implementación del power-to-gas en España en el 

2050, en función de si la producción de energía renovable sea media o elevada. En caso de que el 2050 

fuese un año con elevada producción renovable (tendría que serlo si se quiere cumplir con los requisitos 

impuestos por la Unión Europea), el gas natural proveniente del P2G podría suponer hasta el 90% del 

total del gas natural consumido en España. 

En lo que concierne al diseño de la planta P2G en Cataluña, se ha concluido que la mejor ubicación es 

en un punto situado en el norte de Tortosa y al oeste del Espacio Natural Sierras de Cardó – el Boix. En 

primer lugar, porque la velocidad del viento es adecuada para la instalación de aerogeneradores, y en 

segundo lugar porque hay un subramal de la red de gas natural que acaba en Tortosa; esta proximidad 

facilitaría la inyección del metano producido en la planta. El dióxido de carbono necesario para realizar 

la metanización se transportaría mediante gasoductos des de la cementera Cemex de Alcanar. Esta planta 

P2G sería capaz de producir casi 36 millones de metros cúbicos de metano anualmente y se supliría la 

demanda de gas natural de 457.000 habitantes.  

Con referencia al impacto ambiental, cabe destacar que el impacto negativo se da principalmente a causa 

de la instalación del parque eólico, ya que tanto la electrólisis como la metanización son procesos muy 

poco contaminantes. Finalmente, el presupuesto del proyecto refleja que es necesaria una gran inversión 

para llevar a cabo este proyecto, especialmente a causa de la construcción del parque eólico.  
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ABSTRACT  

The concept “power-to-gas” (P2G) refers to the conversion of electricity into chemical energy in the 

form of methane. This synthetic natural gas can be stored and introduced into the natural gas grid. In this 

way, it is possible to take advantage of wind and solar curtailment to convert water into hydrogen by 

means of electrolysis. In a second phase, this hydrogen, in conjunction with carbon dioxide captured 

from different industries, is used to produce methane.  

The execution of this project encompasses on the one hand the viability analysis of the power-to-gas 

technology on a large scale in Spain using wind and solar curtailment in 2050, and on the other hand it 

includes the design of a power-to-gas plant in Catalonia. 

Firstly, the feasibility of the implementation of P2G in Spain in 2050 has been demonstrated, depending 

on whether the production of renewable is medium or high. 2050 must be a year with high production 

of renewable energy if the requirements imposed by the European Union were to be met. If so, natural 

gas coming from P2G could be up to 90% of the total natural gas consumed in Spain.  

Concerning the design of the power-to-gas plant in Catalonia, it has been concluded that the best location 

is between Tortosa and the Serres de Cardó – el Boix Natural Area. Firstly, because the wind speed is 

suitable for the installation of wind turbines, and secondly because there is a connection point to the 

natural gas grid in the north of Tortosa, which would facilitate the methane injection produced in the 

plant. The carbon dioxide needed to carry out the methanation would be transported through gas 

pipelines from the cement factory, located in Alcanar. This power-to-gas plant would be able to annually 

produce almost 36 million cubic meters of methane and the natural gas demand of 457,000 inhabitants 

would be supplied.  

Regarding the environmental impact, it should be outlined that the negative impact is mainly due to the 

wind turbines installation since both electrolysis and methanation are extremely low polluting processes. 

Finally, the project budget reflects that a large investment is required to accomplish this project, 

especially because of the construction of the wind power plant.  
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RÉSUMÉ 

Le concept “power-to-gas” (P2G) fait référence à la conversion d’électricité en énergie chimique sous 

forme de méthane. Ce gaz naturel synthétique peut être stocké et injecté dans le réseau de gaz naturel. 

De cette manière, les excédents électriques générés en période de vent ou de rayonnement solaire 

excessif peuvent être utilisés pour convertir l’eau en hydrogène au moyen de l’électrolyse. Dans un 

deuxième temps, cet hydrogène, ainsi que le dioxyde de carbone capturé par les industries, servent à 

produire du méthane. 

La réalisation de ce projet englobe d’une part l’analyse de la viabilité de la technologie power-to-gas à 

grande échelle en Espagne en utilisant les excédents électriques des énergies renouvelables en 2050, et 

d’autre part, le projet inclut la conception d’une usine power-to-gas en Catalogne. 

Tout d’abord, la faisabilité de la mise en œuvre du power-to-gas en Espagne en 2050 a été démontrée, 

selon que la production d’énergie renouvelable est moyenne ou élevée. Si 2050 était une année avec 

forte production d’énergie renouvelable (ce qui devrait être le cas si l’on veut respecter les exigences 

imposées par l’Union européenne), le gaz naturel provenant du P2G pourrait représenter jusqu’à 90 % 

du gaz naturel total consommé en Espagne. 

En ce qui concerne la conception de l’usine P2G en Catalogne, il a été conclu que le meilleur 

emplacement est dans un endroit situé au nord de Tortosa et à l’ouest de l’Espace Naturel Serres de 

Cardó - le Boix. Premièrement, parce que la vitesse du vent est adéquate à l’installation d’éoliennes et 

deuxièmement parce qu’il y a une branche du réseau de gaz naturel qui termine à Tortosa; cette proximité 

faciliterait l’injection du méthane produit dans l’usine. Le dioxyde de carbone nécessaire pour réaliser 

la méthanisation serait transportée à travers les gazoducs de la cimenterie Cemex d’Alcanar. Cette usine 

P2G serait capable de produire près de 36 millions de mètres cubes de méthane par an et répondrait à la 

demande de gaz naturel de 457000 habitants.  

En ce qui concerne l’impact environnemental, il faut souligner que l’impact négatif est principalement 

dû à l’installation du parc éolien, car l’électrolyse et la méthanisation sont des processus très peu 

polluants. Finalement, le budget du projet reflète le fait qu’un investissement important est nécessaire 

pour réaliser ce projet, notamment en raison de la construction du parc éolien. 
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1. GLOSSARI 

1.1. ABREVIATURES I ACRÒNIMS 

AEC:   Cel·les d’electròlisi alcalina 

CEA:  Comissió d’Energia Atòmica i Energies Alternatives (Commissariat à l’énergie 

atòmiques et aux energies alternatives) 

ENP:   Espai Natural Protegit 

IEC:  Comissió Electrotècnica Internacional (International Electrotechnical 

Commission) 

IHT:   Industrie Haute Technologie 

IRENA:  Agència Internacional de l’Energia Renovable (International Renewable 

Energy Agency) 

GNL:   Gas Natural Liquat 

GNS:   Gas Natural Sintètic 

LITEN:  Laboratori d’Innovació de Noves Tecnologies Energètiques i nanomaterials 

(Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les 

nanomatériaux) 

LSM:   Òxid base manganita de lantani dopat amb estronci 

Nafion:  Membrana de polímer sòlida 

NASA:  Administració Nacional de l’Aeronàutica i l’Espai (National Aeronautics and 

Space Administration) 

NGTS:  Normes de Gestió Tècnica del Sistema 

P2G:   Power-to-gas 

PEM:   Electròlisi de membrana electrolítica de polímers 

PCI:   Poder Calorífic Inferior 

PCS:   Poder Calorífic Superior 

SOEC:  Electròlisi d’òxids sòlids 

YSZ:   Ceràmica de zirconi estabilitzada amb itri (Yttria-stabilized zirconia) 

ZEPA:   Zona d’Especial Protecció per a les Aus 
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1.2. UNITATS 

atm:  atmosfera 

bar:  bar 

ºC:  grau centígrad 

€:  euro 

g:  gram 

Gcal:  gigacaloria 

GWh:  gigawatt – hora  

J:  joule 

K:  grau Kelvin 

kcal:  kilocaloria 

kg:  kilogram 

km:  kilòmetre 

kW:  kilowatt 

l:  litre 

kJ:  kilojoule 

kt:  kilotona 

m3:  metre cúbic 

mJ:  milijoule 

Mtep:  milió de tones equivalent de petroli 

Mtoe:   milió de tones equivalent de petroli (millions of tones of oil equivalent) 

MW:  megawatt 

m/s:  metres per segon 

Nm3:  metre cúbic en condicions normals (0 ºC i 1 atm) 

t:  tona 

tep:  tona equivalent de petroli 

toe: tona equivalent de petroli (tones of oil equivalent) 

TWh:  terawatt – hora
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2. INTRODUCCIÓ 

El model energètic actual és del tot insostenible, ja que gran part de l’energia consumida prové 

de fonts no renovables. L’ozó troposfèric, les partícules en suspensió, la pluja àcida i el canvi 

climàtic són algunes de les conseqüències de l’actual model energètic mundial. Per tant, és 

imprescindible treballar en una transició cap a un futur dominat per les energies renovables 

davant el creixement de la població mundial any rere any, i en conseqüència, de la demanda 

energètica. 

La Unió Europa s’ha compromès a assolir la neutralitat del carboni l’any 2050, és a dir, tenir 

un resultat net de zero emissions. Aleshores, és urgent realitzar una recerca de noves energies 

de caràcter renovable i noves tecnologies que millorin el rendiment de les energies existents. 

L’hidrogen no és una energia pròpiament dita, sinó que és un vector energètic. La raó per la 

qual aquest vector energètic està prenent més protagonisme que mai és perquè és capaç de 

proporcionar més energia per unitat de massa consumida que qualsevol altre combustible 

conegut. Tot i que l’hidrogen és la major reserva d’energia de l’univers, molt poca quantitat es 

troba lliure en forma diatòmica. Conseqüentment, cal produir-lo si es vol utilitzar com a vector 

energètic.  

Actualment, existeixen diverses tecnologies per a produir hidrogen, com per exemple el 

reformat dels combustibles fòssils, la biomassa, la termòlisi, la fotòlisi o l’electròlisi. Aquesta 

última serà la tecnologia per a produir hidrogen que s’estudiarà. Cal remarcar que només 

l’hidrogen produït mitjançant energies renovables serà considerat hidrogen “verd”.  

Com que l’hidrogen, a part de ser un combustible, també pot ser un mitjà per emmagatzemar 

energia, adquirirà una gran rellevància si es combina amb les energies que fluctuen en el temps 

com l’eòlica o la fotovoltaica, ja que es podrà emmagatzemar l’excés en forma d’hidrogen per 

transformar-lo en electricitat mitjançant una pila de combustible. Una altra opció és usar els 

excedents elèctrics per produir hidrogen i posteriorment transformar-lo en metà i introduir-lo a 

la xarxa de gas natural; és el que s’anomena power-to-gas. Per tant, l’energia que es perdria pot 

ser utilitzada per a produir gas natural. 
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Un dels principals objectius d’aquest Treball de Final de Grau és analitzar la viabilitat de la 

tecnologia power-to-gas a gran escala a Espanya una vegada les energies renovables 

predominin sobre les no renovables, l’any 2050, utilitzant exclusivament els excedents 

elèctrics. El que cal fer per assolir aquest objectiu és el següent:  

• Conèixer les diferents tecnologies de producció d’hidrogen i metà 

• Analitzar la xarxa espanyola de distribució de gas natural, així com dels parcs eòlics 

i fotovoltaics  

• Esbrinar la poca legislació vigent sobre l’hidrogen i el power-to-gas 

• Calcular la quantitat de metà que es produiria a Espanya mitjançant la tecnologia 

power-to-gas segons diferents escenaris energètics 

El segon objectiu és dissenyar una planta power-to-gas a Catalunya, tenint en compte totes les 

etapes, des de la generació d’energia elèctrica en un parc eòlic, fins a la injecció del metà a la 

xarxa de gas natural. Per fer-ho possible, cal que es compleixin els objectius següents: 

• Analitzar el sistema eòlic català així com les indústries emissores de CO2 

• Ubicar adequadament tant pel futur parc eòlic com per la planta power-to-gas 

• Trobar l’electrolitzador i el metanitzador idonis per a la planta 

• Calcular el metà que es produiria a la planta 

En conclusió, aquest Treball de Final de Grau pretén demostrar que la implantació de la 

tecnologia power-to-gas serà viable a l’any 2050; permetrà reduir enormement la quantitat de 

gas natural obtinguda de forma no renovable i al mateix temps també disminuirà dràsticament 

la quantitat de diòxid de carboni emesa a l’atmosfera.  
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3. CAPÍTOL I 

Durant anys, Espanya va ser pionera i líder a Europa pel que fa a energies renovables. La 

situació a Espanya respecte d’altres països és privilegiada, ja que la península està situada 

geogràficament en un punt que rep una gran exposició solar, i a més, compta amb uns vents 

atlàntics especialment forts en alguns punts.  

L’any 2000, Espanya es va convertir en un dels primers països a plantejar un Plan de Fomento 

de las Energías Renovables. El seu objectiu era aconseguir que, l’any 2010, el 30% de la 

demanda d’electricitat del nostre país provingués d’energies renovables. 

Fins a finals del segle passat, les energies renovables representaven un percentatge molt petit 

en comparació amb la resta d’energies. Va ser a partir de l’any 2000, una vegada aprovat el pla 

esmentat anteriorment, quan les energies renovables van començar a tenir més pes, ja que el 

2010 van aconseguir oferir el 35% de la cobertura d’energia elèctrica. No obstant això, la crisi 

del 2008 va frenar en sec el creixement de les renovables a causa de la fi de les subvencions 

necessàries en aquell moment per a construir noves instal·lacions. 

Durant l’última dècada, la producció de les energies renovables s’ha situat al voltant del 40%. 

Si ens fixem en l’any passat, aquest valor va ser del 38,9% com s’observa en el gràfic inferior. 

Per tant, en aquesta última dècada, només hem aconseguit avançar un 5% en la transició cap a 

una energia 100% renovable. Aquest percentatge es preveu augmentar fins al 74% el 2030, i 

fins al 100% el 2050. 
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Figura 1: Generació elèctrica peninsular de l’any 2019 [1] 

Pel que fa a les energies renovables, destaca l’energia eòlica amb un 21,5%, doblant a la segona 

més important (la hidràulica). Tanmateix, l’energia nuclear segueix ocupant la primera posició. 

El 22,6 % de l’energia produïda a Espanya provenia de les centrals nuclears.   

Aquestes dades confirmen que encara queda molt camí per recórrer pel que fa a les energies 

renovables, no només impulsant la producció d’energia renovable sinó també invertint en la 

recerca de noves formes de produir energia que no tinguin efectes nocius envers el nostre 

planeta, com per exemple l’hidrogen. 

El model energètic mundial d’avui dia està basat principalment en la crema de combustibles 

fòssils, la reserva dels quals és escassa i a més, la seva combustió repercuteix negativament a 

la Terra. Per aquest motiu, les noves formes de produir energia com per exemple la utilització 

de l’hidrogen com a vector energètic pot contribuir a reduir d’una manera evident el percentatge 

de producció d’energia no renovable, sempre i quan l’hidrogen no s’obtingui a partir de 

combustibles fòssils. L’ús de l’hidrogen com a combustible no és nou: aquesta tecnologia 

existeix des de fa dècades. Es va utilitzar, per exemple, en naus espacials de la NASA, però fins 

fa poc, no havia sorgit com una alternativa 100% sostenible per generar grans quantitats 

d’energia.  

En el següent capítol, es realitza una descripció general de l’hidrogen, així com de la seva 

obtenció i del seu transport i emmagatzematge.  
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4. CAPÍTOL II 

4.1. PROPIETATS DE L’HIDROGEN 

1. Estructura atòmica 

L’hidrogen és l’element químic de nombre atòmic 1, representat pel símbol H. Amb una massa 

atòmica d’1,00797, és l’element més lleuger de la taula periòdica dels elements. L’hidrogen és 

en gran mesura l’element més abundant de l’univers, sent el 75% de la massa de tota la matèria 

visible en estrelles i galàxies.  

