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1.- Marc general 
 

 
 
Biomassa forestal  
 
 

En aquest informe quan ens referim a biomassa ens referirem a biomassa 
forestal procedent de dos grans orígens: 

 
- 1. Biomassa forestal procedent de l’aprofitament directe del bosc, 

anomenada també biomassa forestal primària: BFP 
 
(restes d’estassada de matolls, restes d’esporga, restes de 
capçades, llenyes, fustes de totes les mides, escorces, etc... 
sempre que s’extreguin directament del bosc, be com a 
producte principal be com a subproducte de la gestió. Aquí 
s’inclouen tant la procedent dels boscos naturals com la de les 
plantacions) 

 
- 2. Biomassa forestal residual procedent de la industria de primera 

transformació 
 
(es a dir restes del primer tractament industrial de les fustes i 
llenyes: costers, puntes, flocs, serradures, trossos, etc... En 
tot cas es tracta de fusta neta i sense cap impregnació ni 
tractament químic)   

 
La biomassa forestal primària (BFP) es un producte existent en molt alta 
quantitat a Catalunya, i, a més, es una font renovable doncs el creiexement 
anual dels boscos va creant biomassa que es va acumulant als ecosistemes 
forestals, en forma de fusta, en altra matèria o incorporant-se, finalment, al 
sòl. En tot cas es tracta d’un producte abundant, i normalment el factor 
limitant a l’hora de la seva disponibilitat, no es la seva presència o absència 
sinó el cost econòmic  de la seva extracció, i el límit fins on estem disposats, 
com a societat, a aprofitar les masses forestals, sabent quins son els seus 
usos i limitacions ambientals i socials (zones protegides, inaccessibles, 
pendents i fragilitat a l’erosió, etc...).  

 
Llavors si parlem de biomassa forestal útil per a ús energètic cal concentrar-
se en la biomassa factible de ser utilitzada en condicions econòmiques i 
ambientals viables, i per tant en les hipòtesis de treball caldrà estar amatent 
a aquest condicionant.  

 
El fet que de que la biomassa forestal primària disponible al bosc sigui la que 
es pugui aconseguir a un preu viable, cal tenir-ho en compte quan es parla 
de biomassa procedent de sotabosc, de la neteja de boscos, d’esporgues o 
d’altres tractaments silvícoles de baixa densitat, sobretot a zones no 
immediates a les pistes forestals ja que la seva rendibilitat es molt escassa i 
subjecte, tan sols, a l’obtenció d’ajuts per la seva consideració com a residu 
estricte. Això obliga a concentrar l’atenció a les activitats silvícoles que 
generen biomassa de forma mes concentrada i intensa, com les aclarides 
silvícoles, la selecció de tanys, o les tallades de regeneració, per exemple, 
que han de ser la principal font de subministrament de biomassa forestal 
útil, a més de les tallades d’aprofitament específiques a boscos. 
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Evidentment tipologies de biomassa no viables econòmicament, poden 
arribar a ser-ho, si s’hi incorporen ajust i subvencions específiques, com ara 
les de prevenció d’incendis, però en tot cas pertanyen a una dinàmica 
diferent. 

 
Una variant de la BFP es la que procedeix dels conreus energètics. En el 
sentit estricte de la paraula, els conreus energètics ocuparien sòls agrícoles 
mitjançant la plantació de espècies llenyoses de creixement ràpid: a Girona 
l’opció més obvia serien les plantacions de pollancres i les de platan, que 
tradicionalment han estat conreades per a fusta i que actualment, sobretot 
en el cas del pollancre, presenten dificultats de comercialització (en aquest 
cas concret, per la baixada d’ús de l’embalatge de fusta per desenrotllo del 
pollancre), especialment en el sector fructícola. Altres alternatives son 
l’acàcia, la robínia, l’eucaliptus, el lledoner, el salze, el vern, l’ailant i altres 
espècies més exòtiques: paulònia, etc...  
 
Aquests conreus estarien associats, normalment, a garanties contractuals 
entre la propietat i el consumidor final, que serien les plantes o calderes. La 
seva tecnologia evoluciona molt de pressa i darrerament s’estan estudiant i 
implantant conreus de varietats clonals d’alta producció, gestionats a torns 
molt curts (de 6 anys o inferiors) amb diàmetres petits, i de forma 
mecanitzada. També s’estan estudiant tècniques per compatibilitzar, en un 
mateix camp, els conreus energètics amb plantacions d’espècies forestals 
nobles (noguera, perer, cirerer, aurons...), o amb d’altres usos (pastures, 
etc..), així com l’alternança entre espècies riques amb nitrogen i altres, per 
augmentar la rendibilitat econòmica.  

