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Alternatives de valorització 

energètica del biogàs 



ABOCADOR 

BIOGÀS 

MOTOGENERADOR 

MICROTURBINA 

PILA COMBUSTIBLE 

LÍNIA DE GAS  
NATURAL 

CALDERA o FORN INDUSTRIAL 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 

APROFITAMENT CALORÍFIC 

VEHICLES 

GAS NATURAL 

Tecnologies  per la valorització 
energètica del biogàs 

RENTAT O UPGRADING 



Compromís amb la sostenibilitat 

 Índice Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI). Ferrovial continua per tretzè any consecutiu al 

Dow Jones Sustainability World Index i al Dow Jones Sustainability Europe Index. En 2013 i 2014 

ha estat l’única empresa espanyola del seu sector (construction & engineering) en l’índex mundial 

 FTSE4Good. Ferrovial ha renovat la seva presència al FTSE4Good Global Index per desè any 

consecutiu, en ésser inclosa en la darrera revisió de setembre 

 Carbon Disclosure Project (CDP). Ferrovial es manté, per quart any consecutiu, en el Climate 

Disclosure Leadership Index i Climate Performance Leadership Index, de CDP, que classifica a les 

empreses amb millors pràctiques en la reducció d’emissions i la seva gestió per tal de mitigar els 

efectes del canvi climàtic. 

 Tomorrows Value Rating. Ferrovial s’ha situat entre les cinc empreses d’infraestructures més 

responsables del món.  

 OEKOM. Ferrovial obté la qualificació “Prime” en el rating que elabora Oekom-Research, agència 

alemanya de ràting de sostenibilitat. 

 Sustainability Yearbook- En 2014 Ferrovial ha estat reconeguda amb la medalla de bronze en 

l’estudi que elaboren RobecoSAM i KPMG, en la categoria Construction & Engineering. 

Ferrovial és present en alguns dels índexs de sostenibilitat més reconeguts 

internacionalment,  



El nostre biogàs 

FS, conscient del seu impacte en les activitats de gasos d'efecte hivernacle està 

prenent mesures per a reduir les emissions de gasos d'abocadors i per a 

maximitzar la valorització del biogàs dels seus sistemes de digestió anaeròbia… 

  40 abocadors en operació  

 30 sistemes de desgasificació, 18 dels quals amb valorització energètica 

 7 plantes de digestió anaeròbia 

 44 motors (36+ 8) de cogeneració amb 56,40 MWe instal·lats 

 2 microturbines amb 60 kW instal·lats 

 1 forn industrial amb una capacitat de 10 MWt   

 139.400 MWhe produïts en 2014 

 86.000 MWht valoritzats mitjançant assecatge tèrmic de lixiviats i 

aplicació industrial en 2014 



Fuente Biogás 
Vertedero 

Fuente Biogás 
Biometanización 

CAN MATA 

Desgasificación 
3.700 Nm3/h 

Potencia: 1.048 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración + Secado  
térmico concentrados + 
Industria Cerámica 

ORÍS 

Desgasificación 
300 Nm3/h 

Potencia: 60 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración 

ECOMED 

Potencia: 4.260 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración + Agua 
Camisas Motor 

PALAUTORDERA 

Desgasificación 
2.500 Nm3/h 

Potencia: 2.303 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración + Secado  
térmico concentrados 

TERRASSA 

Potencia: 1.218 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración + Gases 
Escape Motor 

CORSA 

Desgasificación 
500 Nm3/h 

BURGOS 

Potencia: 1.365 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración 

GETXO 

Desgasificación 
300 Nm3/h 

LARRABETZU 

Desgasificación 
500 Nm3/h 

MUTILOA 

Desgasificación 
500 Nm3/h 

GOLMAYO 

Desgasificación 
300 Nm3/h 

VITORIA 

Potencia: 717 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración + Gases 
Escape Motor 

ALICANTE 

Desgasificación 
2.000 Nm3/h 

Potencia: 3.192 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración 

CA NA PUTXA 

Desgasificación 
1.000 Nm3/h 

CAÑADA HERMOSA 

Desgasificación 
1.500 Nm3/h 

Potencia: 3.474 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración + Secado  
térmico lixiviados 

ALCORA 

Desgasificación 
1.200 Nm3/h 

PIEDRA NEGRA 

Desgasificación 
1.500 Nm3/h 

ALBACETE 

Desgasificación 
1.000 Nm3/h 

Potencia: 1.064 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración  

COLMENAR VIEJO 

Desgasificación 
3.000 Nm3/h 

Potencia: 4.260 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración  

JUAN EL GRANDE (en proyecto) 