En la majoria d’àtoms d’hidrogen, el nucli està format per un únic protó, encara que existeix un 

isòtop de l’hidrogen anomenat deuteri que conté un protó i un neutró. Existeixen altres isòtops, 

com el triti o el proti, però són més inestables.  

En condicions estàndard de pressió i temperatura, l’hidrogen pren la forma d’un gas diatòmic 

de forma molecular H2. L’hidrogen atòmic és molt rar a la Terra, ja que forma fàcilment 

compostos covalents amb la majoria d’elements i es troba present a la molècula d’aigua així 

com en la majoria de compostos orgànics. 

2. Propietats físiques 

L’hidrogen és el segon element de la taula periòdica que posseeix els punts d’ebullició i fusió 

més baixos, després de l’heli. A pressió atmosfèrica, el seu punt d’ebullició es troba a -252,87 

ºC, i el punt de fusió a -259,14 ºC. 

La densitat de l’hidrogen en estat líquid a 20 ºC i 1 atm és de 0,0701 kg/l, i en estat gasós i en 

les condicions anteriors la densitat és de 0,08377 kg/m3. 

En condicions estàndard de pressió i temperatura, l’hidrogen és incolor, inodor i insípid. 

L’hidrogen per si sol no és tòxic, però pot actuar com asfixiant ja que desplaça l’oxigen que es 

troba a l’aire. 
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3. Propietats químiques  

Quan un combustible reacciona amb l’oxigen per formar aigua, aquest és capaç de lliurar una 

certa quantitat d’energia, que es mesura experimentalment i es quantifica amb el poder calorífic 

superior (PCS) i inferior (PCI). En el cas de l’hidrogen, a una temperatura de 25 ºC i a una 

pressió d’1 atm, el PCS és de 141,85 kJ/g i el PCI de 120,01 kJ/g. L’hidrogen és l’element 

químic que disposa de la relació pes-energia més alta. És per aquest motiu que s’ha utilitzat 

molt en les missions espacials, on el pes té un paper rellevant.  

D’altra banda, és important tenir en compte les propietats relacionades amb la inflamabilitat. El 

punt d’inflamació de l’hidrogen, és a dir, el moment més propici per al perill d’incendi de 

combustibles líquids, es troba a una temperatura sempre inferior als -253 ºC. L’hidrogen és 

inflamable en una gamma molt àmplia de concentracions en l’aire (4%-75%) i resulta explosiu 

entre unes concentracions de 15% i 59% en una temperatura atmosfèrica estàndard. Els límits 

d’inflamabilitat augmenten amb la temperatura. La temperatura d’autoencesa és la mínima 

temperatura necessària per iniciar la combustió d’una mescla de combustible en absència de 

font d’ignició, és a dir, el combustible s’escalfa fins que s’inflama. Per l’hidrogen, la 

temperatura d’autoencesa és relativament elevada, al voltant d’uns 585 ºC. Això fa difícil 

encendre una mescla d’aire i hidrogen únicament amb calor i sense cap font addicional 

d’ignició, com per exemple una guspira. Una altra dada important és l’energia d’ignició, que és 

la quantitat d’energia externa que es deu aplicar per encendre una mescla de combustible. 

Encara que l’hidrogen tingui una temperatura més elevada d’autoencesa que el metà, el propà 

o la benzina, la seva energia d’ignició és molt baixa (0,02 mJ) i per tant, resulta molt més 

propensa a inflamar-se.  

4.2. OBTENCIÓ DE L’HIDROGEN 

Per poder utilitzar l’hidrogen com a vector energètic s’han de concebre maneres d’obtenir-lo a 

partir de fonts d’energies primàries, ja que com s’ha esmentat anteriorment, és difícil trobar 

l’hidrogen en estat pur amb facilitat perquè reacciona fàcilment amb altres elements. 

L’hidrogen es pot produir d’una banda a partir de fonts d’energia fòssils i contaminants, i d’altra 

banda a partir de fonts d’energies renovables mitjançant l’electròlisi, que es descriurà amb més 
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detall perquè tindrà molta més rellevància en aquest projecte. Actualment, la producció 

d’hidrogen prové bàsicament dels combustibles fòssils, ja que és la forma més barata de 

produir-lo. 

• Combustibles fòssils  

L’hidrogen es pot produir a partir de gas natural per tres processos químics diferents: 

1. Reformat amb aigua 

El reformat d’aigua és una conversió endotèrmica de metà i vapor d’aigua en hidrogen i 

monòxid de carboni. El procés té lloc a una temperatura de 800-900 ºC amb presència d’un 

catalitzador de níquel. El producte gasós conté un 12% de CO, que pot ser convertit més tard 

en CO2 i H2 a través de la reacció amb vapor d’aigua. L’eficiència d’aquest procés és del 65-

85%. 

CH4 +  H2O →   3 H2 + CO 

CO + H2O →   H2 + CO2 

Reacció global: 

CH4 + 2 H2O →   4 H2 + CO2 

2. Oxidació parcial 

L’oxidació parcial de gas natural és un procés pel qual es produeix hidrogen a través de la 

combustió parcial de metà amb oxigen per produir CO i hidrogen. És una reacció exotèrmica, 

per tant produeix calor. Com en el cas anterior, el CO obtingut es pot utilitzar per generar més 

hidrogen mitjançant la reacció de desplaçament de l’aigua.  

CH4 + 
1

2
H2O →   2 H2 + CO 

CO + H2O →   H2 + CO2 
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3. Reformat autotèrmic 

El reformat autotèrmic és una combinació dels dos apartats anteriors. En aquest cas, el metà es 

fa reaccionar a la vegada amb aigua i amb oxigen per optimitzar al màxim la producció 

d’hidrogen.   

CH4 + 
3

2
H2O + 

1

4
O2 →   

7

2
 H2 + CO2 

Tots aquests processos d’obtenció de l’hidrogen no són una alternativa al model energètic 

actual, ja que no es redueix l’emissió de diòxid de carboni a l’atmosfera. És cert que la 

combustió de l’hidrogen és més neta i eficient que la de gas natural (aleshores es consumiria 

menys quantitat de gas natural si es transformés en hidrogen), però el cost energètic de la 

producció de l’hidrogen a partir del gas natural no compensa aquests avantatges.  

• Biomassa 

La biomassa pot convertir-se en H2 mitjançant diferents processos termoquímics, com per 

exemple la combustió, la liqüefacció, la piròlisi i per últim, la gasificació, que està rebent 

particular atenció en els darrers anys. La gasificació és un procés pel qual s’escalfa la biomassa 

a temperatures superiors als 750 ºC amb presència d’aire i vapor d’aigua. El que s’obté és una 

mescla gasosa d’hidrogen, metà, monòxid de carboni i diòxid de carboni, principalment, i un 

residu líquid-sòlid de quitrà, brea i carbó. Aquest procés pot arribar a proporcionar al voltant 

d’un 40% en el gas.  

Una forma simple de transformar hidrogen és mitjançant precursors renovables, com per 

exemple l’etanol o els sucres en fase líquida. Aquests precursors es transformen en hidrogen 

mitjançant processos de reformat amb vapor d’aigua. L’avantatge que tenen ambdós processos 

és que la matèria primera (etanol i sucres) pot considerar-se neutra respecte a les emissions de 

CO2. La dificultat principal que tenen aquestes reaccions és que es veuen afavorides reaccions 

laterals que donen lloc a subproductes no desitjats (CO, metà, acetaldehid), i conseqüentment 

una disminució de la producció de H2.  

C2H5OH + 3 H2O →   6 H2 + 2 CO2 



Estudi d’implementació de la tecnologia power-to-gas a Espanya i disseny d’una planta Pàg. 19 

 

• Electròlisi de l’aigua 

L’electròlisi de l’aigua és la descomposició de l’aigua (H2O) en els gasos oxigen (O2) i hidrogen 

(H2) mitjançant un corrent elèctric continu. L’electròlisi és considerada el mètode preferit per a 

produir hidrogen, ja que es tracta de l’únic procés que no depèn dels combustibles fòssils, pot 

funcionar amb energies renovables tal com s’explicarà posteriorment. A més, l’hidrogen que 

s’obté a través d’aquest procés és d’elevada puresa. 

No és convenient utilitzar aigua pura per produir hidrogen a través de l’electròlisi, ja que no és 

un bon conductor iònic. La solució consisteix a afegir una base, com per exemple l’hidròxid de 

potassi (KOH), per evitar problemes de corrosió i augmentar la concentració d’hidroxils per 

facilitar la migració de ions. 

El dispositiu que s’utilitza per dur a terme l’electròlisi de l’aigua és una cuba electrolítica, que 

consta d’una sèrie de cèl·lules, cadascuna amb un elèctrode positiu i un altre negatiu. Els 

elèctrodes se submergeixen en un electròlit positiu i un altre negatiu. 

L’ànode és generalment de níquel i coure, i està recobert d’òxids de metalls com manganès, 

tungstè i ruteni. El càtode és generalment de níquel, revestit amb petites quantitats de platí com 

catalitzador. Sense el catalitzador, l’hidrogen s’acumularia a l’elèctrode i bloquejaria el flux. El 

separador de gas o diafragma s’utilitza per evitar que es barregin l’hidrogen i l’oxigen, encara 

que permet el pas dels ions. 

Reacció química a l’ànode:  

4 OH−   →   O2 + 2 H2O + 4 e− 

Reacció química al càtode:  

2 e− + 2 H2O  →   H2 + 2 OH− 
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Figura 2: Típica cèl·lula electrolítica [7] 

Si l’objectiu és que l’hidrogen produït gràcies a l’electròlisi sigui catalogat com a “hidrogen 

verd”, el corrent elèctric ha de provenir de fonts d’energia renovables, com per exemple de 

l’energia eòlica o l’energia fotovoltaica. En el cas de l’energia eòlica, els aerogeneradors 

produeixen energia d’una manera discontínua, ja que la velocitat del vent no és ni molt menys 

constant. Contràriament a l’energia elèctrica, l’hidrogen es pot conservar, i això permetria 

modular l’energia produïda pels aerogeneradors, per exemple.  

• Termòlisi  

La radiació solar pot provocar la descomposició del vapor d’aigua si la temperatura és 

suficientment alta, superior als 2500 K. A 1 bar, s’aconsegueix un grau de dissociació del 10% 

a 2800 K i del 64% a 3000 K, degut a una constant d’equilibri molt baixa. Aquestes 

temperatures només es poden assolir en concentradors solars. Tanmateix, aquest mètode 

d’obtenció d’hidrogen no és factible per les difícils condicions de treball. 

• Fotòlisi 

La descomposició fotocatalítica de l’aigua mitjançant llum solar en les zones visible i 

ultraviolada de l’espectre és un altre procés d’obtenció de l’hidrogen. Com que l’aigua pura no 
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absorbeix la llum solar, el procés de ruptura de la molècula de l’aigua en H2 i O2 necessita la 

incorporació d’un fotocatalitzador capaç d’absorbir la radiació per realitzar a continuació la 

reacció. El fotocatalitzador més utilitzat és el TiO2. 

Aquest sistema presenta una elevada activitat en la reacció, però requereix la utilització de llum 

ultraviolada, que limita molt l’aplicació del TiO2 en la reacció de dissociació de l’aigua, essent 

h la constant universal de Planck (6,626·10-34 J·s) i v la velocitat de fase de l’ona. 

H2O + hv →  H2 + 
1

2
 O2 

L’eficiència d’aquest procés ve determinada principalment per les propietats físiques i la 

morfologia del fotocatalitzador utilitzat. No obstant això, actualment la màxima eficiència 

assolida no arriba al 2,5 %. Per tant, la fotòlisi està encara molt lluny d’una aplicació pràctica. 

4.3. EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT DE L’HIDROGEN 

L’hidrogen és considerat el millor vector energètic per a emmagatzemar i transportar energia, 

ja que durant el seu transport no es produeixen pèrdues i es pot emmagatzemar a gran escala 

indefinidament. No obstant això, confinar l’hidrogen no és una tasca senzilla, ja que si bé 

l’hidrogen és un combustible que té una gran densitat energètica per unitat de massa, presenta 

una molt baixa densitat d’energia volumètrica, tant en estat líquid com gasós. A més, l’hidrogen 

requereix dipòsits de major volum per emmagatzemar la mateixa quantitat d’energia. A causa 

de la baixa densitat de l’hidrogen, el seu emmagatzematge sempre requereix grans quantitats 

de volum i està associat amb altres pressions i baixes temperatures.  

La manera més habitual d’emmagatzemar l’hidrogen és en dipòsits a alta pressió. Les pressions 

típiques estan en un interval que comprèn els valors entre 200 i 700 bar. En el cas  que la pressió 

sigui de 700 bar, la quantitat d’energia de l’interior del dipòsit és unes 490 vegades superior a 

un dipòsit que es trobés a pressió atmosfèrica. Antigament, els dipòsits es fabricaven amb acer 

o alumini, però van resultar ser poc pràctics per a la major part d’aplicacions de l’hidrogen pel 

seu elevat pes. Recentment, s’han desenvolupat tancs fets de fibra de vidre, carbó i polímers 

que són més lleugers i que són capaços d’emmagatzemar hidrogen a més pressió al seu interior.  
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En segon lloc, es pot emmagatzemar l’hidrogen en estat líquid. No obstant, l’hidrogen es troba 

en estat criogènic a una temperatura de -253 ºC. Per tant, per liquar l’hidrogen es requereix una 

certa quantitat d’energia i uns dipòsits fortament aïllats per a conservar la baixa temperatura. 

En el cas de l’hidrogen liquat, és possible acumular unes 860 vegades més energia que en un 

dipòsit amb les mateixes dimensions però a pressió atmosfèrica. El principal problema de la 

liqüefacció és que s’ha d’emprar una gran quantitat d’energia per liquar l’hidrogen. Prop de la 

meitat d’energia emmagatzemada en un dipòsit d’hidrogen líquid s’usa en l’etapa de 

liqüefacció.  

L’última opció, que és la menys utilitzada, és alhora la que més s’està estudiant actualment: els 

hidrurs metàl·lics, ja que permet emmagatzemar més hidrogen per unitat de volum que 

l’hidrogen líquid. Diversos metalls i aliatges com per exemple les de magnesi, titani, ferro, 

manganès, níquel o crom formen hidrurs metàl·lics quan es troben en presència d’hidrogen. Els 

àtoms s’empaqueten dins de l’estructura metàl·lica formant l’hidrur del metall. Una vegada es 

requereixi l’hidrogen, s’escalfa el dipòsit amb l’objectiu de què l’hidrogen s’alliberi en forma 

de gas. 

Pel que fa al transport de l’hidrogen i començant per l’última opció esmentada (hidrurs 

metàl·lics), es pot afirmar que transportar els dipòsits que contenen l’hidrur és completament 

segur, ja que aquest compost químic no és inflamable.   

La millor manera de transportar hidrogen entre dos punts és en forma gasosa mitjançant 

canonades. A causa de la seva baixa densitat, la velocitat de l’hidrogen a l’interior de les 

canonades pot arribar a ser el triple respecte al gas natural. El principal problema és la formació 

de porus i esquerdes a les parets de les canonades degut a la formació d’hidrurs metàl·lics 

provocant fugues d’hidrogen.  
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5. Capítol III 

La descarbonització dels sistemes energètics s’ha convertit en un tema principal per a la 

indústria energètica mundial. Els països intenten assolir els objectius que s’estableixen en les 

diferents Conferències de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic per a reduir l’impacte del 

canvi climàtic global; focalitzant-se sempre en el sector de la generació d’energia. 

Durant diversos anys, els responsables de la indústria gasista han defensat que, atès que el gas 

natural té les emissions de diòxid de carboni més baixes entre els combustibles fòssils, la solució 

òbvia per reduir les emissions contaminants era que el gas natural esdevingués l’únic 

combustible fòssil. En particular, en el sector de la generació elèctrica es va veure que el canvi 

del carbó al gas natural produiria un important estalvi de CO2. 