 
La biomassa procedent del residus de la industria de primera transformació  
es, en canvi, molt més limitada. En primer lloc la seva producció està 
condicionada a l’existència d’una industria i un mercat potent de productes 
primaris: fusta de serra, palets, etc.. i per tant depèn de la demanda 
existent i del nombre d’indústries actives per a cobrir-la. Però en segon lloc 
està també condicionada pel fet que, a Catalunya, existeix una demanda 
forta d’aquests productes residuals de les industries de primera 
transformació, per la industria de producció de taulers aglomerats, alguna 
industria de pèl·lets, així com d’altres usos mes marginals, fora dels 
energètics. Aquest no es el cas a les comarques gironines, a on no existeix 
cap industria forta que demani aquests productes residuals, tot i que es 
transporta cap a altres indrets (Solsona, sobretot). 

 
A més cal esmentar que, a la demarcació de Girona, hi ha la influència que 
en el mercat pot produir estar a pocs quilometres de l’estat francès, amb al 
qual cosa es poden produir fluxos comercials, entre materials llenyosos de 
caire internacional, jugant amb els preus, els ajuts i els condicions 
econòmiques dels dos estats, espanyol i francès.     

 
 
 
Usos actuals de la biomassa forestal      
 
 

La biomassa forestal té, actualment diferents usos, molts d’ells residuals. El 
principal a Catalunya es el de fusta de trituració per a fabricació 
d’aglomerats o per a la industria paperera. L’altre es per a ús energètic , be 
com a llenyes, be com a combustible amb un tractament previ de trituració, 
compactació o similar (pèl·lets, estelles, ...). Un altre dels usos de certa 
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importància es com base per a la formació de substrats d’us agrícola i per 
jardineria.  

 
A part d’aquests usos n’apareixen altres de més minoritaris: com llit per al 
jaç d’animals, serradures per a us domèstic, base de materials per a 
jardineria (per exemple les escorces de pi), base de compostos bioquímics, 
etc... que no considerem doncs ocupen un percentatge molt reduït del total 
real i potencial. 

 
Cal recordar que parlem de biomassa extreta del bosc. De fet l’ús mes 
natural, i més estès, de la biomassa es deixar-lo “in situ” per a renovació de 
la capa d’humus i la seva incorporació al ecosistema  (en les cicles de 
l’energia, el carboni, els minerals, l’aigua, etc...). Una altre opció natural, es 
l’aprofitament de la biomassa per la ramaderia extensiva, que consumeix 
fullam, branquillons, etc... i que retorna en forma d’adob mitjançat 
dejeccions liquides i solides. Aquest aprofitament es també mol integrat dins 
l’ecosistema, conservant l’equilibri de balanços dels diferent elements 
naturals, en un grau que depèn del sistema concret de pastura (freqüència, 
intensitat, sistema d’alimentació complementari, etc...). 

 
 
 
La biomassa per a ús energètic a Catalunya: 
 
 

Amb la biomassa es pot produir calor, que es la transformació energètica 
tradicional, i també energia elèctrica per qualsevol de les dues grans 
tècniques existents: combustió o gasificació (tant  bioquímica com 
termoquímica) o per la combinació de les dues, anomenada cogeneració.  

 
Aquest aprofitament pot realitzar-se a escala domèstica (bàsicament calor, 
amb potencies de 5 a 500 kW i amb combustible en forma de llenyes, 
briquetes, estelles o pèl·lets), comunal (calderes, xarxes de calor o “disctric 
heating”, amb calderes de 300 kw a 1.000 kW, i plantes de 0,1 MW a 5 MW) 
o regional, a través de plantes de cogeneració o de generació de diferent 
tamany (petites de menys d’1 MW, fins a plantes grans i molt grans de 15 o 
20 MW o més).     

 
Existeixen ajuts energètics als residus forestals, però tenen alguna 
indeterminació: si l’objectiu general dels boscos es la producció de fusta o 
llenya de gran diàmetre, la majoria de les extraccions de BFP per a millores 
silvícoles s’haurien de poder considerar com a subproductes de gestió, i per 
tan beneficiar-se dels ajuts energètics per residus (concretament l’apartat b. 
6. 3. del Real Decret 661/2007 pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial). Ara s’està treballant, des de 
l’administració catalana, per estendre aquesta classificació no només per a 
les millores silvícoles, sinó per a tots els aprofitaments forestals planificats, 
excepte, en alguns casos, per les tallades finals. 
 
El consum energètic de biomassa forestal suposa una reducció en les 
emissions de CO2, doncs substitueix als combustibles fòssils, tot i que el 
balanç concret dels bosc (entre els consum per la seva formació i les 
emissions pròpies) es molt equilibrat. 
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Previsions energètiques 
 

L’ús de la biomassa energètica a Catalunya te un marc general que prové del 
Pla d’Energia de Catalunya (2006-2015) vigent, que preveu una producció 
procedent de la biomassa llenyosa de fins a 278,2 ktep el 2015 (en 
l’escenari IER), la qual cosa suposa un increment del 196,7% de la producció 
actual (uns 93,9 ktep de l’any 2003), i que comporta un increment dels 
aprofitaments de biomassa llenyosa fins a arribar a prop d’1 milió de 
m3/any, quantitat certament respectable, donat el mercat actual català. En 
el proper pla sembla que es revisaran aquestes quantitats a la baixa. 