Desgasificación 
1.500 Nm3/h 

Potencia: 944 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración  

SALTO DEL NEGRO 

Desgasificación 
2.000 Nm3/h 

Potencia: 4.110 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración 

COMSERMANCHA 

Desgasificación 
500 Nm3/h 

Potencia: 1.048 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración  

VALDEMINGÓMEZ 

Desgasificación 
5.000 Nm3/h 

Potencia: 16.800 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración + Turbina 
de vapor 

GESMAT 

Desgasificación 
1.200 Nm3/h 

Potencia: 3.176 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración  

GUADALAJARA 

Desgasificación 
500 Nm3/h 

ALBOX 

Desgasificación 
300 Nm3/h 

ALMERÍA 

Desgasificación 
5.000 Nm3/h 

GRANADA 

Desgasificación 
700 Nm3/h 

Potencia: 624 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración  

MANCOMUNIDAD LA VEGA 

Desgasificación 
1.500 Nm3/h 

Potencia: 1.420 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración  

VILLARRASA 

Desgasificación 
1.500 Nm3/h 

WATERBEACH 

Desgasificación 
500 Nm3/h 

Potencia: 3 motores 

Aprovechamiento 
Cogeneración  

PLANALTO BEIRAO 

Desgasificación 
1.500 Nm3/h 

Potencia: 3.192 kWe 

Aprovechamiento 
Cogeneración 

MAIA 

Desgasificación 
300 Nm3/h 

La nostra valorització energètica de biogàs 

Valorització 

elèctrica 

44 motors 

 (56,40 MWe) 
2 microturbines 

 (60 kWe) 

Valorització 

tèrmica 
4 plantes assecatge 

de lixiviats  

1 combustible alternatiu  

indústria ceràmica 
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El projecte de Can Mata. Antecedents 



Ceràmiques Pierola S.L. 

Abocador de Can Mata   

1,5 Km 

Antecedents del projecte. Localització 



Biogàs 
7.885 Tep/any 

MOTOR 
COGENERACIÓ TORXA 

Situació sense projecte  
Abocador de Can Mata (Any 2001) 

ABOCADOR 

Energia tèrmica 
1.440 Tep/any 

Energia no valoritzada 
4.269 Tep/any 

☞ Només el 29% de l’energia es valoritzada 

Energia elèctrica 
870 Tep/any 

ASSECATGE 
LIXIVIATS 

Energia dissipada  
1.306 Tep/any 



 

 

 

Situació sense projecte 
Ceràmiques Pierola (Any 2001) 

Energia tèrmica 
17,3 Tep/any 

Energia dissipada  
7,8 Tep/any 

CREMADORS 

FORNS 

Energia elèctrica  
17 Tep/any 

G.N.L 
3.783 Tep/any 

Gasoli 
42 Tep/any 

Fuel 
1.216 Tep/any 

Producte acabat  
71.310 Tones/any 

☞ 100% combustibles fòssils 

ASSECAT 

MOTOR 
COGENERACIÓ 



Reducció de l’impacte ambiental de les seves activitats 
 
 

Abocador de CAN MATA 

 

 

 

 Reducció de gasos d’efecte 
hivernacle 

 Directiva 1999/31/CE obliga a 
captar, tractar i valoritzar el biogàs 

 Increment dels ratis de valorització 
energètica 

 Reducció de quantitat i càrrega 
contaminant de l’efluent líquid 

 

Ceràmiques PIERA 

 

 

 

 

 Limitació d’emissions atmosfèriques 

 Necessitat de reducció d’emissions de 
CO2 

 Major eficiència energètica del procés 

 Reducció de consums específics de 
combustibles fòssils 

 Utilització de fonts d’energia 
renovables 

Exigències ambientals 



☞ Convertir el biogàs en un combustible alternatiu 

per l’alimentació dels forns en una industria ceràmica 

Oportunitat: Win-Win 
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Estudi de la viabilitat del projecte 



 Tests de laboratori per determinar possibles variacions en l’absorció, mides, 

densitat i resistència mecànica dels productes ceràmics  

 La qualitat del totxo cara vista no va mostrar diferències significatives respecte als 
productes produïts amb gas natural. 

 
 Avaluació de l’efecte del biogàs en les coloracions 

finals dels productes ceràmics  

 No diferències significatives a la majoria de les línies de 
colors. 

 Única excepció: Esmalts de color rogenc mostraven un 
increment de coloració, més intens que les produïdes 
amb GN, per la presència de compostos de sofre. 