Més recentment, els experts s’han adonat que amb l’objectiu a llarg termini que el sistema 

energètic s’ha d’acostar a la neutralitat del carboni el 2050, continuar cremant grans quantitats 

de gas natural derivades de fòssils, no serà sostenible. En aquest context, el programa de recerca 

de gas natural de la Universitat d’Oxford (Oxford Institute for Energy Studies) ha augmentat la 

seva dedicació en l’estudi del futur del gas natural i conclou que a Europa la demanda de gas 

natural serà relativament plana fins al voltant del 2030, però que en la següent dècada haurà de 

disminuir d’una manera dràstica si es volen aconseguir els objectius de reducció del carboni.  

Una possible solució podria ser la tecnologia power-to-gas, que es refereix a l’emmagatzematge 

químic d’energia elèctrica en forma de substància gasosa, com hidrogen o metà. El P2G permet 

unir la xarxa elèctrica amb la xarxa de gas mitjançant la conversió de l’energia elèctrica 

(excedent o no) en hidrogen mitjançant l’electròlisi, i com a final alternatiu, convertir aquest 

hidrogen en metà (gas sintètic) utilitzant una font externa de CO2. Per tant, hi ha dues opcions:  

1. Injecció directa de l’hidrogen a la xarxa de gas natural 

2. Procés de metanització de l’hidrogen per injectar-lo a la xarxa de gas natural.  

El principal inconvenient de la injecció directa d’hidrogen és que hi ha un límit màxim 

d’hidrogen que es pot injectar a la xarxa. En canvi, no hi ha un límit pel que fa a la injecció de 

metà. Aquest aspecte es desenvoluparà a l’apartat de normativa legal.  
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L’objectiu d’aquest apartat és veure la viabilitat d’implantar a Espanya de la tecnologia power-

to-gas a l’any 2050, utilitzant només els excedents de les energies renovables eòlica i 

fotovoltaica. Aquesta tecnologia està sent cada vegada més investigada, ja que els experts 

vaticinen que pot ser una solució òptima per l’emmagatzematge dels excedents d’energies 

renovables. En altres paraules, és una solució fàcil per ajustar la generació amb la demanda, 

transformant els excessos d’energies renovables en hidrogen. Addicionalment, la capacitat 

d’emmagatzematge d’energia és molt major emprant gas natural que amb qualsevol tipus 

d’emmagatzematge elèctric.  

5.1. POWER-TO-GAS 

Durant els últims anys, el Power-to-Gas ha tingut un desenvolupament accelerat, degut 

particularment a la disponibilitat de generació elèctrica renovable superior a la demanda 

immediata d’electricitat, i amb la perspectiva que els excedents d’energia renovable augmentin. 

Com s’ha explicat anteriorment, aquesta tecnologia es basa en el principi d’electròlisi: utilitzar 

electricitat per separar l’aigua en hidrogen i oxigen. Actualment, els tipus d’electròlisi més 

utilitzats són els següents:  

- Electròlisi alcalina (AEC): és el tipus d’electròlisi més consolidada. Utilitza una 

solució alcalina aquosa com electròlit. Està disponible comercialment a un preu de 

1000 €/kW. El principal inconvenient és que pot trigar de 30 a 60 minuts a reiniciar 

el sistema desprès d’un apagat, la qual cosa fa que no sigui molt adequat per treballar 

amb energies renovables, on la producció d’energia no és constant. 

- Electròlisi de membrana electrolítica de polímers (PEM): aquesta tecnologia és més 

nova que l’anterior. Té millors característiques d’arrancada i aturada que l’electròlisi 

alcalina, però actualment té un cost d’uns 2000 €/kW i la seva vida útil sol ser inferior 

que la de l’electròlisi alcalina. 

- Electròlisi d’òxids sòlids (SOEC): s’ha desenvolupat recentment i encara es troba en 

fase de laboratori. Tot i que encara s’ha de comercialitzar, s’espera que tingui una 

major eficiència elèctrica, menor cost material i la capacitat d’operar a la inversa 

treballant com una pila de combustible. 
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A continuació es mostra una taula que resumeix les principals propietats dels tres tipus 

d’electròlisi. 

 AEC PEM SOEC 

Electròlit Solució aquosa 

de KOH 

Membrana de 

polímer sòlida 

(Nafion) 

YSZ (ceràmica de 

zirconi (ZrO2) 

estabilitzada amb 

itri (Y2O3)) 

Càtode Ni, aliatges de 

Ni-Mo 

Pt, Pt-Pd Ni/YSZ  

Ànode Ni, aliatges de 

Ni-Co 

RuO2, IrO2 LSM (òxid base 

manganita de 

lantani dopat amb 

estronci)/YSZ 

Portador de càrrega OH- H+ O2- 

Pressió d’operació 

(bar) 

<30 <200 <25 

Temperatura 

d’operació (°C) 

60 – 80 50 – 80 650 - 1000 

Voltatge (V) 1,8 – 2,4  1,8 – 2,2  0,91 – 1,3 

Densitat de corrent 

(A/cm2) 

0,2 – 0,4 0,6 – 2,0 0,3 – 2,0 

Potencia consumida 

(kWh/m3) 

4,7 – 5,4 5,2 – 7,1 - 

Hidrogen produït 

(Nm3/h) 

<760 ≈ 2,7 MW <450 ≈ 1,6 MW - 

Eficiència (%) 60 – 80 80 – 90 >100 

Puresa del gas (%) >99,5 >99,99 >99,99 

Mida de la cel·la (m2) <4 <0,3 <0,01 

Temps d’arrencada 

en fred (min.) 

<60 <20 <60 

Vida útil (anys) 8 – 15 4 – 7  1 – 2  

Cost de capital 

(€/kWel) 

1000 – 1200  1860 – 2320  >2000 

Estat de 

desenvolupament 

Comercial Comercial Laboratori 

Taula 1: Comparació de les tecnologies d’electròlisi [8] [9] 
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L’hidrogen produït per l’electròlisi es pot utilitzar directament en les aplicacions següents: 

- L’hidrogen pot emprar-se directament com combustible de transport. Aquesta és 

segurament una de les aplicacions amb més futur, especialment en els transports 

ferroviaris, aeris i marítims de llarga distància, desplaçant els combustibles 

petrolífers. Per als turismes, l’hidrogen competirà amb els vehicles elèctrics, de 

manera que és menys probable que tingui un paper rellevant.  

- L’hidrogen es podria utilitzar directament per produir calor, especialment adequat 

per a aquelles aplicacions industrials on es requereixen temperatures més altes que 

les que es poden aconseguir fàcilment amb l’electricitat.  

- L’hidrogen es podria emmagatzemar i utilitzar més tard per generar electricitat 

(mitjançant la combustió o una pila de combustible), ajudant així a equilibrar la xarxa 

elèctrica. En aquesta aplicació, la combinació Power-to-Gas/Gas-to-Power juga un 

paper similar al de les bateries, però amb la capacitat d’emmagatzemar quantitats 

més grans d’electricitat durant un període de temps més llarg del que és possible 

actualment per a les bateries.  

- L’hidrogen es pot injectar directament a la xarxa de gas natural sempre i quan estigui 

per sota d’un determinat percentatge en volum. En el cas d’Espanya aquest 

percentatge és un 5%. Aquests percentatges s’explicaran i es detallaran en l’apartat 

de normes i regulacions. Un contingut d’hidrogen massa elevat genera problemes 

tècnics i de seguretat i requereix una consideració molt detallada de les 

característiques específiques de la xarxa de gas natural i de les aplicacions d’ús final. 

Per exemple, el gas amb composicions d’hidrogen més elevades pot no ser 

compatible amb algunes formes d’emmagatzematge de gas i pot causar la 

fragilització de components d’acer de la xarxa de gas natural o en vehicles de gas 

natural. S’han realitzat algunes proves per avaluar l’impacte de concentracions més 

altes d’hidrogen, com per exemple en el projecte HyDeploy de la Universitat de 

Keele al Regne Unit, que contempla injectar l’hidrogen amb una concentració en 

volum de fins al 20%, amb molt bons resultats, segons les últimes informacions.  

- L’últim ús que se li pot donar a l’hidrogen és el més rellevant per a la 

descarbonització de la xarxa de gas natural. L’hidrogen es pot utilitzar en un procés 

de metanització en què es fa reaccionar amb el carboni (normalment en forma de 

CO2) per produir metà d’una qualitat adequada per a la injecció a la xarxa de gas 
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natural. La metanització és una tecnologia que ja s’aplica àmpliament en processos 

industrials com la síntesi d’amoníac. Aquests processos industrials solen ser 

operacions contínues, mentre que per ser un procés adequat per aplicacions de P2G, 

cal adaptar la metanització per a un funcionament intermitent. S’estan provant dos 

tipus de metanització a les plantes P2G:  

o Metanització catalítica: es tracta d’un procés termoquímic que té lloc a una 

temperatura d’entre 200°C i 750°C. La reacció que hi té lloc es coneix com 

la reacció de Sabatier: 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 

Les característiques de la reacció són les següents: és un equilibri, és altament 

exotèrmica (la seva entalpia de reacció és de -205,8 kJ a 25 °C), està afavorida 

a baixes temperatures (per ser exotèrmica), està afavorida a altes temperatures 

(ja que l’equilibri es desplaça cap a on hi ha menys nombre de mols), el metall 

actiu del catalitzador més utilitzat és el ruteni i el suport catalític que més s’usa 

amb aquest catalitzador és el diòxid de titani. 

Tot i que aquest és el mètode principal utilitzat fins ara en processos industrials, 

és menys adequat per al funcionament intermitent i per a la manipulació 

d’impureses que poden estar presents en el CO2 quan prové de la digestió 

anaeròbia per exemple. 

o Metanització biològica: procés de conversió de l’hidrogen i el diòxid de 

carboni en metà mitjançant metanògens1, que operen en condicions 

anaeròbies en rang de temperatures que va des dels 20 °C fins al 70 °C. El 

principal avantatge en  l’àmbit de les energies renovables és que aquest tipus 

de metanització és més adequada per manejar operacions intermitents i 

impureses al corrent del gas. Per tant, el que canvia respecte a la metanització 

 

1 Metanogen: microorganisme, especialment del grup Archae (microorganismes procariotes 

unicel·lulars) que poden créixer i produir meta sota condicions anaeròbies.  
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catalítica és l’ús de catalitzadors biològics, ja que la reacció que hi té lloc és 

la mateixa (reacció de Sabatier). 

El metà sintètic obtingut conegut com a gas natural sintètic (GNS) pot emmagatzemar-

se en tancs i convertir-lo posteriorment en electricitat d’acord amb la demanda o 

injectar-se directament en la xarxa de subministrament de gas natural. A més, pot ser 

utilitzat com a combustible de motors CNG (gas natural comprimit).  

 

Figura 3: Esquema del procés P2G [10] 

En la figura que es mostra a continuació, es representa el rendiment aproximat del procés. 

 

 

Figura 4: Eficiència del procés P2G [9] 
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Amb les tecnologies actuals d’electròlisi (alcalina i de membrana electrolítica de polímers), 

s’aconsegueix entregar H2 a 25 bar amb un rendiment aproximat del 70%. En aquest cas, el 

reactor de metanització catalítica operant a 20 bar amb un rendiment del 78%. El resultat és un 

rendiment de conversió energia elèctrica-metà de l’ordre del 55%. Cal remarcar també que el 

CO2 és injectat en el reactor de metanització ja comprimit a 20 bar, ja que en cas contrari hi 

hauria un 2% addicional de pèrdues.  

5.2. HISTÒRIA DEL POWER-TO-GAS 

La tecnologia Power-to-gas es basa en el principi de l’electròlisi, que es coneix des de mitjan 

segle XIX. Tanmateix, les primeres plantes pilot experimentals P2G es van desenvolupar a 

finals de la dècada de 1990 i a principis dels 2000. No obstant, els avenços més destacables han 

aparegut durant l’última dècada degut particularment al desenvolupament de les renovables.  

La cimera de la Terra que va tenir lloc a Rio de Janeiro l’any 1992, va permetre establir un 

programa d’acció de cara al segle XXI. Amb l’objectiu de deixar enrere la dependència dels 

combustibles fòssils i iniciar una nova transició cap a les tecnologies renovables. El primer 

projecte important relacionat amb l’hidrogen anomenat “Euro Quebec Hydro Hydrogen 

Project”, era una planta pilot de 100 MW per estudiar l’enviament d’energia hidroelèctrica 

canadenca convertida mitjançant l’electròlisi en hidrogen. Aquesta plata era capaç de produir 

20000 m3/h. Posteriorment, s’enviava l’hidrogen en estat líquid a Hamburg (Alemanya) en 

petits tancs i altament aïllats.  

El primer projecte d’instal·lació d’una planta d’hidrogen fou l’any 2008. L’empresa HYCHICO 

va inaugurar la planta a finals de l’any 2008 i està ubicada a la Ciudad de Comodoro Rivadavia 

a Argentina. La planta compta amb dos electrolitzadors amb una capacitat total de 120 Nm3/h 

d’hidrogen i 60 Nm3/h d’oxigen. L’hidrogen d’alta puresa (99,998%) és mesclat amb gas 

natural per alimentar un motor-generador d’1,4 MW, que posseeix un motor de combustió 

interna adaptat especialment per operar amb gas ric i/o pobre barrejat amb hidrogen.  

La primera planta pilot amb una capacitat de producció de 25 kW de metà sintètic va ser 

construïda el 2009 a Stuttgart per l’empresa alemanya Fraunhofer i la companyia mexicana 

Solarfuel. Aquest projecte va ser pioner en aquest àmbit, ja que va servir de referent pels anys 
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vinents quant a l’ús de diòxid de carboni atmosfèric, ja que eleva els resultats de producció a 

uns rendiments del 40 %. De fet, l’any 2011, les companyies Juwi i Solarfuel van realitzar una 

prova a Rheinland-Pfalz, en aquest cas amb CO2 emmagatzemat, provant una planta eòlica 

adherida a una de P2G, arribant a uns rendiments del 60%. 

L’any 2013, E. ON energia, S.L. va construir la primera planta alimentada per un parc eòlic i 

usant electròlisi alcalina per injectar hidrogen a la xarxa de gas natural, arribant a aconseguir 

una potència de 2 MW.  

L’empresa Hydrogenics Corporation, líder en generació d’hidrogen i mòduls de potència basats 

en hidrogen, va desenvolupar el primer projecte consolidat d’emmagatzematge d’energia entre 

Amèrica i Europa, al juliol de 2014 i situat a Mississauga, Ontario. Les instal·lacions 

d’emmagatzematge han suposat un veritable canvi, ja que el sistema elèctric es basava en el 

concepte que no es podia emmagatzemar una gran quantitat d’electricitat, produint electricitat 

pràcticament al mateix temps que es consumia. Hydrogenics és pionera en el Power-to-gas com 

a solució d’emmagatzematge d’energia utilitzant l’electròlisi de l’aigua a partir de fonts de 

generació renovable intermitents, aprofitant l’excedent d’electricitat per produït hidrogen. 