 
Segons el Pla d’Energia esmentat el consum d’energies renovables en 
biomassa llenyosa per l’any 2015 es fixa en: 

 
o 50 ktep per usos tèrmics, que equival a uns 216.450 m3/any 

de fusta  
o 63,7 MW per a producció d’electricitat, que equival a unes 

706.982 m3/any de fusta 
 

Es a dir per acomplir el Pla es requereix un increment amb prop d’1 milió de 
m3/any de biomassa forestal (incloent biomassa d’origen agrícola) a l’any 
(concretament: 923.432 m3/any).  

 
(paràmetres del càlcul: 1tep= 11.628 kW/h  PCI (0%): 5.000 kWh/t   
Densitat mitjana de fusta (0%)= 0,75 t/m3)  

 
 
 
Potencial de biomassa forestal  
 
 

Aprofitaments i millores forestals  
 

Els productes fruit d’aprofitaments i millores forestals destinats a la 
biomassa per energia son: 
 

- Peus menors: mida pre-comercial (inferiors a 10-15 depenent del 
mercat): ac larides de plançoneda, primeres aclarides i tallades de 
selecció. 

 
- Restes de tallada (capçades, punts i brancam): un 30% de la massa 
extreta en l’aprofitament. Densitat 0,05-0,1 Kg/esteri) 

 
- Matoll: neteja de matolls i arbustos (estassades).  Produccions 
variables (a Gavarres mitjana de 20-25 t/Ha). 

 
A Catalunya la superfície forestal arbrada ocupa un 34% del territori, 
concretament unes 1,13 milions d’hectàrees, de les quals es consideren 
aprofitables (d’acord amb el càlcul realitzat pel Centre de la Propietat 
Forestal de Catalunya), unes 215.000 Ha.  

 
L’estimació realitzada pel CPF (Centre de la Propietat Forestal, basant-se 
amb dades de la DGMN, CREAF i CTFC) sobre la biomassa forestal que 
actualment no s’extreu del bosc i que es apte per aprofitament energètic és, 
a grans trets, d’uns 565.800 m3/any (sense compatibilitzar les llenyes ni 
les capçades dels arbres), equivalents a unes 480.000 tones verdes a l’any, 
amb el condicionant de incloure solament els terrenys forestals que 
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compleixen amb determinades característiques: pendent < 100%; Fracció 
de cabuda coberta > 70%; aprofitament a Reserves integrals: 0 %, als 
Parcs naturals i reserves naturals: 70% i als Espais d’interès Natural : 80%) 
 
Això suposa una taxa de biomassa aprofitable per hectàrea del total de bosc 
de: 0,5 m3/any. 

 
Aquesta estimació es basa en dades de tercer Inventario Forestal Nacional 
(IFN-3), en el que es reflexa l’excés d’arbres de petites dimensions existent 
a Catalunya, visualitzat en la gràfica del nombre de peus per hectàrea 
distribuïts per classes diamètriques: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres estudis (Universitat de Girona: UdG, i Universitat Autònoma de 
Barcelona: UAB, basats en el Pla de Biomassa del CREAF i CTFC, realitzat el 
2001, amb dades de l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya: IEFC, i el 
“Segundo Inventario Forestal Nacional: IFN2”), apunten un total explotable 
de 313.331 Ha (repartit en : alzines i roures: 82.252 Ha; coníferes: 190.454 
Ha; i altres planifolis: 40.625 Ha), complint amb dues limitacions: silvícoles 
(cabudes cobertes arbòries de més del 70%) i topogràfiques (excloent zones 
de risc d’erosió i inaccessibles, traduïdes en pendents superiors al 60%)  

 
Al estudi s’han diferenciat dos escenaris a l’hora de valorar la biomassa 
disponible als boscos catalans, per una banda els valors actuals disponibles, 
fruit de portar una bona colla d’anys de subexplotació general dels boscos, 
que han permès concentrar un alt nombre d’existències en biomassa 
forestal, i l’altra el de la biomassa en un règim d’aprofitament sostenible, 
que es la corresponent al creixement del material llenyós, i que pot ser 
extreta de forma constant i periòdica. 

 
Així les mateixes fonts xifren l’explotació temporal dels recursos acumulats 
als boscos de Catalunya (fruit de la subexplotació dels darre rs decennis) als 
propers 20 a 50 anys en:  644.000 tones de matèria seca anuals, de les 
quals 323.000 tones de matèria seca anuals podríem anar per a usos de 
biomassa (246.000 tones corresponents a la biomassa residual de coníferes i 
altres planifolis, i 77.000 tones de la part residual de les alzines i roures que 
no va al mercat de la llenya), i 321.000 tm de matèria seca procedent de 
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l’estrat arbustiu (estassades de sotabosc) i arbres morts (un 20% en pes) 
que es descarten, doncs no es veuen operatius d’extreure.  