 Risc d’atac al refractari per elements presents en el biogàs  

 Ni elements ni concentracions que afectin qualitat i durabilitat dels refractaris. 
 El contingut de sulfurs en el biogàs, més alt que el del gas natural, no 

representava un problema perquè és inferior al del fuel, combustible utilitzat per la 
cuita d’algunes línies específiques de productes en els mateixos forns. 

Estudis previs: Viabilitat tècnica (I)  

  Cerca d’experiències similars arreu 

 Visites a UK: Marshall Products, Biffa, etc.. 
 Casos a Itàlia 



 Característiques del biogàs  
• Producció variable 

• Contingut d’impureses 

• Alt contingut d’humitat 

• Condicions de pressió no estables 

• Baix poder calorífic 

 Adaptació dels equips actuals i incorporació de nous equips que permetessin l’ús del 
biogàs en el procés productiu.  

 

 Requeriments de subministrament: 
• Alta disponibilitat i continuïtat del servei. 

• Lliure d’impureses  

• Baix contingut d’humitat 

• Pressió constant de subministrament 

 Estudi exhaustiu de la composició del biogàs i dels cabals a garantir per 

l’operació normal de la planta: 

 Possibilitats de treballar de manera combinada amb el biogàs i el gas natural 

per evitar disfuncions en els processos de pre i post-assecatge i la cocció en els forns.  

 Es decideix no barrejar els dos gasos per tal de facilitar la regulació de les 
temperatures i es dissenyen uns nous cremadors duals que permetin treballar 
indistintament amb els dos fluxos. 

 

 Possibilitats d’automatització del sistema de regulació de les corbes de 

temperatura per garantir els nivells de consigna necessaris per a una correcta cocció. 

 

Estudis previs: Viabilitat tècnica (II)  



 Ferrovial obtindria uns beneficis per la venda de gas un 50% superiors als obtinguts 

mitjançant la producció d’energia elèctrica amb un motor de combustió convencional, 

degut principalment a la menor inversió necessària i una major disponibilitat.  

 

  Utilitzant biogàs Ceràmiques Pierola obtindria una reducció entorn al 30% en el seu cost 

energètic, el qual representa el principal cost operatiu de la producció de materials 

ceràmics.  

Elaboració d’un Pla de Negoci que avalués els beneficis des d’ambdós 

punts de vista de Ferrovial Servicios i de Ceràmiques Piera. Les principals 

conclusions del mateix foren: 

Per tant, segons es desprèn dels diferents estudis de viabilitat,...  
 

és possible l’ús del biogàs generat en l’abocador de Can Mata 
com a combustible per ser subministrat de forma contínua als 

forns ceràmics de Ceràmiques Piera 

Estudis previs: Viabilitat econòmica 



05 
Situació amb projecte 

Nous balanços energètics 



 

Procés conjunt i Balanç energètic anual (Any 2003) 

Oxidación térmica 
regenerativa 

Projecte LIFE - Medi ambient 

Emissió no 
contaminant 

Gasoil 

Gas  
natural 

ABOCADOR DE CAN MATA  

CERÀMICA PIERA  

Fuel-oil 

Energia 
tèrmica 
dissipada 

MOTOR 
COGENERACIÓ 

ASSECATGE 
TÈRMIC LIXIVIAT 

CONCENTRAT TORXA 

MOTOR 
COGENERACIÓ 

Pols 
residual 

seca 

OXIDACIÓ TÈRMICA 
REGENERATIVA 

Producte 
acabat 

1978 Tep 

870 Tep 

526 Tep 

385 Tep 

776 Tep 

378 Tep 

459 Tep 

4163 Tep 

780 Tep 

886 Tep 

2176 Tep 

Biogàs 
7885 Tep 

817 Tep 
Energia 
tèrmica 
dissipada 

FORNS 
CERÀMICS 

660 Tep 



ABANS DEL PROJECTE DE VALORITZACIÓ DESPRÉS DEL PROJECTE DE VALORITZACIÓ 
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COMBUSTIÓ TORXA 

54 

  

    

FORN INDÚSTRIA CERÀMICA 

    

53 

18   

CHP MOTOR   

28 

 

ENERGIA 

DISSIPADA 

17 

PRODUCCIÓ 
ELÈCTRICA  

ASSECATGE LIXIVIAT 

8   

PRODUCCIÓ 
ELÈCTRICA 7 

COMBUSTIÓ TORXA 

11 

 

Balanç energètic a Can Mata 

11 

 

BIOGÀS 

CAPTAT 

100 

11 
10 

 