5.3. DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA DE GAS NATURAL, DELS 

PARCS EÒLICS I FOTOVOLTAICS 

L’actual xarxa de gas natural compta amb més d’11000 km de gasoductes, 7 plantes de GNL 

(Gas Natural Liquat) i 3 plantes d’emmagatzematge. En el següent mapa s’observa la 

distribució actual. Es conclou que la distribució és bastant homogènia, hi ha pocs territoris que 

tinguin una connexió nul·la a la xarxa. 
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Figura 5: Mapa de la xarxa actual de distribució de gas natural a Espanya [13] 

Perquè la tecnologia P2G sigui viable, hi hauria d’haver una certa correspondència entre la 

xarxa de gas natural i la localització de parcs eòlics i fotovoltaics, per evitar realitzar grans 

construccions dedicades a la instal·lació de milers de kilòmetres de gasoductes. També hi hauria 

l’opció de conduir l’hidrogen produït per electròlisi fins a una planta de metanització propera a 

la xarxa de gas natural en lloc de fer la metanització al parc eòlic o fotovoltaic i conduir el metà 

cap a la xarxa de gas natural. Tanmateix, és millor la segona opció, ja que és més senzill i 

econòmic construir gasoductes que puguin transportar metà que no pas d’hidrogen.  
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Primerament, observarem la distribució actual dels parcs eòlics a Espanya. 

 

Figura 6: Mapa actual d’instal·lacions eòliques [14] 

Comparant les dues imatges, s’observa que la localització actual dels parcs eòlics a Espanya 

coincideix bastant amb la distribució de la xarxa de gas natural. Els parcs eòlics de les 

províncies Terol, Àvila i la zona oriental d’Ourense (encerclats en color taronja) no tenen un 

punt de connexió proper a la xarxa de gas natural.  

 

Figura 7: Mapa actual d’instal·lacions fotovoltaiques [14] 
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Espanya és el país d’Europa que més radiació solar rep. Tanmateix, hi ha grans diferències entre 

el nord i el sud del país; zones de les províncies costaneres d’Andalusia poden arribar a rebre 

gairebé el doble de radiació que les províncies cantàbriques. És per això que no és d’estranyar 

que hi hagi un gran nombre de parcs fotovoltaics en comarques com Extremadura, Castella - la 

Manxa, Múrcia o Andalusia.  

Tot i que hi ha un major nombre de parcs fotovoltaics al sud d’Espanya, la distribució és bastant 

homogènia per tot el territori, a diferència dels parcs eòlics. En aquest cas no hi ha cap problema 

en la correspondència parcs eòlics-xarxa de gas natural. Totes les províncies que destaquen per 

la producció d’energia fotovoltaica tenen algun punt de connexió a la xarxa dins la província, 

que són gairebé totes les de la meitat sud i Saragossa, Salamanca, Valladolid i Segòvia. 

El diòxid de carboni és imprescindible en el procés de metanització. L’ideal seria captar-lo de 

les indústries que emeten més CO2 i a més amb grans concentracions, com per exemple les 

cimenteres. Per aquest motiu, convé observar on estan instal·lades aquestes indústries arreu 

d’Espanya.  

 

Figura 8: Mapa actual de cimenteres a Espanya [16] 
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En el cas de les cimenteres, la seva distribució arreu de l’Estat no és òptima, ja que estan en 

zones on no hi ha precisament un gran nombre de parcs eòlics i fotovoltaics. Aquestes plantes 

estan instal·lades majoritàriament al sud-oest d’Espanya, a la costa cantàbrica, catalana i 

valenciana. Com que precisament en aquestes zones no hi ha un predomini de la producció 

d’energia renovable, convé fixar-se en la producció de CO2 de les indústries en general. 

 

Figura 9: Mapa producció de CO2 segons tipus d’indústries [17] 

Si tenim en compte el conjunt de les indústries espanyoles emissores de CO2, s’observa que hi 

ha una distribució homogènia al llarg de tot el territori. Per exemple, a Andalusia, on hi ha un 

gran nombre de parcs fotovoltaics, o al País Basc on hi ha un gran nombre de parcs eòlics, es 

podria aprofitar el CO2 de les indústries per realitzar la metanització de l’hidrogen.  

5.4. LEGISLACIÓ VIGENT 

Les Normes de Gestió Tècnica del Sistema (NGTS) contemplades en l’article 65 de la Llei 

34/1998 de 7 d’octubre [19] ja tenen en consideració les condicions singulars de la injecció de 

gasos en la xarxa, relatives tant a la qualitat com al mesurament per al balanç del sistema. Encara 

que aquesta regulació actualment està orientada a la introducció del biogàs, es podria estendre 

a la introducció de l’hidrogen, ja que es contempla l’addició d’altres gasos.  
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Actualment el Protocol de Detall PD – 01 [20] de les NGTS en el seu punt 5.2 estableix en la 

seva taula 4 (es mostra a continuació) una limitació de composició dels gasos procedents de 

fonts no convencionals introduïts en el sistema, que fixa una composició mínima de metà del 

90% i una concentració màxima d’hidrogen del 5%.  

 

Taula 2: Especificacions de qualitat del gas procedent de fonts no convencionals introduït en 

el sistema gasista [20] 

(*) Taula expressada en les següents condicions de referència: [0 °C, V(0 °C, 1,01325 bar)].  

Existeix un comitè de normalització (CEN/TC 234 Gas infrastructure) que està treballant en la 

normalització de la injecció d’hidrogen en les xarxes de gas natural i que ha publicat la norma 

EN 16726:2015+A1:2018 Gas infrastructure. Quality of gas. Group H., que inclou un annex 

informatiu sobre les concentracions admissibles d’hidrogen en els sistemes de gas natural.  

A més, entre les propostes d’elaboració de noves formes d’aquest comitè es troben les plantes 

per a la injecció de gasos procedents de fonts d’energia renovables en les xarxes de gas natural, 

amb una part específica per l’hidrogen.  
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Figura 10: Límit d’injecció d’hidrogen en la xarxa de gas en diferents països [20] 

En aquesta figura s’observa la variabilitat entre les diferents normes nacionals. Hi ha països que 

no permeten la injecció d’hidrogen en la xarxa de gas natural, com per exemple el Regne Unit 

o Bèlgica. Contràriament, Alemanya o Holanda permeten una injecció molt superior a la 

d’Espanya.  
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6. CAPÍTOL IV 

La generació d’energia renovable és cada vegada més important en el nostre país, la qual cosa 

implicarà en un futur que la quantitat d’energia elèctrica no consumida augmentarà també. Un 

dels reptes del futur és utilitzar aquests excedents per produir més energia. El power-to-gas és 

una molt bona solució al malbaratament d’energia renovable, que es dona tant en els parcs 

fotovoltaics com en els parcs eòlics. 

6.1. ESCENARIS ENERGÈTICS 

Espanya està al capdavant de la transició energètica, havent incrementat la presència de les 

renovables un 40% al llarg de les últimes dues dècades. Segons l’estudi realitzat per 

BloombergNEF i Acciona [21], a l’any 2050 les energies renovables representaran el 88% del 

total, amb la majoria de la nova capacitat afegida des d’ara fins al 2030.  

L’escenari base suposa que la demanda elèctrica a Espanya (només territori peninsular) creix 

un 19% entre el 2019 i el 2050, en part impulsada per l’expansió de la flota de vehicles elèctrics, 

que representa el 12% del total de l’electricitat consumida el 2050. 

La capacitat de generació d’energia gairebé es dobla en el període 2019-2050, passant dels 108 

GW als 181 GW.  

 

Figura 11: Evolució de la capacitat de generació a l’Espanya peninsular (escenari base) [21] 
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Aquest creixement es deu principalment a un augment de la producció d’energia eòlica (creix 

dels 26 GW al 2019 fins als 54 GW el 2050) i d’energia solar (passa dels 10 GW el 2019 als 49 

GW el 2050). D’altra banda, la capacitat de generació dels combustibles disminueix 

gradualment fins al 2050, passant dels 38 GW als 29 GW. A més, segons aquest escenari el 

carbó desapareixeria al voltant del 2030, i les últimes centrals nuclears tancarien el 2035. Pel 

que fa a la biomassa, també es preveu una crescuda d’uns 800 MW de capacitat fins al 2030. 

En aquest escenari també s’assumeix que la interconnexió al Golf de Biscaia serà una realitat 

el 2025. Per últim, també se suposa que es construeixen centrals hidroelèctriques capaces de 

produir 3,5 GW d’energia, segons els objectius d’Espanya i la llista de projectes.  

També resulta d’interès posar el focus en l’evolució de la generació d’energia a l’Espanya 

peninsular en l’escenari base. 

 

Figura 12: Evolució de la generació d’energia a l’Espanya peninsular (escenari base) [21] 

L’energia eòlica i solar són les que més creixen fins al 2050: al 2019 van suposar un 29% sobre 

el total d’energia generada, el 2030 representaran un 51%, i finalment al 2050 un 74%. Com es 

pot observar al gràfic, el creixement més espectacular és el de l’energia eòlica (color blau cel), 

passant de 56 TWh (2019) a 172 TWh (2050).  

El que és realment interessant per a la tecnologia P2G és l’excedent elèctric resultant dels parcs 

eòlics i fotovoltaics, ja que es podria utilitzar aquesta energia sobrant per a realitzar l’electròlisi 

amb l’objectiu de produir hidrogen. A l’any passat, només es perdia un 4% de l’energia 
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produïda, mentre que el 2050 es preveu que els excedents elèctrics arribin fins a un 40%, com 

es veurà en aquest capítol. 

Si es posa el focus sobre un dia en concret, s’obté el següent:  

 

 

Figura 13: Generació d’energia en un dia de producció mitjana [21] 

S’observa clarament com durant les hores centrals del dia (d’11 h a 20 h aproximadament), que 

coincideixen amb les hores de major generació d’energia solar, hi ha molts GW d’electricitat 

que es desaprofiten (color lila de la figura 13). Aquests GW, la gran majoria dels quals provenen 

de fonts d’energies renovables, es poden utilitzar en l’electròlisi de l’aigua per produir hidrogen 

i posteriorment pel procés de metanització. Per tant, es podria invertir aquesta energia en 

produir-ne de nova, i a més, sense l’ús de combustibles fòssils. 

Tanmateix, no sempre hi ha excedents, i òbviament mai la mateixa quantitat. En l’estudi de 

BloombergNEF i Acciona també han realitzat tres escenaris setmanals segons el nivell de 

producció d’energia renovable, que es mostra a continuació.   
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Figura 14: Setmana del 2050 amb baixa producció renovable [21] 

 

 

Figura 15: Setmana del 2050 amb producció renovable mitjana [21] 

 

Figura 16: Setmana del 2050 amb elevada producció renovable [21] 

Durant una setmana de poca producció renovable (Figura 14), hi ha més de quatre dies 

consecutius en què es necessiten generadors de gas per satisfer la demanda. Només es generen 

excedents elèctrics els dies en què l’energia eòlica i fotovoltaica tenen un pes important.  

En el cas d’una setmana amb una producció renovable mitjana (figura 15), s’observen nivells 

més alts de generació eòlica i solar, deixant poc espai a les tecnologies que necessiten funcionar 
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tot el dia. Les importacions d’energia ajuden a satisfer la demanda quan el sol no brilla. Per 

últim, les bateries (color rosa), s’utilitzen diàriament en algun moment, es carreguen durant el 

dia i es descarreguen quan el sol es pon. 

Pel que fa al cas d’una setmana en què la producció renovable és màxima (figura 16), tota la 

demanda es satisfà sense la necessitat de la crema de combustibles fòssils ni emmagatzematge 

d’energia. És més, els nivells d’excedents elèctrics a partir del vent i el sol són extremadament 

elevats; les bateries no poden reduir aquests excedents, ja que un cop carregades no hi ha cap 

oportunitat de descarregar-se. Cal destacar que la quantitat d’excedent elèctric és major durant 

el dia, quan hi ha una major generació d’energia fotovoltaica. En les hores centrals del dia, 

l’excedent elèctric a Espanya podria ser igual o superior la quantitat d’energia que no es 

consumeix. Aquest aspecte permet confirmar la viabilitat de la implementació a gran escala de 

la tecnologia power-to-gas l’any 2050 en un parc fotovoltaic o eòlic que consumeixi només 

excedent elèctric.  

Una vegada s’ha demostrat que els excedents elèctrics seran importants en les properes dècades, 

convé estudiar si el power-to-gas serà viable en tots els seus processos: electròlisi, captació de 

CO2 i metanització.  

6.2. VIABILITAT DE LA TECNOLOGIA POWER-TO-GAS 

Com que l’únic estudi que s’ha fet recentment sobre quins seran els excedents elèctrics l’any 

2050 és l’explicat anteriorment [21], es faran els càlculs a partir dels gràfics anteriors. 

Malauradament, en aquest informe només s’especifiquen els gràfics, sense possibilitat de tenir 

accés a les dades amb les quals s’han realitzat les projeccions. A continuació, s’estudiarà la 

viabilitat de tot el procés de la tecnologia power-to-gas en dues situacions diferents: per una 

banda en el cas de l’hora del dia amb major producció energètica, i per talent majors excedents 

elèctrics, i d’altra banda s’agafarà un valor mitjà de producció d’energia. S’ha obviat el cas de 

la setmana amb poca producció renovable perquè la majoria de dies no tindrien excedents 

elèctrics. 
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Per tant, es poden plantejar dos casos: 

- Cas A: L’excedent elèctric és el valor mitjà al llarg del dia d’una setmana amb 

producció renovable mitjana (17,91 GWh). 

- Cas B: L’excedent elèctric és el valor mitjà al llarg del dia d’una setmana amb 

producció renovable elevada (27,66 GWh). 

Aquesta energia sobrant serà utilitzada per l’electrolitzador per a produir hidrogen. En aquest 

cas, serà un electrolitzador de tipus alcalí, ja que és el més utilitzat actualment en l’àmbit de la 

tecnologia power-to-gas. Segons es va establir a la taula 1 del capítol III, la potència consumida 

està entre 4,7 i 5,4 KWh/m3
H2. Si agafem el valor màxim de potència i suposant que tot 

l’excedent elèctric es destina a la producció d’hidrogen, s’obté, en condicions normals: 

17,91·106

5,4
= 3,32 · 106 m3 d’hidrogen en el cas A. 

27,66·106

5,4
= 5,12 · 106 m3 d’hidrogen en el cas B. 

Una vegada s’ha obtingut l’hidrogen, el següent pas és convertir-lo en metà a través de la 

reacció de Sabatier. El primer pas és captar el diòxid de carboni. Com es va descriure al capítol 

anterior, una opció és obtenir-lo a partir de les emissions de les cimenteres. Segons el gràfic 

mostrat a continuació (figura 17), les indústries espanyoles emetran l’any 2050 4,5 milions de 

tones de CO2, o el que és el mateix, 514.000 kg cada hora.  