 
En el cas de l’aprofitament sostenible (no temporal) la biomassa extraïble 
total seria de 1.044.000 tones/any de les quals es podrien destinar a 
aprofitament energètic: 376.500 tones de matèria seca /any (274.000 tones 
de matèria seca/any de capçades i peus menors de coníferes i altres 
planifolis, i 102.500 tones de matèria seca/any de biomassa residual 
d’alzines i roures) 
 
 
Altres fonts de biomassa forestal:  

 
El potencial de conreus llenyosos energètics es calcula en unes 1.200.000 
tones matèria seca/any, essent la font més important potencial de biomassa 
per a energia (junt amb la procedent dels conreus herbacis). 

 
Els incendis forestals generen uns residus aprofitables d’unes 215.000 tones 
de matèria seca anual, tot i que tenen una gran variabilitat. 

 
La neteja de la franja de seguretat de les línies elèctriques, a Catalunya, 
generen unes 7.000 tones de matèria seca/any, repartides en unes 3.400 
ha. 

 
Els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) per a prevenció d’incendis 
forestals, a  Catalunya s’estima que podrien generar 205.000 tones de 
matèria seca en una primera tongada, tot i que el seu manteniment 
posterior generaria molt poca biomassa útil. Així mateix les neteges de 
perímetres d’urbanitzacions podria generar, 65.000 tones de matèria seca 
en les primeres actuacions. 

 
 

Residus de la industria de primera transformació: 
 

Actualment s’estima que els aprofitament forestals a Catalunya (totals) son 
d’uns 791.000 m3/any (evidentment dins una gran variabilitat segons el 
mercat) als que cal sumar les importacions de fusta (un mínim de 267.000 
m3/any procedents, sobretot de França). A partir d’aquí s’estima que la 
biomassa anual produïda a Catalunya procedent de restes de la industria de 
primera transformació (serradores i pals) que treballa tant amb fusta pròpia 
com de les procedents d’importacions) es de: 378.000 m3/any (equivalent a 
unes 150.000 t seques/any) 
 
No obstant segons les dades oficials tenim (Universitat de Girona: UdG, i 
Universitat Autònoma de Barcelona: UAB, basats en el Pla de Biomassa del 
CREAF i CTFC del 2001, i amb dades de la Direcció General del Medi Natural 
del 1997, de la Junta de Residus, i d’enquestes) que la quantitat total de 
residus a Catalunya es d’unes 75.000 t/any, de les quals unes 29.000 t/any 
son d’escorça i suro, 25.888 t/any de encenalls i restes de fustes de rebuig i 
20.400 t/any de pols i serradures. La majoria d’aquests residus es reutilitzen 
i tenen circuit comercial, per tan molt poca part estaria disponible, encara 
que el seu percentatge depèn, evidentment, del preu. 
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Biomassa produïda actualment:  
 

 
S’estima que la biomassa anual produïda a Catalunya es: 378.000 m3/any 
procedent de restes de la industria de primera transformació (serradores i 
pals) que treballa tant amb fusta pròpia com de les procedents 
d’importacions) + 167.000 m3/any de BFP procedent d’aprofitament dels 
boscos, que sumen un total de 545.000 m3/any. A més cal sumar-hi 
135.000 m3/any de llenyes de consum domèstic, per a diversos usos 
energètics i per a l’exportació d’estella. Així tenim un total de 680.000 m3 
que es poden considerar com a subproducte de biomassa forestal. 

 
Els principals consumidors son per trituració per a fabricació d’aglomerats: 
467.000 m3/any +  papereres: 78.000 m3/any + llenyes de consum 
domèstic : 100.700 m3/any + biomassa per a ús energètic i altres: 34.300 
m3/any (dels quals 24.300 m3/any s’exporten a Itàlia). 

 
 

Producció de estelles i pèl·lets: 
 

o Pèl·lets: 3 empreses (Grans Lluçanès / Rebrot de la Garriga / 
Natural 21 de Linyola), amb una producció total d’unes 8.100 
t/any (2008), però amb un potencial de producció de 82.600 
t/any!. Es a dir aquestes industries estan infrautilitzades 
(preus de referència: granel 168 €/t; Sacs 15 kg: 240 €/t). 

 
o Estella: 12 empreses productores. Producció: 29.500 t (2008), 

amb un potencial estimat de 200.000 t/any (preu de 
referència: 45 /120 €/t, segons densitat i granulometria) 

 
S’estima (CPF, 2009) que, a Catalunya, el mercat de productes forestals per 
ús energètic (estella i pèl·lets) es troba a un 10% de la seva capacitat actual 
productiva. Es a  dir no hi ha consumidors suficients pel que es te capacitat 
de produir.  
 
