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• Descomposició biològica anaeròbia  

(sense oxigen) de la matèria orgànica, 

per obtenir biogàs (~ 65% metà-CH4 + 

~ 35% diòxid de carboni-CO2 + traces 

d’altres gasos). Aplicable a dejeccions 

i altres subproductes biodegradables

• Per dejeccions: cal fer biogàs a la 

major brevetat (24-28 h), altrament el 

CH4 s’emet a l’atmosfera                  

(gas efecte hivernacle)  

• Millora la qualitat com              

fertilitzant

• Facilita processos de             

recuperació de nutrients

• Redueix emissions de gasos                

d’efecte hivernacle

• Tecnologia madura

• Recupera energia solar:

Digestió anaeròbia. Plantes de biogàs

Planta de co-digestió de Som Energia en una 

granja de porcs a Torregrossa (Lleida)

és un gas renovable

Producció de sulfat amònic per stripping/absorció 

De purins frescos               De purins digerits

Bonmatí i Flotats (2003). Air stripping of ammonia from pig slurry: characterisation 

and feasibility as a pre- or post-treatment to mesophilic anaerobic digestion

https://blog.somenergia.coop/grupos-locales/catalunya/lleida/2017/05/estudiants-de-la-universitat-politecnica-visiten-la-nostra-planta-de-biogas/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X02001447?via%3Dihub


L’aprenentatge

1979 - 1981

DIGESTORUM, projecte de 

planta de biogàs amb 

producció elèctrica (25 kW) en 

una granja de vaques 

(ETSEIB,1979-1980)

Engegada de planta pilot 

de biogàs en granja 

experimental de porcs a 

Torre Marimon (SIA, 

1980-1981) 

Projecte de planta de biogàs 

experimental en dues fases, per 

optimitzar el procés (ETSEIB,1981) Proposta tècnica de pla pilot per cobrir basses de granges de porcs, 

per aprofitar el biogàs que s’emet (Pijoan i Flotats, gener 1981) 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/26177


• Objectiu: calefacció de les naus de parts i 

primera edat/transició 

• Disseny: 1981

• Operació: 1983 - 2003

• Final d’operació per canvis en l’estructura 

de la granja i objectius

• Energia estalviada al llarg de la vida de la 

instal·lació: 45,9% de la demanda de 

calefacció

• 1991-1992: Estudi edafològic i disseny de 

pla d’aplicació dels purins al sòl

• A partir de 1993 la granja va seguir el pla 

detallat d’aplicació del digerit com fertilitzant 

• Premi a l’estalvi d’energia 2002

• Durant anys va ser visita d’estudis de darrer 

curs de l’Escola d’enginyers agrònoms 

d’Angers (França)

Disseny de planta de biogàs a granja de porcs 

Mas El Cros (Santa Pau, la Garrotxa), 1981-2003

Flotats i Gibert (2002)

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/22518


• Disseny de la planta en paral·lel al 

disseny de la granja

• Construcció de la planta de biogàs 

conjuntament amb la construcció de 

la granja, per part d’empreses locals 

(obra civil, lampisteria, instal·lació 

elèctrica,...)

• Simplicitat conceptual del disseny

• Integració funcional i estètica com un 

element que forma part integral de la 

granja

• Supervisió i manteniment pel propi 

ramader i pels mateixos 

professionals locals que van 

construir la planta

• La visió integral del ramader sobre la 

gestió dels purins, com recurs 

energètic i agronòmic, en el global 

de la gestió de la granja

Factors que expliquen 20 anys 

de funcionament



Digestors anaerobis a les 2 plantes d’assecatge 

de purins de Juneda (inici estudis: 1998)
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Instal·lació col·lectiva de tractament de purins a Juneda (Lleida (Espanya), que 

combina digestió anaeròbia, separació S/L, reducció de pH, evaporació al buit, 

assecat i pel·letització de producte sec. Recuperació del 95-96% del N total al 

producte sec. Descripció a [Foged et al. (2012) ] 

2001

2004

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/18947


• Objectiu: concentrar nutrients de l’efluent 

líquid fins una concentració màxima de 

30% de sòlids totals

• Necessari reduir el pH per evitar 

volatilització d’amoníac i concentrar tot el N

• Objectivo addicional: condensar el vapor 

d’aigua, per controlar la qualitat del procés i 

ser reutilitzada

• Necessari eliminar la matèria orgànica:

si no és així, la volàtil passa als condensats 

i caldria una depuradora

• Menor consum d’àcid per purits digerits 

Concentració tèrmica per evaporació al buit

De purins 
digerits. Baixa 
contaminació per 
matèria orgànica i 
possibilitat de 
reutilitzar l’aigua

De purins frescos. 
Forta  contaminació 
per matèria 
orgànica. 