4,5 · 109  
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑎𝑛𝑦

24 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 · 365 𝑑𝑖𝑒𝑠
≈ 514.000 

𝑘𝑔 𝐶𝑂2

ℎ𝑜𝑟𝑎
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Figura 17: Emissions anuals de CO2 de les cimenteres espanyoles [28] 

Per a trobar el metà resultant de la reacció de Sabatier és realitzen els càlculs estequiomètrics 

següents:  

• Reacció de Sabatier:  

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 

• Propietats: 

o Densitat de l’hidrogen a condicions normals (0 °C i 1 atm): 0,0899 kg/m3 

o Pes molecular de l’hidrogen: 2,0158 g/mol 

o Pes molecular del CO2: 44,01 g/mol 

o Pes molecular del CH4: 16,04 g/mol 

• Cas A 

3,32 · 106 𝑚3 𝑑′𝐻2 · 0,0899 
𝑘𝑔

𝑚3
= 298.168,33 𝑘𝑔 𝑑′𝐻2 

298168,33 𝑘𝑔 𝑑′𝐻2 ·
1 𝑘𝑚𝑜𝑙

2,0158 𝑘𝑔
·

1000 𝑚𝑜𝑙

1 𝑘𝑚𝑜𝑙
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

4 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
·

16,04 𝑔 𝐶𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
·

1 𝑡 𝐶𝐻4

106𝑔 𝐶𝐻4
= 593,14 𝑡 𝐶𝐻4  

298168,33 𝑘𝑔 𝑑′𝐻2 ·
1 𝑘𝑚𝑜𝑙

2,0158 𝑘𝑔
·

1000 𝑚𝑜𝑙

1 𝑘𝑚𝑜𝑙
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

4 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
·

44,01 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
·

1 𝑡 𝐶𝑂2

106𝑔 𝐶𝑂2
= 1.627,44 𝑡 𝐶𝑂2  



Pàg. 44  Memòria 

 

• Cas B 

5,12 · 106 𝑚3 𝑑′𝐻2 · 0,0899 
𝑘𝑔

𝑚3
= 460.487,78 𝑘𝑔 𝑑′𝐻2 

460487,78 𝑘𝑔 𝑑′𝐻2 ·
1 𝑘𝑚𝑜𝑙

2,0158 𝑘𝑔
·

1000 𝑚𝑜𝑙

1 𝑘𝑚𝑜𝑙
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

4 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
·

16,04 𝑔 𝐶𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
·

1 𝑡 𝐶𝐻4

106𝑔 𝐶𝐻4
= 916,04 𝑡𝑛 𝐶𝐻4  

460487,78 𝑘𝑔 𝑑′𝐻2 ·
1 𝑘𝑚𝑜𝑙

2,0158 𝑘𝑔
·

1000 𝑚𝑜𝑙

1 𝑘𝑚𝑜𝑙
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

4 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
·

44,01 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
·

1 𝑡 𝐶𝑂2

106𝑔 𝐶𝑂2
= 2.513,4 𝑡 𝐶𝑂2  

En ambdós casos, la quantitat de metà produït en una sola hora amb els excedents elèctrics és 

extraordinàriament gran. No obstant això, el CO2 disponible de les cimenteres (514 tones) no 

és suficient per produir tot el metà calculat prèviament, que en els dos casos superen el miler 

de tones. Per tant, s’han de buscar moltes més fonts emissores de diòxid de carboni per poder 

arribar a la quantitat de CO2 que requereix la reacció de Sabatier per, d’aquesta manera, 

aprofitar tot l’hidrogen que es podria generar a partir dels excedents elèctrics.  

Malauradament, no hi ha cap estudi que hagi predit, sector per sector, quines seran les emissions 

d’aquí a trenta anys, ja que depèn de molts factors. Una possible alternativa és treballar amb les 

dades més recents i fer una predicció. A la taula següent es representen la quantitat de CO2 que 

els diferents sectors van emetre a l’atmosfera l’any 2018, l’últim any amb dades disponibles.  
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Taula 3: Emissions segons diferents sectors en ktCO2 [60] 

Les categories ressaltades en groc són aquelles de les quals es podria capturar el CO2. Tot i que 

el sector que més emissions provoca és el transport, és una font d’emissió descentralitzada que 

fa gairebé impossible capturar les emissions.  

Realitzant la suma de les categories que permeten capturar el diòxid de carboni, s’obté: 

∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑦 2018 = 185.173 𝑘𝑡 𝐶𝑂2 

La reducció d’emissions de CO2 prevista per l’any 2050 varia entre el 70% i 100% segons el 

sector. Per aquest motiu, s’agafa un valor mitjà de reducció del 85%. 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑦 2050 = 185.173 · 15% = 27.775,95 𝑘𝑡 𝐶𝑂2 
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𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑎𝑛𝑦 2050 =  
27775,95·103 𝑡 𝐶𝑂2

24 ℎ·365 𝑑𝑖𝑒𝑠
= 3.170,77 

𝑡

ℎ
 𝐶𝑂2  

 

Excedent 

elèctric 

(GWh) 

H2 produït 

(kg) 

CH4 produït 

(t) 

CO2 necessari 

(t)  

 

CO2 emès (t) 

Cas A 17,91 298.168,33 593,14 1.627,44 < 3.170,77 

Cas B 27,66 460.487,78 916,04 2.513,4 < 3.170,77 

Taula 4: Taula resum dels diferents càlculs realitzats  

Recapitulant, en els dos casos la quantitat de CO2 necessària per a produir metà és inferior a la 

previsió d’emissió diària de diòxid de carboni l’any 2050. Per aquest motiu, es pot concloure 

que si es captés tot el CO2 emès en una hora per tots els sectors exceptuant el transport, es 

podrien produir des de 593 tones/hora en el cas d’una setmana amb producció renovable mitjana 

i fins a 916,04 tones/hora en el cas d’una setmana amb elevada producció renovable, tenint en 

compte el valor mitjà d’excedent elèctric. Per tant, es pot afirmar que la tecnologia power-to-

gas permetria augmentar considerablement la producció de metà a Espanya d’una forma 

totalment respectuosa amb el medi ambient, i a més, reduint les emissions de diòxid de carboni 

a l’atmosfera.  

Una vegada determinada la quantitat de metà que es podria obtenir mitjançant la tecnologia 

power-to-gas, convé observar si es podria satisfer la demanda de gas natural que hi haurà l’any 

2050.  Abans, però, cal calcular quina quantitat de gas natural es podria obtenir a partir del metà 

obtingut mitjançant la reacció de Sabatier. El gas natural és un hidrocarbur format per una 

mescla de gasos lleugers. Principalment conté metà, i normalment inclou quantitats variables 

de diòxid de carboni, nitrogen, àcid sulfhídric o heli. El percentatge del metà no té un valor fix, 

és molt variable, però sol estar entre el 79 i 97% (en composició volumètrica) [24]. En aquest 

cas s’ha escollit arbitràriament que aquest percentatge serà del 90%. Com que es tracta de 

composició volumètrica, cal passar la quantitat de metà de massa a volum. 
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• Cas A 

593,14 · 103 𝑘𝑔 𝐶𝐻4

0,657
𝑘𝑔
𝑚3

= 902.800,61 𝑚3 𝐶𝐻4 

902.800,61 
𝑚3 𝐶𝐻4

ℎ
· 24 ℎ · 365 𝑑𝑖𝑒𝑠

0,9
= 8,787 · 109  

𝑚3

𝑎𝑛𝑦
 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

• Cas B 

916,4 · 103 𝑘𝑔 𝐶𝐻4

0,657
𝑘𝑔
𝑚3

= 1.394.824,962 𝑚3 𝐶𝐻4 

1.394.824,9 
𝑚3 𝐶𝐻4

ℎ
· 24 ℎ · 365 𝑑𝑖𝑒𝑠

0,9
= 1,358 · 1010  

𝑚3

𝑎𝑛𝑦
 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

Per a poder convertir aquestes dades de volum en energia, cal saber quin és el poder calorífic 

del gas natural segons la seva composició volumètrica, que és el que mostra la taula següent.  

 

Taula 5: Densitat relativa, PCS i PCI del gas natural en funció de la composició volumètrica 

del metà. [61] 
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Com que s’ha decidit prèviament que en aquest cas la composició volumètrica del metà serà 

d’un 90%, el poder calorífic superior (PCS) tindrà un valor de 10.263 kcal/m3 i el poder calorífic 

inferior (PCI) serà de 9.252 kcal/m3. Els càlculs es realitzaran amb el PCI perquè és el valor 

que informa realment de la calor que es podrà utilitzar. Per tant, l’objectiu dels càlculs d’a 

continuació és convertir les tones de gas natural en milions de tones equivalents de petroli 

(Mtoe), ja que al final d’aquest capítol es farà una comparació entre la quantitat de gas natural 

que es podria produir mitjançant el power-to-gas i l’estimació de consum de gas natural que hi 

haurà l’any 2050, dades que estan en milions de tones equivalents de petroli.  

• Cas A: 

8,787 · 109
𝑚3

𝑎𝑛𝑦
 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 · 9.252

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚3
·

1 𝐺𝑐𝑎𝑙

106𝑘𝑐𝑎𝑙
·

1 𝑡𝑜𝑒

10 𝐺𝑐𝑎𝑙

1 𝑀𝑡𝑜𝑒

106 𝑡𝑜𝑒

= 8,13 
𝑀𝑡𝑜𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑎𝑛𝑦
   

• Cas B: 

1,358 · 1010 · 92.52
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚3
·

1 𝐺𝑐𝑎𝑙

106𝑘𝑐𝑎𝑙
·

1 𝑡𝑜𝑒

10 𝐺𝑐𝑎𝑙

1 𝑀𝑡𝑜𝑒

106 𝑡𝑜𝑒
= 12,56 

𝑀𝑡𝑜𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑎𝑛𝑦
   

En el següent gràfic es representa l’evolució des del 2000 fins al 2050 del consum d’energia 

segons la font d’energia. 

 

Figura 18: Evolució del consum final d’energia segons la font d’energia a Espanya. [62] 
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Si ens fixem en l’any d’interès, que és el 2050, observem que el consum de gas natural estarà 

entre 14 i 19 Mtoe. Per facilitar la comparació amb els càlculs resultants d’aquest estudi, es 

plantegen tres casos: 

- Consum de gas natural màxim: 19 Mtoe 

- Consum de gas natural mig: 16,5 Mtoe 

- Consum de gas natural mínim: 14 Mtoe 

Així doncs, només resta concloure si el gas natural mitjançant power-to-gas és suficient per 

satisfer la demanda de gas natural que hi haurà l’any 2050, segons els casos anteriors.  

 

- Escenari en què la demanda seria baixa (14 Mtoe): 

 

Figura 19: Percentatge de gas natural provinent del P2G respecte al total consumit l’any 2050. 

El gas natural provinent del power-to-gas suposaria un 58% del gas natural consumit en cas que 

durant l’any 2050 hi hagués una baixa producció renovable. D’altra banda, aquest percentatge 

augmentaria fins a un 90% en un any amb elevada producció de les energies renovables.  
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- Escenari en què la demanda seria mitjana (16,5 Mtoe):  

 

Figura 20: Percentatge de gas natural provinent del P2G respecte al total consumit l’any 2050. 

En aquest cas, quan la producció renovable fos mitjana, no s’aconseguiria arribar a la meitat de 

la demanda de gas natural amb el gas natural provinent del power-to-gas. Tanmateix, si hi 

hagués una producció renovable elevada, més de les tres quartes parts del gas natural consumit 

provindria del gas natural.  

- Escenari en què la demanda serà alta (19 Mtoe):  

 

Figura 21: Percentatge de gas natural provinent del P2G respecte al total consumit l’any 2050. 
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Finalment, si la demanda de gas natural fos alta i la producció renovable fos mitjana, el gas 

natural obtingut mitjançant power-to-gas tampoc arribaria al 50%. Quan el percentatge de 

producció d’energia renovable respecte el total és elevat, gairebé dos terços del gas natural 

s’obtindria de forma totalment renovable.  

Per prendre consciència realment de la quantitat de gas natural que es podria arribar a produir 

amb aquesta tecnologia, es pot comparar, per exemple, amb la demanda energètica a Espanya 

l’any 2019, que va ser de 247 TWh [25]. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎:  8,13 𝑀𝑡𝑜𝑒 = 94,55 𝑇𝑊ℎ 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑎:  12,56 𝑀𝑡𝑜𝑒 = 146,07 𝑇𝑊ℎ 

Aleshores, per a fer-nos una idea dels resultats obtinguts, en el cas d’un any amb elevada 

producció renovable (146,07 TWh), amb el gas natural produït, se supliria més de la meitat de 

la demanda energètica espanyola de l’any 2019. 

En la següent taula es resumeixen els resultats dels gràfics precedents; els percentatges 

corresponen al gas natural que s’obtindria a través del power-to-gas respecte al consum final 

l’any 2050.  

Consum de gas 

natural l’any 2050 
Producció renovable mitjana Producció renovable elevada 

Baix (14 Mtoe) 58% 90% 

Mig (16,5 Mtoe) 49% 76% 

Alt (19 Mtoe) 43% 66% 

Taula 6: Taula de resultats 

En conclusió, si el 2050 fos un any amb la producció renovable elevada, el gas natural provinent 

del gas natural superaria amb escreix el 50%, arribant a un 90% si la demanda de gas natural 

fos baixa. No obstant això, en un escenari menys optimista on les energies renovables no 

tinguessin un pes tan important com en el cas anterior, i a més, la demanda fos elevada, el gas 
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natural obtingut mitjançant la tecnologia power-to-gas no arribaria al 50%. Per tant, tot i que 

no es podria dependre al 100% del P2G, el descobriment d’aquesta tecnologia comportaria una 

important reducció de la quantitat de gas natural que s’hauria d’extreure del subsol de la Terra. 

Finalment, es pot concloure que la implantació d’aquesta tecnologia a Espanya aportaria molt 

beneficis mediambientals no només reduint considerablement les emissions de diòxid de 

carboni que emeten les indústries relacionades amb el gas natural, sinó també capturant el CO2 

emès per la resta d’indústries.  

6.3. ESTUDI ECONÒMIC 

El power-to-gas és una tecnologia que encara està en desenvolupament, i els seus costos 

depenen de molts factors, com per exemple la distribució i la varietat operacional de cada 

planta, per la qual cosa resulta difícil analitzar amb exactitud el seu cost d’inversió.  

El primer factor que determina els costos de capital de la tecnologia power-to-gas és el cost de 

l’electricitat que s’emprarà per a la producció d’hidrogen. L’objectiu és que la planta operi quan 

el preu de l’electricitat sigui mínim, o en altres paraules, que operi quan hi hagi excedents 

elèctrics disponibles.  

Segons l’Agència Internacional de l’Energia Renovable (IRENA) [26], el cost mitjà de 

producció elèctrica mitjançant energia eòlica terrestre podria caure un 26% al 2025, respecte el 

cost de 2015. D’altra banda, IRENA també preveu caigudes del 35% en eòlica marina, un 37% 

en solar tèrmica i fins a un 59% en solar fotovoltaica. Aquesta reducció dels costos de generació 

renovable i la major inclusió de les renovables en el sistema elèctric en les pròximes dècades 

portarà a una reducció del preu del MWh d’electricitat. 

En la següent figura es mostra els costos anivellats dels diferents gasos produïts en una planta 

power-to-gas: hidrogen i/o metà. La simulació, realitzada per l’empresa francesa ENEA 

Consulting [27], estudia tres casos: el primer i el segon corresponen a dues plantes de producció 

d’hidrogen de petita (1 MWel) i gran escala (10 MWel), mentre que el tercer cas correspon a una 

planta de generació de metà de 10 MWel de capacitat. L’impost sobre l’electricitat no es troba 

en el cas nominal; l’efecte dels impostos es mostra separadament per a tres nivells diferents 

d’impostos (20, 40 i 60 €/MWh) i al gràfic es representa pels punts blaus. Finalment, es mostren 



Estudi d’implementació de la tecnologia power-to-gas a Espanya i disseny d’una planta Pàg. 53 

 

els rangs de cost del biometà i el preu del gas natural per poder comparar. Les tres plantes 

injecten a la xarxa de distribució de gas.  

 

Figura 22: Costos anivellats d’injecció de gasos generats en plantes power-to-gas amb factors 

de càrrega òptims. [27] 

En els tres escenaris s’observa que el menor cost anivellat s’assoleix el 2050 a causa d’un menor 

preu de l’electricitat i a una tecnologia més moderna que abaratiria els costos dels equips. 

Tanmateix, s’observa que els costos són majors l’any 2030 que al 2015. Això és degut 

bàsicament al major preu de l’electricitat.  

Tal com s’ha esmentat prèviament, les franges que s’observen en el gràfic pretenen comparar 

el cost de les plantes power-to-gas amb els costos de producció de biometà i el mercat de gas 

natural. S’observa que només la planta de producció d’hidrogen de 10 MWel podria competir 

amb el gas natural el 2050, amb el seu cost fregant el límit superior. Tanmateix, les tres plantes 

podrien competir amb el cost de producció de biometà.  
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El menor cost correspon a la producció d’hidrogen quan el cost de l’electricitat és de 15 €/MWh 

i aquesta electricitat està disponible un 75% del temps; en aquest cas es podria arribar a un cost 

anivellat de 50 €/MWh. D’altra banda, la producció de metà requereix més passos que 

involucren una menor eficiència i un cost extra d’aproximadament 50 €/MWh. S’observa que 

el menor cost per a la producció de metà està en torn dels 100 €/MWh corresponent a l’any 

2050. 