El cost econòmic  de l’extracció de la biomassa i del seu transport es xifra  en 
més de 50 €/Tm. No obstant els preus pagats per a la destinació per a ús 
energètic volten els 35-40 €/t seca i estellada. El preu de referència de la 
tasca de trituració es d’uns 26-30 €/t de fusta en roll. 

 
 
 
Resum biomassa forestal aprofitable per ús energètic a Catalunya:  
 
 

Actual  
 

- 680.000 m3/any, repartits en : 
o 378.000 m3/any de residus indústria primera transformació  

(altres fonts els situen de l’ordre de la meitat: uns 190.000 
m3/any) 

o 167.000 m3/any de BFP 
o 135.000 m3/any de llenyes i destinats a energia 
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Potencial 
 
 A més dels aprofitaments actuals anteriors, caldria afegir-hi: 
 

- Biomassa forestal primària actualment no aprofitada: de 323.000 
t/any a 480.000 t/any depenent dels escenaris. 

- Conreus llenyosos: fins a 1.200.000 t/any 
- Incendis forestals: mitjana de 215.000 t/any 
- Neteja línies elèctriques: 7.000 t/any 
- Perímetres de Protecció Prioritària (PPP): 205.000 t, com a total dels 

primers anys 
- Perímetres urbanitzacions: 65.000 t, com a total dels primers anys 
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Conclusions: marc general 
 

“La biomassa d’origen forestal inclou tots els productes i residus que 
provenen dels treballs de manteniment i millora de les masses forestals, de 
les tallades de peus fusters per a ús comercial i dels subproductes generats 
per les indústries de transformació de la fusta (serradures, escorces, 
estelles, encenalls, etc) “ – definició en el Pla de l’Energia de Catalunya- 

 
A partir de les dades obtingudes s’observa que es molt difícil donar 
compliment als objectius fixats al Pla de l’Energia  de Catalunya pel 2015 pel 
que fa l’energia a generar per la biomassa forestal, a no ser que es prenguin 
mesures dinamitzadores de gran abast per a augmentar el nivell de 
planificació, gestió i aprofitament dels boscos catalans. De fet, pel que fa a 
la biomassa, s’han anat incomplint tots els objectius i cal fer les noves 
revisions a la baixa. La seva potencialitat teòrica i les expectatives 
generades no es corresponen, tossudament, a la realitat dels fets.  

 
El propi Pla d’energia era conscient d’aquest repte quan diu textualment: 
“L’aprofitament comercial de la biomassa forestal i dels residus serà limitat 
als països occidentals per l’absència d’activitat econòmica de valor associada 
al bosc, capaç de  generar residus com a subproducte (i el cost elevat de 
desemboscar i transportar a l’engròs com a activitat econòmica per se i amb 
qualitat, és a dir sense malmetre els valors naturals del bosc), per l’impacte 
ambiental de les emissions que emet i per la percepció social negativa de les 
centrals de combustió i les consegüents exigències restrictives que hi 
recauen”. 
 
A Catalunya hi ha una gran quantitat de biomassa forestal primària (BFP) 
però molta no està disponible per raons econòmiques, logístiques i 
ambientals. Les raons econòmiques son, per una banda l’elevat preu que 
costa la seva extracció (baixa intensitat productiva per hectàrea, dificultats 
d’accés i de relleu, manca de sector forestal estructurat, esmicolament de la 
propietat forestal,dificultats de mecanització,..) i per l’altre part la poca 
demanda del mercat per aquests productes tot i l’expectació generada; les 
raons logístiques son la manca d’un sector forestal estructurat, modernitzat i 
amb capacitat de reacció econòmica, tècnica i ocupacional, i les raons 
ambientals  venen justificades per els elevats riscos d’erosió, l’alt  
percentatge d’espais protegits (que més aviat dificulten la tramitació, més 
que ser una prohibició expressa) i una societat poc avesada, darrerament, 
als impactes paisatgístics dels aprofitaments forestals. 

 
La biomassa procedent de la industria de primera transformació, actualment 
no esta prou valoritzada, no obstant es una quantitat relativament petita, i 
qualsevol petita demanda pot incrementar notablement el preu i esgotar el 
recurs. 

 
L’energia procedent de biomassa a Catalunya esta subdesenvolupada per 
l’aposta realitzada pel gas natural. A diferència de la majoria d’altres països 
europeus.  