BIOGÀS 

CAPTAT 

100 

ENERGIA 

DISSIPADA 

ASSECATGE LIXIVIAT 

CHP MOTOR   

28 

 



LNG   

Fuel-oil   

LFG   

1.216 Tep 

3.784 Tep 4.163 Tep 

459 Tep 
378 Tep 

100% ús de combustibles 
fòssils 

19% ús de 
combustibles fòssils 

81% ús de fonts d’energia 
renovables 

 

Balanç energètic a Ceràmiques Piera 

ABANS DEL PROJECTE DE 
VALORITZACIÓ 

DESPRÉS DEL PROJECTE DE 
VALORITZACIÓ 
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Instal·lacions i equips necessaris 



120 kW 
temp. sortida 2°C 

600 
Nm³/h 

 CHP motor 
1048 kW 

Bufants 
3x2500 Nm³/h 
-150/220 mbar 

LFG  
2.500 Nm³/h 

Sistema de refredament 

Grup de 
compressió 

  
2x2500 Nm³/h 
220/750 mbar 

Subministrament 
Ceràmiques Piera 

 
1.200 Nm3/h 
GASODUCTE 

Diàmetre 315 mm 
P=750 mbar 200 Nm³/h 

Abocador de Can Mata 

Assecador lixiviats 

Torxes 
(màx. 2500 +1200 Nm3/h) 

26 kW 
temp oulet <30°C 

Nous equips a Can Mata 

Sistema de 
refredament 



• Control automàtic dels paràmetres crítics del forn per tal de regular les 

necessitats de poder calorífic. Nou software connectat a Scada.  

• Sistema de cremador dual que permet l’ús alternatiu del biogàs i el gas natural 

per alimentar els forns automàticament  i assolir les consignes de temperatura. 

• Nous cremadors verticals i horitzontals  

• Rampa de biogàs i sistema de ignició (Pilot light system) 

Nous equips a Ceràmiques Piera 



La inversió va ser de 1.230.000 €, amb un finançament de: 

Préstec sense interessos del Ministeri de Ciència i Tecnologia 

d’Espanya (PROFIT 2002) de  317.200 €. 

Ferrovial  

Ceràmiques Piera 

(77%) 

(23%) 

945.000 € 

285.000 € 

Inversions 
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Conclusions 



  82% del biogàs produït és valoritzat amb una reducció de les emissions 

de CO2 del 48%. 
 

  83% de reducció en el consum de combustibles fòssils en la fabricació de 

productes ceràmics. Anualment, s’evita l’emissió de 18.000 Tones de CO2. 

• Important reducció dels impactes ambientals causats per les activitats 

d’ambdues companyies: 

• No afectació a la qualitat final dels productes o a la capacitat productiva de la 

instal·lació de Ceràmiques Piera. 

Ambientals… 

Tècniques… 

• Després de més de 10 anys d’operació, no s’han produït problemes operatius 

ni increments dels costos de manteniment. 

Conclusions (I) 



• Els beneficis de Ferrovial per la venda del biogàs s’incrementen en un 50% 

respecte a l’alternativa de producció elèctrica. 

Econòmiques… 

Conclusions (II) 

El marc legal actual que penalitza fortament la 
valorització elèctrica del biogàs d’abocador suposa 

un fre molt important a la utilització de motors de 
cogeneració i, per tant, beneficia les aplicacions de 
valorització tèrmica com la del cas de Can Mata. 

• Ceràmiques Pierola obté un combustible a baix cost aconseguint una reducció 

del 30% en els costos energètics. 



32 

Màrqueting i Branding 

“…El mejor ejemplo de nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental lo encontramos en la 
utilización, como combustible principal en nuestros procesos productivos, del biogás. El biogás es una fuente de 
energía limpia que extraemos del vertedero de Can Mata, próximo a nuestras instalaciones, y que hemos logrado 
aplicar en los procesos industriales, lo que supone una iniciativa pionera y exitosa en Europa.” 
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Guardons i distincions 



Distincions 

Aquesta iniciativa ha rebut nombrosos guardons i reconeixements: 

 

 Subvenció del Ministeri de Ciència i Tecnologia a través del programa PROFIT 

2002. 

 PREMIS IDEA 2002 a la millor innovació empresarial de la Comarca de l’Anoia.  

 XIV PREMIS D’ENERGIA. Segon premi atorgat pel Departament de Treball i 

Indústria i  l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) de la Generalitat de Catalunya. 

 European Business Awards for the Environment en categoria nacional, any 

2005, atorgat per la Fundación Entorno, Empresa y Desarrollo Sostenible. 

 
   
 



MOLTES GRÀCIES 