En la figura 22 s’observa que al voltant del 50% del cost total correspon al cost energètic. Cal 

precisar, però, que la base d’aquest projecte és que la totalitat de l’energia provingui dels 

excedents elèctrics de l’energia fotovoltaica i eòlica, per tant, el cost d’aquesta energia seria 

molt baix, ja que si no es destinés per a produir metà, aquesta energia es desaprofitaria. Encara 

que l’estudi no ho especifica, el fet d’aprofitar els excedents elèctrics podria explicar la gran 

baixada del preu de l’electricitat entre el 2030 i el 2050, superior al 50% en els tres casos. 

En conclusió, els costos de les plantes power-to-gas resulten elevats per a competir amb el cost 

del gas natural, inclús assumint que hi ha un impost extra de 100 €/t de CO2 per a les plantes 

que n’emeten. Per tant, per a aconseguir que aquestes plantes siguin competitives es necessita 

molta inversió que permeti reduir els costos dels equips (electrolitzadors, reactors de 

metanització, compressors, etc.), a més de la possibilitat d’exempció d’impostos per la compra 

d’electricitat. Per últim, una major descarbonització del sistema energètic facilitaria aconseguir 

la competència econòmica del power-to-gas, però això només s’assoleix impulsant més 

polítiques verdes per part dels governs.  
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7. CAPÍTOL V 

L’últim capítol d’aquest projecte consisteix a dissenyar una planta power-to-gas tenint en 

compte totes les etapes, des que es produeix l’energia elèctrica fins que s’injecta el gas natural 

a la xarxa. S’ha decidit que aquesta planta estarà instal·lada en algun punt del territori català.  

Per tant, convé buscar un indret on es pugui instal·lar un parc fotovoltaic o un parc eòlic, estigui 

a prop d’algun punt de connexió a la xarxa de gas natural, i per últim hi hagi alguna font 

d’emissió de diòxid de carboni propera.  

7.1. ANÀLISI DEL SECTOR EÒLIC I DE LES INDÚSTRIES 

CONTAMINANTS A CATALUNYA 

Com es va veure en el capítol anterior, les indústries que més emeten CO2 a l’atmosfera són les 

cimenteres. El següent mapa mostra la localització de les cimenteres a Espanya.  

 

Figura 23: Mapa actual de les cimenteres a Espanya [28] 

A Catalunya, la majoria estan ubicades a l’àrea metropolitana de Barcelona, cosa que 

dificultaria la instal·lació d’un parc fotovoltaic o eòlic de grans dimensions proper a la 

cimentera. Per tant, es decideix escollir la cimentera encerclada amb color vermell, situada 



Pàg. 56  Memòria 

 

concretament als peus de la Serra del Montsià, entre Alcanar i Sant Carles de la Ràpita, a la 

província del Montsià.  

 

Figura 24: Localització de la cimentera Cemex Alcanar [29] 

A continuació es mostra un mapa que representa la velocitat mitjana anual a Catalunya. 

 

Figura 25: Recurs eòlic a 150 metres d’alçada en m/s [31] 

Les terres de l’Ebre és una de les zones més ventoses de Catalunya, juntament amb el Camp de 

Tarragona, l’Empordà i els Pirineus.  
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Si fem una ampliació del mapa superior, s’observa el següent: 

 

Figura 26: Ampliació de la Figura 25 

Per proximitat a la cimentera (fletxa vermella), interessaria ubicar el parc eòlic a la serra del 

Montsià (encerclada en negre), però les velocitats del vent són més aviat baixes i la totalitat de 

la serra és un Espai Natural Protegit (ENP) i una Zona d’Especial Protecció per a les Aus 

(ZEPA) [31], fet que fa impossible instal·lar-hi aerogenerador, segons la Normativa per a la 

implantació i l’avaluació d’impacte ambiental de l’energia eòlica. [32]  

La zona encerclada en color violeta correspon a la serra del Boix. La major part d’aquesta serra 

pertany a l’Espai Natural Protegit de Serres de Cardó – el Boix. Per tant, s’hauria de buscar un 

indret d’aquesta serra que no pertanyés a l’espai natural per ubicar el parc eòlic. Aquest no és 

un fet insòlit arreu de Catalunya, sense anar més lluny, el parc eòlic Coll de l’Alba està ubicat 

a la serra del Boix, a pocs quilòmetres de l’espai natural.  

En les següents imatges es mostra la ubicació de l’Espai Natural Protegit de Serres de Cardó – 

el Boix. 
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Figura 27: Localització de l’àrea principal de l’Espai Natural de Serres de Cardó – el Boix [33] 

   

Figura 28: Ubicació de les dues subàrees de l’Espai Natural de Serres de Cardó – el Boix. [33] 

S’observa que aquest espai natural està format per una àrea de gran extensió situada al nord i 

dues subàrees que no estan connectades entre si, de mida més reduïda i situades al sud de la 

serra.  
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7.2. UBICACIÓ DEL PARC EÒLIC I LA PLANTA POWER-TO-GAS 

A continuació, es mostra un mapa ampliat de les zones entre les tres àrees de l’espai natural i 

que conseqüentment no són un terreny protegit.  

 

Figura 29: Localització de l’espai natural Serres de Cardó – el Boix, parc eòlic Coll de l’Alba 

i futur parc eòlic. 

Una opció és ubicar el nou parc eòlic a la zona ataronjada, ja que és un espai prou gran, a una 

altitud similar a la del parc eòlic Coll d’Alba i està fora de l’espai natural. Finalment, per veure 

si és viable instal·lar-hi un parc eòlic en la zona taronja cal comprovar si la velocitat del vent és 

superior a la mínima requerida pels aerogeneradors.   

Si se superposa per una banda el mapa d’espais naturals de Catalunya i per altra el mapa de 

recurs eòlics, s’obté el següent:  

 

Figura 30: Mapa conjunt del recurs eòlic en m/s i la ubicació del parc eòlic Coll de l’Alba, el 

futur parc eòlic i l’Espai Natural Serres de Cardó – el Boix.  



Pàg. 60  Memòria 

 

La velocitat mitjana del vent a 150 metres d’alçada en el futur parc eòlic és similar o una mica 

inferior a la zona on se situa el parc eòlic Coll de l’Alba (que té zones on la velocitat del vent 

és de 8-9 m/s i d’altres zones on la velocitat és de 7-8 m/s). Segons Acciona [34], els 

aerogeneradors comencen a generar energia a partir d’una velocitat del vent de 3,5 m/s, i 

proporcionen la màxima potència al voltant dels 11 m/s. Per tant, com que en la zona escollida 

la velocitat mitjana anual del vent està entre els 7 i 8 m/s, es pot concloure que seria viable 

ubicar-hi un parc eòlic.  

Al principi d’aquest capítol, es va determinar que la font més emissora de CO2 de la zona era 

la cimentera Cemex d’Alcanar, que està a uns 31 km com s’observa en el mapa inferior.  

 

Figura 31: Distància entre el futur parc eòlic i la cimentera Cemex Alcanar. [29] 

Com es pot observar és una distància prou elevada. Llavors, sorgeix el següent dilema: que és 

més convenient, transportar el CO2 cap a una zona propera al futur parc eòlic, o contràriament, 

fer arribar l’electricitat a la cimentera? Doncs la resposta és que és preferible situar la planta 

power-to-gas a prop del parc eòlic per evitar les pèrdues per transport d’electricitat el màxim 

possible.  

A més, es poden comparar ambdues opcions econòmicament. El cost del transport de CO2 a 

través d’un gasoducte per una distància de 250 kilòmetres oscil·la entre 1 i 8 dòlars per cada 

tona de CO2 [65], que en aquest cas, com només serien 31 kilòmetres, el cost del transport 

estaria al voltant dels 80 cèntims d’euro per tona de CO2 transportada, tenint en compte el preu 
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més car (8 dòlars). Més endavant es demostrarà que la planta requerirà unes 65 kilotones anuals 

de diòxid de carboni. Per tant, el cost anual seria de 52.000 euros. Pel que fa al transport de 

l’electricitat, el peatge d’accés a les xarxes de transport i distribució per als productors d’energia 

elèctrica a Catalunya és de 0,5 €/MWh d’energia elèctrica entregada a la xarxa [66]. En aquest 

cas, com es veurà més endavant, el parc eòlic generaria anualment 606 GWh. En conseqüència, 

el cost anual del transport d’aquesta energia seria de 303.000 €.  

En conclusió, transportar l’electricitat és gairebé sis vegades superior a fer-ho amb el diòxid de 

carboni. Aleshores, convé fer arribar el diòxid de carboni a la planta i no a l’inrevés.  

També s’ha de tenir en compte la distribució de la xarxa de gas natural de la zona, representada 

en el següent mapa.  

 

Figura 32: Xarxa bàsica de transport i distribució de gas natural a Tarragona [35] 

Afortunadament, hi ha un tram de gasoducte en operació entre Tortosa i Roquetes, a tan sols 

sis kilòmetres d’on s’ubicaria el parc eòlic. Per tant, seria convenient ubicar la planta power-to-

gas en un indret intermedi entre Tortosa i el parc eòlic. Una possible ubicació seria al nord de 

la població de Jesús, una zona on hi conviuen l’agricultura i la indústria, que es mostra a la 

següent fotografia.  
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Figura 33: Mapa de la zona d’ubicació de la planta power-to-gas [29] 

Per entendre millor el motiu d’aquesta ubicació, convé observar-ho des de més amunt. El 

requadre de color vermell és la zona de la figura superior, situada al nord de la població de 

Jesús. 

 

Figura 34: Mapa de la zona d’ubicació del parc eòlic, la planta power-to-gas i el punt de 

connexió a la xarxa de distribució de gas natural [29] 

Caldria transportar l’energia elèctrica generada al parc eòlic fins a la planta power-to-gas, que 

representa una distància de només quatre kilòmetres. Finalment, una vegada el gas natural 

estigui llest per a ser injectat, només farien falta uns dos kilòmetres de gasoductes fins a la xarxa 

de gas natural ja instal·lada; el punt de connexió més proper és entre Tortosa i Roquetes, com 

s’observa en la figura 34, encara que la ubicació exacta no sigui coneguda. 
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7.3. CÀLCULS ENERGÈTICS DE LA PLANTA 

Una vegada s’ha trobat una ubicació per a la planta i pel futur parc eòlic, cal trobar quina 

quantitat de l’energia que produeixi serà emprada per a produir hidrogen. La zona on s’ubicaria 

el futur parc eòlic té una superfície aproximada de 3 km2. Segons l’Associació Eòlica de 

Catalunya (EeolicCat) [36], un parc eòlic format per 20 aerogeneradors pot ocupar una 

superfície d’un quilòmetre quadrat, però només fa servir l’1% del territori, podent dedicar la 

resta del territori als altres usos ja preexistents com per exemple l’agricultura, ramaderia o, 

simplement, com a hàbitat natural. Per tant, en el cas que ens ocupa, seria possible instal·lar-hi 

fins a 60 aerogeneradors. Cal remarcar que no s’instal·larien de cop, l’objectiu és que en el 2050 

estiguin funcionant els 60 aerogeneradors.  

S’ha decidit que els aerogeneradors d’aquest parc eòlic seran de la marca SIEMENS Gamesa i 

concretament del model SG 5.8-170 [37]. 

 

Figura 35: Aerogenerador SG 5.8-170 [37] 

Aquest model ofereix una potencia nominal de 5,8 MW, és a dir, genera 5,8 MWh. 

5,8 𝑀𝑊ℎ · 60 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 = 348 𝑀𝑊ℎ  

Per tant, si s’instal·len 60 aerogeneradors, la potència nominal total seria de 348 MW. Aquesta 

gran quantitat d’electricitat serviria per abastir molta publicació. Tenint en compte que el 

consum mitjà anual per càpita és de 4788 KWh [38]: 

348 · 103 𝐾𝑊ℎ · 24ℎ · 365 𝑑𝑖𝑒𝑠

4.788 𝐾𝑊ℎ /ℎ𝑎𝑏
= 636.691 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 
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Segons aquest càlcul, teòricament, 636.691 persones es beneficiarien de la instal·lació d’aquest 

parc eòlic, és a dir, es podria subministrar electricitat a tots els habitants de les comarques del 

Tarragonès, el Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Montsià, el Baix Ebre i el Priorat, que tenen una 

població de 635.595 [50]. No obstant això, en realitat, no es pot aprofitar tota l’energia que els 

aerogeneradors produeixen. Segons l’estudi realitzat per BloombergNEF i Acciona [21], els 

excedents elèctrics de l’energia eòlica i fotovoltaica creixerà, passant del 4% l’any 2019, al 40% 

el 2050. Com l’informe no detalla quin percentatge d’aquest 40% correspondrà a l’eòlica i quin 

a la fotovoltaica, es pot suposar que els excedents seran similars en ambdues energies, perquè 

l’estudi sí que pronostica que en el 2050 es produirà aproximadament la mateixa quantitat 

d’energia fotovoltaica i eòlica, com s’observa en el gràfic següent:  

 

Figura 36: Evolució de la capacitat de generació a Espanya [21] 

Aleshores, els excedents elèctric del parc eòlic d’aquest projecte serien els següents: 

348 𝑀𝑊ℎ · 0,2 = 69,6 𝑀𝑊ℎ 

En conclusió, cada hora, s’emprarien exclusivament 69,6 MW d’electricitat per a produir 

hidrogen a través d’un electrolitzador. Al parc eòlic, el transformador eleva la tensió de 

l’electricitat sortint dels aerogeneradors  per poder transportar el corrent pel parc. Aquesta 

energia es transmet mitjançant cables de mitja tensió fins a la subestació, on es converteix 

l’electricitat en corrent d’alt voltatge. La línia d’evacuació transfereix l’electricitat fins a les 

instal·lacions connectades a la xarxa de distribució. L’electricitat s’haurà de transportar una 

distància de dos kilòmetres fins a la planta subterràniament o a través de les torres d’alta tensió. 
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Posteriorment, s’haurà de transformar l’electricitat en baixa tensió de forma que pugui ser 

utilitzada per la planta power-to-gas.  

El següent pas és triar l’electrolitzador per poder esbrinar quina quantitat d’hidrogen es pot 

produir amb l’energia que s’aprofitaria del parc eòlic. A la següent taula s’especifiquen les 

característiques principals d’alguns dels models que hi ha actualment al mercat.  
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 Tipus Marca/Model 
Pressió 

(bar) 

Energia 

consumida 

(kWh/Nm3H2) 

Capacitat de 

producció 

(Nm3/h) 

 

AEC 
McPhy / McLyzer 

400-30 [39] 
30 4,5 400 

 

AEC Sagim / M 5000 [40] 7 5 5 

 

AEC IHT / S-556 [41] 32 4,3-4,6 760 

 

PEM 
H-TEC / Series-ME: 

ME 100/350 [42] 
30 4,9 47 

 

PEM 

HYDROGENICS / 

HyLYZER TM-2 

[43] 

8 6,7 2 

Taula 7: Classificació de diferents electrolitzadors 
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Pel que fa als electrolitzadors d’òxids sòlids, actualment encara no s’ha desenvolupat cap equip 

comercial. Es troben en fase de desenvolupament i només hi ha prototipis dedicats a la 

investigació.  

Una vegada s’han detallat els possibles equips electrolítics, cal concretar quin serà 

l’electrolitzador que utilitzarà l’excedent d’energia per a produir hidrogen.  