 
Els conreus energètics poden ser una possible font de biomassa forestal de 
gran interès, sobretot si ve acompanyat d’un desenvolupament tecnològic, 
com sembla que es va materialitzant.  
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2.- Potencialitat dels boscos gironins 
 
 
 
Biomassa forestal primària (BFP):  
 
 

Superfície de bosc 
 

Superfície de bosc a les comarques gironines: els inventaris estimen que la 
superfície de bosc estaria prop de les 329.000 hectàrees que suposaria prop 
del 27% del bosc de Catalunya (en el cas que es complís la mateix proporció 
de superfície aprofitable que a tot Catalunya, parlaríem d’unes 62.500 Ha 
aprofitables).  

 
Fonts:  

 
- segons CREAF, Ibañez: Catalunya 1.164.200 Ha forestals arbrades, 
de els quals Girona: 318.611 Ha, es a dir un 27,4%. 

 
- segons el “Mapa de Cultivos y Aprovechamientos” boscos densos i 
clars FCC >5%: Catalunya: 1.365.383 Ha, Girona: 319.735 Ha, es a 
dir: 23,4 %. 

 
- segons IFN2, bosc dens i clar, FCC > 5%, Catalunya: 1.394.074 Ha; 
Girona: 326.507 Ha, es a dir: 23,4%. 

 
- segons Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 1993, bosc dens i 
clar FCC >5%, Catalunya: 1.214.615 Ha; Girona: 329.520 Ha, es a 
dir el 27%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 13 

Biomassa extraïble: 
 

L’estudi de l’Universitat de Girona: UdG, i Universitat Autònoma de 
Barcelona: UAB, basats en el Pla de Biomassa del CREAF i CTFC del 2001) 
estima que: 

 
a) Supòsit d’explotació temporal (els propers 20 a 50 anys): 

 
 

 

Comarca 
Biomassa aèria total 

(t/any) 
Biomassa residual 

(t/any) Bosc (Ha) 

 
Alzines i/o 

roures Coníferes 
Altres 

planifolis 
Alzines i/o 

roures Coníferes 
Altres 

planifolis  

Alt Empordà 10.234 11.030 7.368 8.831 6.088 3.985 48.727 

Baix Empordà 700 4.668 8.528 614 2.535 4.007 30.456 

Cerdanya (sud) 0 18.296 3.135 0 6.414 1.396 20.921 

Garrotxa 17.169 3.926 15.834 13.990 1.670 6.248 55.465 

Gironès 3.408 914 8.146 3.000 418 6.649 32.780 

Pla de l’Estany 3.227 3.485 793 2.671 1.702 488 12.466 

Ripollès 3.228 28.559 17.113 2.003 11.364 8.306 54.476 

Selva, la 9.636 10.018 31.629 7.952 4.210 20.459 74.898 

TOTAL 47.602 80.896 92.546 39.061 34.401 51.538 330.189 

 
 
 
Com que es destina a ús de biomassa solament la que és residual, 
obtindríem un total de: 125.000 t/any 
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b) i supòsit de l’explotació sostenible: 
 
 
 

Comarca Biomassa aèria total 
(t/any) 

Biomassa residual 
(t/any) 

Bosc 
(Ha) 

 Alzines 
i/o roures 

Coníferes Altres 
planifolis 

Alzines i/o 
roures 

Coníferes Altres 
planifolis 

 

Alt Empordà 14.568 16.085 6.653 7.340 7.106 2.513 48.727 

Baix 
Empordà 1.646 6.343 15.044 784 2.801 3.479 30.456 

Cerdanya 
(sud) 0 30.123 2.560 0 9.781 490 20.921 

Garrotxa 47.075 4.125 14.591 20.479 1.423 3.829 55.465 

Gironès 8.035 1.642 12.211 3.327 562 5.060 32.780 

Pla de 
l’Estany 

8.429 5.264 1.705 4.159 1.695 851 12.466 

Ripollès 5.030 43.569 20.520 2.426 14.756 5.960 54.476 

Selva, la 20.907 18.237 44.225 10.453 5.304 14.228 74.898 

TOTAL 105.690 125.388 117.509 48.968 43.428 36.410 330.189 

 
 
 
 

Com que es destina a ús de biomassa solament la que és residual, 
obtindríem un total de: 128.806 t/any 
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c) A “La biomassa forestal com a font d’energia renovable” Jordi Vayreda del 
CREAF, fa una recopilació de les dades dels diferents inventaris forestals per 
aproximar les tones de pes sec ambient (amb un 30% d’humitat) de 
biomassa extraïble a bosc, en un escenari d’aprofitament temporal, i dels 
subproductes i residus de les indústries:  

 
 
 
 

Comarca Peus menors 
(t/any) 

Capçades 
(t/any) 

Residu industrial 
(t/any) 

Total 

Alt Empordà 6.000 5.100 0 11.100 

Baix Empordà 2.100 2.900 600 5.600 

Cerdanya (sud) 600 6.900 4.000 11.500 

Garrotxa 6.100 10.100 700 16.900 

Gironès 1.900 2.100 200 4.200 

Pla de l’Estany 1.700 2.200 2.600 6.500 

Ripollès 5.500 15.500 4.600 25.600 

Selva, la 5.800 13.400 44.200 63.400 

TOTAL 29.700 58.200 56.900 144.800 
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d) Una estimació feta tot extrapolant les dades de biomassa extraïble per 
hectàrea per Catalunya, segons CPF, a les dades de bosc a comarques 
gironines ens donaria:  

