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L’any 2011 es va inaugurar, a la granja lletera 
Mas Bes de Salitja (Vilobí d’Onyar), una 
planta de codigestió anaeròbica de purins de 
la mateixa granja i altres residus amb 
aprofitament energètic del biogàs.  

La granja ocupa una superfície de 3.100 m2 i 
compta amb 430 vaques lleteres i 10 
treballadores en unes instal·lacions molt 
automatitzades. 

 

La més simpàtica de les 430 vaques de producció lletera. 

Es tracta d’una instal·lació que aprofita els 
residus ramaders de la granja (que suposen 
aproximadament el 65%) però també s’hi 
afegeixen residus orgànics del sector 
alimentari, escorxadors, depuradores, etc. 
(aproximadament l’altre 35%). En total es 
tracten unes 5.600 tones de purins i fems i 
unes 3.000 tones de residus agroindustrials, 
obtenint-se, per cada tona, una mitjana de 65 
m3 de biogàs. 

 

 

Vista dels dos digestors, amb el grup de generació a 
l’esquerra. 

Dins dels dos grans biodigestors els residus 
són degradats per microorganismes que 
produeixen el biogàs (metà al 58-72%). 
Aproximadament, cada hora, 80 m3 d’aquest 
gas són conduits a un motor de combustió 
que genera electricitat i calor. L’electricitat 
s’injecta a la xarxa i l’energia tèrmica sobrant 
s’utilitza per escalfar els digestors a 40ºC.  

En la següent fase del projecte es vol 
recuperar més escalfor i utilitzar-la tant en 
l’àmbit domèstic com per vendre-la a una nau 
veïna de porcí. 

A més, si la normativa sobre la producció 
elèctrica millora, Mas Bes ampliarà el grup de 
generació, ja que ara està dimensionat per 
sota del que caldria respecte als digestors.  

El residu final, després de la biodigestió, és 
ideal com a fertilitzant per als cultius de 
farratge (150 ha) que subministren 
l’explotació lletera, amb la qual cosa es tanca 
el cicle.  
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Segons Josep Vicenç, de l’enginyeria Apergas, 
actualment aquestes instal·lacions surten a 
un preu rentable a partir de 0,10-0,11 €/kWh 
(actualment la normativa fixa un preu de 0,05 
€/kWh i també es penalitza l’autoproducció 
d’electricitat).  

Resum del projecte 

Inversió 1.300.000 € 

Potència 250 kW 

Volum del biodigestors 2 × 1.700 m3 

Volum dels gasòmetres 2 × 600 m3 

Producció de biogàs 715.482 m3/any 

Producció elèctrica 1.907 MWh/any 

Producció venuda 
(preu: 0,14 €/kWh) 

1.678 MWh/any 
(235.000 €/any) 

Producció de calor 2.023 MWh/any 

Amortització 8 anys* 

Estalvi d’emissions 1.300 tones de 
CO2eq/any 

Voltatge de la xarxa 25 kV 

* Comptant només la producció elèctrica 
venuda i les despeses de manteniment. 

 

 

Vista de la granja, amb la planta de biogàs. 

 

 

 
 
 

 

 
Visita a les instal·lacions de la planta. 

 

 
Motor de gas que mou el generador 

de 250 kW elèctrics. 

 
Grup generador. 
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Per a  més informació consulteu: 

 

Joan Viñolas Esteva 

Mas Bes, bústia 3 - 17184 Salitja 

joan.masbes@gmail.com 

Tel. 972473047 

 

 

Josep Vicenç 

Aprofitaments Energètics Agrícoles, SL 

Paratge Bosc de Sant Mer, s/n 

17468 Sant Esteve de Guialbes 

www.apergas.cat 

apergas@apergas.cat 

Tel. 972561061 
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