A partir de la taula 1 del capítol III, s’observa que l’electròlisi alcalina té millors característiques 

que l’electròlisi PEM. La potència consumida per un electrolitzador alcalí és inferior a la 

consumida per un electrolitzador PEM, i a més, l’electròlisi alcalina produeix més hidrogen que 

l’electròlisi PEM. D’altra banda, la vida útil d’un electrolitzador alcalí és el doble que la d’un 

electrolitzador PEM, arribant als quinze anys de vida útil. Conseqüentment,  en l’estudi que 

concerneix aquest projecte, al voler acoblar la generació d’energia eòlica amb la producció 

d’hidrogen electrolític, se selecciona la tecnologia de l’electròlisi alcalina (AEC) amb electròlit 

de KOH, ja que es tracta de la tecnologia electrolítica més estudiada i amb una gran capacitat 

de producció d’hidrogen.  

A la taula superior s’han especificat tres possibles electrolitzadors alcalins. Aleshores, cal 

seleccionar quin dels tres serà més adequat per aquest projecte. 

Els 3 models presentats tenen un consum energètic per metre cúbic d’hidrogen produït molt 

similar, oscil·lant entre els 4,3 i els 5 kWh/m3. Per tant, aquest paràmetre no permetrà 

seleccionar l’equip adequat. 

És possible que s’hagi d’emmagatzemar l’hidrogen abans de convertir-lo en metà. La pressió 

d’emmagatzematge de l’hidrogen és aproximadament de 300 bar. En conseqüència, com més 

alta sigui la pressió a la qual s’obté l’hidrogen, menys energia s’haurà d’emprar per augmentar 

la pressió. Basant-nos en aquest criteri, descartem el model Sagim M5000, ja que la pressió de 

sortida és de 7 bar. 

El següent criteri és la producció d’hidrogen que obté cadascun d’ells. Per tant, se selecciona el 

model IHT S-556, que té una capacitat de producció de 760 Nm3/h, gairebé el doble que el 

model McLyzer 400-30. 

L’electrolitzador IHT S-556 té les següents característiques: 
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- Baixos costos de manteniment  

- Requereix relativament poc espai 

- Alta fiabilitat 

- Llarga vida útil 

- Els aturaments no planificats o d’emergència són extremadament rars o fins i tot 

inexistents durant molts anys 

- Funcionament flexible (25% - 100 %), la potència màxima es pot aconseguir en 10 

minuts 

- Ideat per a la integració amb aplicacions d’H2 – energia (eòlica, fotovoltaica, pila de 

combustible) 

Un cop de definit l’equip electrolític, cal calcular quina quantitat d’hidrogen es podrà produir 

anualment. Anteriorment, s’ha obtingut que el futur parc eòlic produiria, de mitjana, 69,2 MWh, 

de manera que durant tot l’any 2050, els excedents elèctrics ascendirien fins als 606192 MWh. 

606.192 · 103𝑘𝑊ℎ

4,6 
𝐾𝑊ℎ
𝑁𝑚3

= 1,3178 · 108 𝑁𝑚3 𝑑′ 𝐻2 

1,3178 · 108 𝑚3𝑑′𝐻2 · 0,0899 
𝑘𝑔

𝑚3
= 11.847.100 𝑘𝑔 𝑑′𝐻2 

Per tant, aquesta planta power-to-gas produiria gairebé 12 milions de kilograms d’hidrogen, 

només amb l’energia dels aerogeneradors que es perdria. També s’hi produeix oxigen, que 

encara que no sigui el producte que es desitja obtenir, la seva alta puresa permet que sigui 

emmagatzemat i comercialitzat com un subproducte de la planta. El següent pas és convertir 

aquest hidrogen en metà a través de la reacció de Sabatier per posteriorment injectar-lo en forma 

de gas natural a la xarxa de distribució de gas natural. Com vam veure en l’anterior capítol, és 

imprescindible disposar de CO2 per a produir el metà. El diòxid de carboni necessari provindrà 

de la cimentera Cemex d’Alcanar.   

Segons la declaració ambiental realitzada per Cemex l’any 2018 [44], entre el 2016 i el 2018 la 

cimentera va emetre a l’atmosfera les següents quantitats de tones de CO2. 
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Taula 8: Emissions de la cimentera Cemex a Alcanar (període 2016 – 2018) [44] 

Anualment, la planta power-to-gas produiria 11847100 kg d’hidrogen, però quina quantitat de 

diòxid de carboni és necessària per aprofitar tot l’hidrogen disponible? 

11.847.100 𝑘𝑔 𝑑′𝐻2 ·
1 𝑘𝑚𝑜𝑙

2,0158 𝑘𝑔
·

1000 𝑚𝑜𝑙

1 𝑘𝑚𝑜𝑙
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

4 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
·

44,01 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
·

1 𝑡𝑛 𝐶𝑂2

106𝑔 𝐶𝑂2

= 64.663 𝑡 𝐶𝑂2  

Si el disseny de la planta power-to-gas fos per implantar-la a curt termini, podríem concloure 

ràpidament que la cimentera proporcionaria suficient diòxid de carboni, ja que la quantitat 

necessària és molt inferior a l’emesa. Ara bé, el 2050 la quantitat de diòxid de carboni alliberada 

per Cemex a Alcanar hauria de ser molt inferior a la del 2018. Tanmateix, encara que les 

emissions es reduïssin d’una manera extraordinària, hi hauria suficient diòxid de carboni per 

utilitzar-lo en la metanització. Si comparem les tones necessàries l’any 2050 amb les que es van 

emetre l’any 2018, s’obté el següent: 

64.663 𝑡 𝐶𝑂2 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠à𝑟𝑖𝑒𝑠 2050

707.751 𝑡 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 2018
= 0,09 

Per tant, si la quantitat de CO2 emesa a l’atmosfera l’any 2050 es reduís menys d’un 91%, tot 

el diòxid de carboni necessari es podria obtenir únicament de la cimentera d’Alcanar. 

Altrament, s’haurien de buscar altres grans indústries emissores de CO2. 

Una vegada la quantitat de diòxid de carboni està assegurada, cal transportar-la fins a la planta 

mitjançant canonades similars als gasoductes de gas natural per evitar al màxim les pèrdues. 

Aquesta canonada hauria de tenir un diàmetre d’entre 20 i 30 centímetres. Això ho podem 

assegurar perquè la canonada de CO2 de Lacq [45], té una capacitat de 60.000 tones/any i una 

longitud de 27 kilòmetres, molt similar a les 64.663 tones necessàries i als 31 kilòmetres de 

distància entre la cimentera i la planta. 
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Amb el diòxid de carboni provinent de la cimentera i amb l’hidrogen produït a la planta, podem 

calcular la quantitat de metà que s’obtindrà amb la reacció de Sabatier. 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 

És una reacció exotèrmica i la seva taxa de conversió és òptima a temperatures d’entre 320 i 

430 °C i amb pressions d’entre 5 i 15 bar. Aquesta reacció ha de tenir lloc amb presència d’un 

catalitzador amb l’objectiu de disminuir la forta energia d’enllaç químic en el diòxid de carboni  

(entre l’oxigen i el carboni). En la majoria dels casos, el catalitzador sol ser níquel. 

Recentment, l’empresa francesa ATMOSTAT en col·laboració amb el Laboratoire 

d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les nanomatériaux (LITEN) de 

l’organisme públic Commissariat à l’énergie atòmiques et aux energies alternatives (CEA), ha 

desenvolupat el metanitzador METHAMOD [47] en què s’han substituït els tubs de circulació 

de gas per un conjunt de monoblocs soldats travessats per una xarxa de bobines. D’aquesta 

manera se soluciona el problema en què el catalitzador es dipositava en les parets dels tubs a 

través dels quals circulaven els gasos que entraven en la reacció, i al no poder refredar-se 

suficientment, s’accelerava el seu envelliment. Per tant, existeix un contacte tèrmic que 

assegura un bon refredament del catalitzador.  

A continuació es mostra el procés que té lloc a l’interior del metanitzador METHAMOD. [48] 

  

Aquest monobloc és el cor del metanitzador i és on hi té 

lloc la reacció de Sabatier. 
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Es diposita el catalitzador a les parets dels canals del 

monobloc. 

Al mateix temps, el dioxid de carboni i 

l’hidrogen passen a través del 

monobloc per transformar-se en metà. 

La reacció de Sabatier és exotèrmica, i per tant 

llibera energia en forma de calor. 

Conseqüentment, el monobloc s’escalfa.  

 

Per refredar-lo, es fa circular un líquid refrigerant.   
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Cada bloc el formen desenes de monoblocs. 

 

En aquest cas, cada plataforma de metanització o mòdul està 

formada per quatre blocs. 

El metanitzador METHAMOD està format per 

diverses plataformes de metanització. 
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Les característiques d’aquest metanitzador són les següents:  

- Disseny totalment modular (connexió en paral·lel de diversos mòduls per assolir la taxa 

de sortida desitjada) 

- Fàcil manteniment 

- Compactabilitat 

Un cop s’ha especificat el metanitzador, es procedeix a calcular la quantitat de metà obtingut. 

 

11.847.100 𝑘𝑔 𝑑′𝐻2 ·
1 𝑘𝑚𝑜𝑙

2,0158 𝑘𝑔
·

1.000 𝑚𝑜𝑙

1 𝑘𝑚𝑜𝑙
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

4 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
·

16,04 𝑔 𝐶𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
·

1 𝑡 𝐶𝐻4

106𝑔 𝐶𝐻4

= 23.567,25 𝑡 𝐶𝐻4 

Aquest metà s’injectaria directament a la xarxa de gas natural. Aleshores, només caldria 

construir un gasoducte de dos kilòmetres fins al punt de connexió al subramal que arriba fins al 

nord de Tortosa. Tanmateix, per conèixer quina quantitat de gas natural arribaria a produir 

aquesta planta, es pot calcular la quantitat equivalent de gas natural, tenint en compte que la 

composició volumètrica del metà és del 90%. 

Dues vistes de l’exterior del metanitzador 

METHAMOD. 
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23.567,25 · 103 𝑘𝑔 𝐶𝐻4

0,657 𝑘𝑔/𝑚3
= 35.871.011,5 𝑚3 𝐶𝐻4 

35.871.011,5 𝑚3 𝐶𝐻4

0,9
= 39.856.679 𝑚3 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙  

39.856.679 𝑚3 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 · 9.252
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚3 ·
1 𝑘𝑊ℎ

860,42065 𝑘𝑐𝑎𝑙
= 428.574.091 

𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑎𝑛𝑦
  

En conclusió, utilitzant exclusivament els excedents elèctrics que es generarien en un futur parc 

eòlic a l’Espai Natural Serres de Cardó – el Boix, s’injectaria, durant un any, una quantitat de 

metà que equivaldria a 428 GWh de gas natural. Ara convé comparar-ho amb una dada actual 

per entendre la magnitud d’aquesta xifra, com per exemple, el consum de gas natural per 

habitant en el sector residencial a Espanya.  

La següent taula de l’informe anual El Gas en España (2019) [49] elaborat per Sedigas 

(Asociación Española de Gas), mostra el consum de gas natural per habitant en el sector 

residencial de la UE i a Espanya. 

 Consum per 

habitatges 

(milers de tep) 

Població total 

(milions) 

Consum per 

habitant (tep) 

Consum per 

habitant (kWh) 

UE – 28  103.789 511,18 0,20 2.361 

Alemanya 21.598 82,52 0,26 3.044 

França 11.339 66,80 0,17 1.974 

Regne Unit 22.986 65,84 0,35 4.060 

Països Baixos 6.885 17,08 0,40 4.688 

Itàlia 17.260 60,58 0,28 3.314 

Portugal 251 10,30 0,02 283 

Bèlgica 3.310 11,35 0,29 3.392 

Espanya 3.747 46,52 0,08 937 

Figura 37: Consum de gas natural per habitant en tep i kWh de diferents països [49] 
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Com es pot observar en la figura superior, el consum mitjà anual per habitant de gas natural és 

de 937 kWh. [49] Per tant, quanta població podria ser abastida amb el gas natural produït en la 

futura planta power-to-gas? 

428.574.091  
𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑎𝑛𝑦

937 
𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑎𝑛𝑦 · ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡

= 457.389 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 

La suma de la població que viu a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el 

Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i les Garrigues és de 456762 habitants 

[50], i correspon a la zona encerclada en blau en el mapa inferior.  

 

Figura 38: Mapa de les comarques del sud de Catalunya [51] 

Aleshores, només amb el gas produït a la planta power-to-gas s’abastiria, aproximadament, a 

la població d’aquestes nou comarques. En conseqüència, la quantitat de gas natural que es 

generaria a la futura planta, permetria evitar moltes emissions contaminants. Segons un estudi 

de la Universitat de Waterloo [52], si la composició del metà en el gas natural és del 90%, 1 m3 

de gas natural genera 2.073,36 grams de diòxid de carboni.  
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39.856.679 𝑚3 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ·  
2.073,36 𝑔 𝐶𝑂2

𝑚3𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
·  

1 𝑡

106𝑔 
= 82.637,2 𝑡 𝐶𝑂2 

En conclusió, el fet de poder evitar l’emissió a l’atmosfera de gairebé 83 kilotones amb la 

instal·lació d’una única planta power-to-gas és una raó de pes perquè aquesta tecnologia 

comenci a prendre terreny a les formes d’obtenció tradicionals de gas natural.  

7.4. IMPACTE AMBIENTAL 

Tot i que sabem que l’impacte ambiental d’aquest projecte és baix perquè s’utilitza energia 

renovable i es contribueix a la reducció d’emissions d’efecte hivernacle, sempre hi haurà efectes 

perjudicials vers el planeta.  

Primerament, ens fixem en la generació d’energia eòlica. Evidentment, no produeix gasos 

tòxics ni contribueix a l’efecte hivernacle, però cal prestar atenció en algun dels seus efectes. 

En primer lloc, a conseqüència dels treballs de construcció del parc eòlic, es produeix una 

important erosió del terreny, la qual cosa comporta una possible pèrdua de la flora, per culpa 

del moviment de les terres i a la realització de cimentacions pels aerogeneradors i edificis de 

control. En segon lloc, encara que estigui prohibit ubicar parcs eòlics en espais naturals 

protegits, zones d’espacial conservació i zones d’especial protecció per a les aus, contribueixen 

a la desaparició de la fauna, especialment de les aus. S’han documentat morts d’aus i ratpenats 

no només per impactes directes, sinó també pels canvis en la pressió atmosfèrica provocats pel 

gir de les pales. Per últim, cal tenir en compte l’impacte visual i acústic dels aerogeneradors. És 

per aquest motiu que els parcs eòlics se solen ubicar en indrets allunyats dels nuclis urbans.  

Pel que fa a l’electròlisi, al tractar-se d’una reacció electroquímica, generalment és un procés 

silenciós. Contràriament, els compressors necessaris sí que produeixen sorolls i vibracions. 

L’electrolitzador no genera partícules contaminants. Tanmateix, aquest tipus de plantes genera 

una aigua de rebuig procedent de la depuració de l’aigua utilitzada per al procés d’electròlisi. 

S’estima un consum del 50%, és a dir, la meitat de l’aigua d’entrada serà retornada, encara que 

amb un major grau de conductivitat. Per últim, els principals residus generats en aquest tipus 

de plantes són tots aquells relacionats amb el tractament de les aigües de l’equip de l’electròlisi, 
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com per exemple membranes d’osmosi inversa, cartutxos de pretractament d’aigua, resines 

d’intercanvi iònic, etc.  

En el procés de metanització de l’hidrogen, tampoc s’emet cap partícula contaminant, ans el 

contrari, es captura el diòxid de carboni per a produir metà.  