 
Aproximació a la BFP:  

 
 

Comarca Superfície bosc 
(Ha) (*) 

Estimació biomassa 
extraïble 

(t/any) (**) 
 

Alt Empordà 48.290 24.140 

Baix Empordà 33.160 16.580 

Cerdanya (sud) 20.890 10.440 

Garrotxa 54.710 27.350 

Gironès 34.530 17.260 

Pla de l’Estany 13.770 6.880 

Ripollès 56.710 28.350 

Selva, la 74.610 37.300 

TOTAL 336.670 168.300 

 
 
 FONT: (*)Elaboració a partir del Sistema d’Informació dels Boscos 
de Catalunya (CREAF) (**) 0,5 Tm/any per hectàrea del total de bosc, 
 treta del percentatge general de Catalunya segons dades CPF  
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Com a resum, si comparem les diferents estimacions de la BFP per comarques 
tenim: 
 
 
 

Comarca 
a) 

temporal 
(t/any) 

b) sostenible 
(t/any) 

c) 
peus 

menors i 
capçades 
(t/any) 

d) extraïble 
(t/any) 

 

Mitjana 
(t/any) 

Alt Empordà 18.904 16.959 11.100 24.140 17.776 

Baix Empordà 7.156 7.064 5.000 16.580 8.950 

Cerdanya (sud) 7.810 10.271 7.500 10.440 9.005 

Garrotxa 21.908 25.731 16.200 27.350 22.797 

Gironès 10.067 8.949 4.000 17.260 10.069 

Pla de l’Estany 4.861 6.705 3.900 6.880 5.587 

Ripollès 21.673 23.142 21.000 28.350 23.541 

Selva, la 32.621 29.985 19.200 37.300 29.777 

TOTAL 125.000 128.806 87.900 168.300 127.502 

 
 
 
Es a dir les comarques amb més biomassa forestal (BFP) aprofitable son: la Selva, 
amb unes 30.000 t/any i el Ripollès i la Garrotxa, amb unes 23.000 t/any 
cadascuna. Després venen l’Alt Empordà, amb unes 17.780 t/any, el Gironès, amb 
unes 10.000 t/any, la Cerdanya i el Baix Empordà amb unes 9.000 t/any 
cadascuna, i el Pla de l’Estany amb unes 5.580 t/any. 
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Biomassa per incendis: 
 
 

No es considera una forma estable de subministrament de biomassa forestal. 
 
A comarques gironines la mitjana anual afectada dins el període 1975-1998 
(24 anys) va ser: 

 
 

Existències cremades (t/any) 
Comarca 

Branques Puntes Peus 
menors 

Total 
 

Superfície 
(Ha/any) 

Alt Empordà 13.182 4.109 9.837 27.128 252 

Baix Empordà 255 85 124 464 30 

Cerdanya (sud) 93 54 14 161 6 

Garrotxa 0 0 0 0 0 

Gironès 490 198 369 1.057 56 

Pla de l’Estany 78 31 61 170 7 

Ripollès 262 135 112 509 22 

Selva, la 4.348 1.727 2.570 8.645 419 

TOTAL 18.708 6.339 13.087 38.134 792 

 
 
 

Que dona una mitjana d’unes 38.134 t/any 
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Biomassa procedent dels residus de la industria primària 
 
 

Residus de la industria de la industria de primera transformació de la fusta 
 

Segons la Junta de Residus (mitjana 1994-1999) a comarques gironines 
tindríem: 
 

 

Comarca 

Residu de la indústria de primera 
transformació de la fusta (tones psa 

* /any) 
 

Alt Empordà 1.306 

Baix Empordà 1.693 

Cerdanya (sud) 2 

Garrotxa 651 

Gironès 409 

Pla de l’Estany 352 

Ripollès 1 

Selva, la 2.573 

TOTAL 6.987 

 
 
 
Això donaria unes 7.000 tones psa (pes sec ambient: biomassa amb un 30% 
d’humitat) /any encara que la validesa de les dades es poca, doncs valors 
com els del Ripollès a la Cerdanya no son reals, i a més, posteriorment, han 
tancat o reduït l’activitat mo ltes serradores i industries de la fusta. 
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Total aproximat de biomassa forestal aprofitable per ús energètic a comarques 
gironines:  
 
 

Aproximant i sumant tots les conceptes anteriors tenim: 
 

- Biomassa forestal primària: unes 127.500 t/any 
(les estimacions van de 87.900 t/any a 168.300 t/any depenent dels 
escenaris) 