Caracterització de condensats de la concentració per 

evaporació al buit (Bonmatí i Flotats, 2003)
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La digestió anaeròbia prèvia afavoreix aquest 

procés, i altres que requereixin una mineralització de 

dejeccions i altres subproductes orgànics

Combinació digestió anaeròbia 

(biogàs) i evaporació al buit d’aigua

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/6746


• Inici de la presa de decisions (2002-

2003): 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-

minuts/que-en-fem-dels-

purins/video/1394789/

• 11.000 m3/any purins+ >4.000 Tm/any 

codigestió amb residus orgànics 

industrials

• Suficient sòl agrícola per aplicar el digerit

• Ingressos econòmics: venda d’electricitat 

(400 kW) i cànon per residus industrials  

• El propi ramader opera la planta

• Nou esquema: ramader que tracta 

residus

• Darrers desenvolupaments:         

producció biometà vehicular, 

stripping/absorció d’amoníac,     

assecatge solar als hivernacles, .... 

Digestors de mescla completa. Exemple a 

granja de porcs a Vila-sana (Lleida) - 2006

Feliu i Flotats (2020). Los gases renovables. Un vector energético emergente

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/que-en-fem-dels-purins/video/1394789/
https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/los-gases-renovables-un-vector-energetico-emergente/


• Agrícola AASA (Xile)

• 5 granges de porcs amb un total de 8.750 

mares i més de 30.000 porcs d’engreix

• 5 digestors anaerobis/llacunes cobertes 

amb agitació pneumàtica 

• 20 kms de canonades que conformen els 

diferents ramals de reg

• Autosuficiència energètica del 60% 

(elèctrica i tèrmica)

Llacunes anaeròbies cobertes de 

purins a Xile (2007 - )

[Flotats (2019). Gestión y tratamiento de purines III. Análisis de casos: del problema a la oportunidad. SUIS, 158: 32-41]

https://www.researchgate.net/publication/333648650_Gestion_y_tratamiento_de_purines_33_Analisis_de_casos_del_problema_a_la_oportunidad
../../../../../../Desktop/AUD-20180806-WA0023.mp3
../../../../../../Desktop/AUD-20180806-WA0023.mp3


Estalvi en les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle (GEH)

Granja a Xile – 2007
Emissions de NH3, CH4 i males 

olors. Pèrdua de recursos 

Granja a Xile – 2017
Aprofitament energètic del gas 

recuperat i del NH3 como fertilitzant

Estalvi energia: 120 t gasoil/any + 4.620 MWhe/any

Estalvi emissions: ~ 4.380 t CO2 eq/any

~ - 0,73 kg CO2 eq/kWh (energia estalviada) 

+ estalvi per substitució fertilitzants de síntesi

[Flotats (2019). Gestión y tratamiento de purines III. Análisis de casos: del problema a la oportunidad. SUIS, 158: 32-41]

https://www.researchgate.net/publication/333648650_Gestion_y_tratamiento_de_purines_33_Analisis_de_casos_del_problema_a_la_oportunidad


• Lloc: Granja de garrins de 4.000 truges 

a Gimenells (Lleida) 

• Superfície: 350 ha cultius (12 ha per 

producció de blat de moro)

• Matèries primeres pel biogàs: 21.840 t 

purins/any + 493 t ensitjat panís/any

• Producció de biogàs: 425.580 m3/any

• Potència instal·lada: Cogenerador de 

100 kWe + caldera de 200 kWt. Usos 

automatitzats segons demanda 

electricitat/calor al llarg de l’any

• Energia estalviada: 473 MWhe/any + 

1.600 MWht/any

• Millora de la qualitat fertilitzant; inversió 

en adequació també del sistema 

complet de gestió dels purins 

• Retorn inversió total: 7 anys

Un exemple modern d’autoconsum 

(2015)

[Flotats (2019). Gestión y tratamiento de purines III. Análisis de casos: del problema a la oportunidad. SUIS, 158: 32-41]

https://www.researchgate.net/publication/333648650_Gestion_y_tratamiento_de_purines_33_Analisis_de_casos_del_problema_a_la_oportunidad


Grau de desenvolupament 
(~ 20.000 plantes de biogàs a Europa, ~ 200 a Espanya)

• Polítiques amb capacitat de promoure el 

biogàs (Edwards et al., 2015): les 

coordinades i integrades en 4 eixos 

simultàniament:

• Lluita contra el canvi climàtic

• Autosuficiència energètica

• Gestió de residus

• Desenvolupament regional/rural

• En quins països deuen haver aplicat 

aquests conceptes? ...

• El biogàs és una oportunitat pel sector 

ramader, però cal encara una política de 

promoció i resoldre limitacions tècniques 

per granges petites: necessari plantes 

col·lectives (Flotats, 2021) 

Flotats (2020). Los gases renovables: un 

vector energético olvidado en España

https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.112
https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/el-potencial-del-biometano-en-una-ciudad-de-referencia-lleida/
https://theconversation.com/los-gases-renovables-un-vector-energetico-olvidado-en-espana-142311