Per últim, la construcció de les canonades per al transport del diòxid de carboni sí que tindria 

un impacte mediambiental negatiu, ja que s’hauria de construir un tram de 31 kilòmetres de 

canonades adequades per al transport de CO2, suposant un impacte negatiu en la zona per on 

passi la canonada. El gasoducte que aniria des de la planta fins al punt de connexió a la xarxa 

de gas natural també s’hauria de construir, així com el cablejat elèctric per fer arribar 

l’electricitat a la planta des del parc eòlic. No obstant això, en aquest l’impacte seria menor que 

en el cas del transport del diòxid de carboni, perquè les distàncies són molt més petites (dos 

kilòmetres en el cas del gasoducte i quatre kilòmetres de cablejat elèctric).  

En conclusió, aquest projecte aportaria molts més beneficis que inconvenients, ja que a part de 

subministrar energia renovable a gairebé 900000 habitants gràcies al nou parc eòlic, també 

aportaria gas natural a 460000 habitants, reduint enormement la quantitat de diòxid de carboni 

emès a l’atmosfera.   

7.5. LEGISLACIÓ VIGENT 

En primer lloc, ens haurem de fixar en la forma d’obtenció de l’energia. Segons la Llei 21/2013, 

de 9 de desembre d’avaluació ambiental [56], en el seu annex I, grup 3 (indústria energètica), 

epígraf i), indica que s’haurà de realitzar una “avaluació d’impacte ambiental de projectes” 

regulada en el títol II, capítol II, secció 1ª d’aquesta mateixa llei en el cas “d’instal·lacions per 

a la utilització de la força del vent per a la producció d’energia (parcs eòlics) que tinguin 50 o 

més generadors, o que tinguin més de 30 MW o que es trobin a menys de 2 km d’un altre parc 

eòlic en funcionament, en construcció, amb autorització administrativa o amb declaració 

d’impacte ambiental”.  

En segon lloc, aquest tipus de plantes necessitarà una sol·licitud d’aprovació de l’Autorització 

Ambiental Integrada, ja que la planta power-to-gas pertany a l’epígraf 4.2 (instal·lacions 

químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics) del Reial Decret Legislatiu 
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1/2016, de 16 de desembre [57], pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control 

integrats de la contaminació.  

Malauradament, al ser una tecnologia tan nova, no hi ha cap legislació concreta sobre les plantes 

power-to-gas a escala europea, però tampoc en l’àmbit espanyol o català. No obstant això, la 

Comissió Electrotècnica Internacional (IEC), que és l’organització que prepara i publica la 

normativa internacional per a tots els temes relacionats amb l’electricitat, l’electrònica i les 

tecnologies relacionades, ha publicat diverses normes relacionades amb l’hidrogen, com per 

exemple la normativa ISO 22734:2019 “Generadors d’hidrogen mitjançant electròlisi d’aigua: 

aplicacions industrials, comercials i residencials” [58]. Aquest document defineix els requisits 

de construcció seguretat i rendiment dels aparells de generació d’hidrogen, que utilitzen 

reaccions electroquímiques per electrolitzar l’aigua per produir hidrogen. Aquesta normativa 

s’aplica als generadors d’hidrogen destinats a usos industrials, comercials i a l’ús residencial. 

7.6. PRESSUPOST 

El parc eòlic no forma part directament del projecte de construcció d’una planta power-to-gas, 

perquè aquesta es beneficiaria indirectament usant els excedents elèctrics, però es tindrà en 

compte en el pressupost perquè sense el parc eòlic, aquest projecte no tindria sentit.  

Per tant, la primera gran inversió correspon al parc eòlic. Com que és impossible saber amb 

exactitud el preu dels aerogeneradors, ja que per motius de confidencialitat les empreses no 

faciliten la dada, es pot fer una estimació tenint en compte el preu mitjà de les turbines eòliques 

per megawatt. En els últims vint anys, el preu de l’aerogenerador, que inclou les despeses de 

transport i instal·lació, ha anat baixant progressivament fins a situar-se per sota del milió de 

dòlars per megawatt l’any 2017 [59], per tant es prendrà aquesta dada com a referència.  Pel 

que fa a l’obra civil, té un cost estimat de 124.000 €/MW, i engloba la construcció dels accessos, 

vials, canalitzacions, cimentacions i l’obra civil de la subestació interna. Per últim, la 

infraestructura elèctrica que recull tot allò relacionat amb la xarxa d’interconnexió de la 

instal·lació, equips i instal·lacions de la subestació, i interconnexió amb la xarxa de distribució, 

té un cost estimat de 182.000 €/MW. 
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 Inversió MW parc eòlic Total 

Aerogeneradors 1.000.000 €/MW 

348 MW 

348.000.000 € 

Obra civil 124.000 €/MW 43.512.000 € 

Infraestructura 

elèctrica 
182.000 €/MW 63.336.000 € 

Inversió total del parc eòlic: 454.848.000 € 

Taula 9: Despeses del parc eòlic 

El parc eòlic està format per 60 aerogeneradors de 5,8 MW de potència nominal cadascun. 

Aleshores, la potència nominal del conjunt d’aerogeneradors és de 348 MW i la inversió total 

del parc eòlic és de gairebé 455 milions d’euros.  

Els electrolitzadors suposen una bona part de la inversió en qualsevol projecte relacionat amb 

el power-to-gas. L’empresa IHT, que és l’empresa que fabrica l’electrolitzador escollit per 

aquest projecte, tampoc facilita el preu de l’equip electrolític. No obstant això, segons un estudi 

realitzat per l’empresa ENEA Consulting [27], el cost d’un electrolitzador d’1 MW i 10 MW 

de potència té un preu de 1.500 €/kWel i 1.000 €/kWel, respectivament. L’electrolitzador IHT 

S-556 té una potència de 3,5 MW [2]. Conseqüentment, el cost de l’electrolitzador serà 

d’aproximadament 1.325 €/kW, i la inversió total serà de 4.637.500 €, que inclou el transport, 

la instal·lació i la posada en marxa de l’electrolitzador.  

Els reactors de metanització també comporten una gran inversió en una planta power-to-gas. 

Cal mencionar que també serà necessari utilitzar certa quantitat d’energia elèctrica, però no és 

comparable amb la quantitat d’electricitat requerida en l’electròlisi. El mateix estudi preveu que 

un reactor de metanització tindrà un cost de 700 €/kWCH4 l’any 2050. Està previst que la planta 

produeixi 39.458 kWh de metà. Per tant, el cost estimat és de gairebé 28 milions d’euros, 

concretament 27.620.967 €. 

Pel que fa al transport del diòxid de carboni des de la cimentera d’Alcanar fins a la planta power-

to-gas, que com es va determinar, tindria un diàmetre màxim de 30 cm. El preu de construcció 
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d’un gasoducte està al voltant de 151.000 €/km [2]. Com que el gasoducte hauria de recórrer 

una distància d’uns 30 kilòmetres, el cost total seria de 4.530.000 €. Quant al gasoducte que 

transportaria el metà produït fins al punt més proper de l’actual xarxa de gas natural, faria uns 

dos kilòmetres de llargada, que correspon a un cost de 302.000 €. 

A continuació es mostra una taula resum del pressupost de la planta power-to-gas.  

 Import 

Electrolitzador 4.637.500 € 

Metanitzador 27.620.967 € 

Gasoducte de CO2 4.530.000 € 

Gasoducte de CH4 302.000 € 

 37.090.467 € 

Taula 10: Taula resum del pressupost de la planta power-to-gas 

En conclusió, el pressupost d’aquest projecte ascendeix a més de 37 milions d’euros. Com es 

pot observar, el que realment requereix una forta inversió és la construcció del parc eòlic (455 

milions d’euros enfront dels poc més de 37 que requeriria la planta power-to-gas).  
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CONCLUSIONS 

L’increment de generació d’energia mitjançant fonts renovables, com l’eòlica i la fotovoltaica 

és inevitable si es pretenen assolir els objectius de l’Acord de París i complir amb el pla de 

reducció d’emissions aprovat per la Comissió Europea. Tanmateix, la naturalesa intermitent 

d’aquestes fonts fa que la seva integració en el sistema elèctric es faci amb restriccions per 

evitar desequilibris en la xarxa elèctrica, sovint provocant un malbaratament d’energia, que és 

el que es coneix com a excedent elèctric. En conseqüència, és necessari estudiar les tecnologies 

que redueixen aquestes fluctuacions. En aquest punt entra la tecnologia power-to-gas com un 

dels millors mètodes per aconseguir una major integració de les energies renovables en el 

sistema elèctric amb l’objectiu d’assolir una transició energètica sostenible.  

L’objectiu d’aquest projecte ha estat estudiar la possible implementació de la tecnologia P2G a 

gran escala i d’altra banda dissenyar una planta power-to-gas tenint en compte totes les etapes, 

des de la generació d’energia elèctrica fins a la injecció del metà a la xarxa de distribució.  

La primera conclusió que s’extreu d’aquest projecte és que és viable implementar l’any 2050 

la tecnologia power-to-gas a Espanya per a produir gas natural de manera renovable. Com s’ha 

explicat al quart capítol, està previst que es dupliqui la producció d’energia eòlica i es tripliqui 

la producció d’energia fotovoltaica de cara al 2050, fet que permetrà aprofitar els excedents 

elèctrics per a produir hidrogen mitjançant l’electròlisi de l’aigua. En l’escenari més optimista, 

és a dir, si la producció renovable fos elevada i la demanda de gas natural fos baixa, 12,5 Mtoe 

correspondrien exclusivament a gas natural produït mitjançant la tecnologia power-to-gas, i 

representaria un 90 % del gas natural consumit a Espanya. Per tant, aquest són uns resultats 

molt positius que permeten concloure que a llarg termini, es podrà obtenir el gas natural d’una 

forma neta.  

Pel que fa a la segona part del treball, on es proposa el disseny d’una planta power-to-gas, els 

resultats també són prometedors. Aprofitant només els excedents elèctrics d’un parc eòlic 

format per 60 aerogeneradors, es podria produir tot el gas natural que consumeixen anualment 

els habitants del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp, 

la Conca de Barberà i les Garrigues, que en total són uns 460.000 habitants. És veritat que la 
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inversió inicial és molt elevada, sobretot degut a la construcció del parc eòlic, però la posada 

en marxa d’aquesta planta comportaria molts beneficis mediambientals.  

El P2G podria ser un element clau en el futur del sistema energètic català, espanyol i europeu. 

No obstant, encara s’han de resoldre moltes barreres tècniques, i sobretot, econòmiques perquè 

aquesta tecnologia tingui èxit comercial.  

L’electròlisi alcalina és la tecnologia més barata, madura i fiable, i actualment la més utilitzada, 

però presenta eficiències baixes i consums elevats. S’espera que en les pròximes dècades, 

l’electròlisi PEM guanyi terreny a l’electròlisi alcalina, a casa d’un increment del seu rendiment 

i la possibilitat d’adaptació a les fluctuacions en el subministrament energètic. Tot i que la 

conversió d’hidrogen i diòxid de carboni en metà es realitza generalment en reactors catalítics 

perquè tenen un rendiment elevat, aquests equips són excessivament cars i poc dinàmics.  

Les primeres plantes pilot de power-to-gas es van instal·lar fa vint anys, però no ha sigut fins 

aquesta darrera dècada que s’han produït els avenços tecnològics més importants, degut 

principalment al desenvolupament de les energies renovables. Tanmateix, encara queden molts 

aspectes per millorar perquè el power-to-gas esdevingui econòmicament competitiu.  
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PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

El present treball es va iniciar finals del mes de setembre de l’any 2020 després de rebre el 

vistiplau del tutor per dur a terme el projecte presentat. En primer lloc, es va realitzar una 

exhaustiva recerca bibliogràfica així com una lectura en profunditat del llibre “El hidrógeno y 

nuestro futuro energético” per conèixer tot el que envolta l’hidrogen (on es troba, formes 

d’obtenció, emmagatzematge i transport, el paper que tindrà l’hidrogen en el futur, etc.). 

Durant la primera setmana d’octubre, abans d’entrar de ple en tot el que envolta l’hidrogen, es 

va redactar el primer capítol on s’explica la situació energètica actual a Espanya. La setmana 

següent, en el segon capítol, es va realitzar una exhaustiva descripció de l’hidrogen com a 

element químic, així com de les diferents formes d’obtenir-lo i d’emmagatzemar-lo. 

El tercer capítol es va iniciar durant la tercera setmana del mes d’octubre, introduint la 

tecnologia power-to-gas. La redacció d’aquest capítol es va estendre ben bé un mes, fins a finals 

del mes de novembre, ja que és un capítol molt extens: s’explica des de les diferents tecnologies 

electrolítiques fins a la legislació vigent.  

La redacció del quart capítol també es va allargar en el temps (des de finals de novembre fins a 

mitjans desembre) a causa de la dificultat de trobar les dades o els gràfics necessaris per a la 

redacció de la memòria. Primerament, era conditio sine qua non trobar els escenaris energètics 

espanyols de l’any 2050, perquè la base d’aquest projecte era demostrar la viabilitat de la 

tecnologia P2G  l’any 2050. En segon lloc, també es va invertir temps en els diferents càlculs i 

en trobar les dades d’emissions de diòxid de carboni segons diferents sectors o de consum de 

gas natural el 2050, ja que,  malauradament, aquestes dades no són públiques. Per últim, es van 

calcular les proporcions de gas natural provinent del power-to-gas respecte al total consumit. 

L’estudi econòmic es va redactar durant la tercera setmana de desembre. 

El cinquè i últim capítol comprèn el disseny d’una planta power-to-gas. És el capítol més llarg, 

però és el que es va realitzar en menys dies, concretament en deu dies, perquè es van dedicar 

més hores diàries en comparació a la redacció dels capítols anteriors. El primer que es va dur a 

terme va ser trobar una bona ubicació per al parc eòlic i la planta, realitzant una anàlisi del 

sector eòlic a Catalunya. A continuació, es va realitzar una important recerca per a trobar 
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l’electrolitzador i el metanitzador adequats, per finalment realitzar tots els càlculs. Després, es 

va redactar l’avaluació d’impacte ambiental i la legislació vigent. Finalment, es va realitzar el 

pressupost del projecte.  

Cal destacar que el repartiment dels dies de treball no és homogeni perquè l’elaboració d’aquest 

Treball de Final de Grau s’ha compaginat amb el seguiment i l’avaluació de les assignatures de 

quart curs del grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials. 

S’ha realitzat un Diagrama de Gantt per observar gràficament el temps de dedicació a cada 

tasca.  

 

 

Figura 39: Diagrama de Gantt del Treball de Final de Grau 
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PRESSUPOST  

En  aquesta secció s’analitzen els costos que s’han assumit per a la realització del present treball. 

En primer lloc es té en compte l’enginyeria realitzada per part de l’alumne (s’ha considerat que 

el preu de l’hora de treball és similar al d’un enginyer que ja exerceix la professió), les hores 

dedicades per part del tutor i l’electricitat consumida.  

 

Concepte Quantitat Preu unitari Preu total 

Enginyeria de l’alumne 315 hores 15 €/hora 4725 € 

Tutories 25 hores 35 hores 875 € 

Electricitat consumida 0,22 kWh 0,14 €/kWh 9,70 € 

Total:  5609,70 € 

 

Taula 11: Taula resum del pressupost del present Treball de Final de Grau 

Pel que fa als costos d’amortització, s’ha realitzat una estimació de la seva vida útil i s’ha 

comparat amb l’ús que se li ha donat durant el projecte, calculant la part del seu preu que és 

imputable.  

  

Concepte 
Vida útil 

(anys) 

Temps d’ús 

(mesos) 

Percentatge 

(%) 

Preu 

(€) 

Cost 

imputable (€) 

Ordinador 8 3 3,125 700 21,88 € 

Llicència Microsoft 

Office 
7 3 3,57 69 2,46 € 

 Total: 24,34 € 

Taula 12: Costos d’amortització del projecte 

Per tant, el pressupost total del projecte ascendeix a 5634,04 €.  
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