  
- Incendis forestals: mitjana de 9.500 t/any 

(com que es una biomassa mo lt variable i de difícil  
aprofitament, s’ha comptat amb un 25% de les 38.000 t/any de 
mitjana) 

 
- Residus de l’industria: unes 28.000 t/any 

(va de les 7.000 t/any de les estadístiques oficials, a les 56.900 t/any 
dels estudis, i la majoria ja està valoritzat, per la qual cosa la 
quantitat disponible dependrà del preu. Si es parla de 30-50 %/t es 
podria comptar amb vora un 80% dels residu, comptant amb una 
producció real d’unes 35.000 t) 

 
- Altres (perímetres d’urbanitzacions, PPP, neteja de línies elèctriques i 

conreus llenyosos): no es comptabilitzen, ja que unes son biomasses 
no constants, i els conreus llenyosos no tenen implantació 
significativa actualment. 

 
 

Total d’aproximació a la biomassa forestal: 165.000 t/any 
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Conclusions potencial boscos gironins 
 
 

Tots els aspectes comentats a la conclusió pel cas de Catalunya, son 
aplicables, fil per randa a les comarques gironines, amb les següents 
particularitats:  
 
A les comarques gironines hi ha un potencial de tones de biomassa BFP 
aprofitable i de residus de la industria de primera transformació d’unes 
165.500 tones/any (a excepció del que puguin produir els conreus 
llenyosos). 

 
Per comarques les que tenen més biomassa forestal (BFP) aprofitable son: la 
Selva, amb unes 30.000 t/any, i el Ripollès i la Garrotxa, amb unes 23.000 
t/any cadascuna. Després venen l’Alt Empordà, amb unes 17.780 t/any, el 
Gironès, amb unes 10.000 t/any, la Cerdanya i el Baix Empordà amb unes 
9.000 t/any cadascuna, i el Pla de l’Estany amb unes 5.580 t/any. 
 
A les comarques gironines no hi ha cap consumidor significatiu de biomassa 
per a usos energètics, la qual cosa es una realitat sorprenent, vist la 
importància en qualitat i quantitat dels boscos a les nostres comarques. De 
fet, resulta preocupant que no s’hagi estat capaç de crear cap empresa 
important en aquest sector, i,en canvi, tota la biomassa d’ús energètic  
produïda, inclús molts dels residus de les industries, s’hagin d’exportar a 
altres comarques o inclús a d’altres estats. Això potser es degut al trasbals 
que va suposar el tancament fa prop de vint anys d’una industria paperera a 
Sarrià de Ter, que consumia quantitats ingents de fusta de trituració i els 
residus, i que no ha estat substituït per cap nova iniciativa.  
 
Actualment les comarques de Girona son exportadores de biomassa forestal 
(concretament estella de coníferes) a Itàlia, pels bons preus que es poden 
obtenir (fruit d’una política de recolzament de l’administració a l’energia 
renovable per biomassa).  

 
Les comarques gironines tenen un gran potencial en els conreus energètics, 
per les seves relativament extenses zones vora llera, essent una alternativa 
a les plantacions per fusta de pollancre i de plàtan. 
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3.- Possibles escenaris genèrics per a l’aprofitament de la biomassa 
forestal (amb detall de producció i consum, preu, impactes i balanç 
energètic) 
 

S’han seleccionat els següents escenaris genèrics (després la realitat es una 
suma percentual de les diferents opcions) per un ús energètic de la 
biomassa forestal:  

 
o a) consum domèstic tradicional. 
o b) consum per a calderes per generar calor. 
o c) consum per a producció de triturats i elaborats forestals 
o d) consum per a xarxes de calor (“district heatings”) 
o e) consum per a plantes mòbils 
o f) consum per a plantes mitjanes i grans de cogeneració 

(calors + electricitat) 
o g) us de pastura 
o f) reincorporació al sòl 

 
Es parteix de la biomassa presentada com a llenya, es a dir fusta trossejada, 
o be com a estella, en el que ja ha sofert un petit tractament (trituració) que 
n’optimitza el transport, la manipulació i el manteniment. Aquest es el 
material bàsic per a ser usat en els escenaris que s’han definit. Evidentment 
també es pot usar la biomassa en altres presentacions com els pèl·lets, 
briquetes, carbons, etc.. però donat que es tracta de formes de 
comercialització elaborades, més cares i especialitzades, que, a més, 
disposen d’un mercat definit com a producte elaborat, es tracten com a usos 
específics.  

 
Entenem com a : 

 
Llenyes: Fusta procedent de barres i troncs tallades a trossos més o menys 
petits, destinada a cremar. La mes comú es la d’alzina i roure. Es pot vendre  
més o menys seca.  

 
Estelles: Es un material orgànic procedent de la fragmentació de fusta i 
escorces forestals, te forma planera predominant la longitud i l’amplitud per 
sobre el gruix. La longitud oscil·la entre els 3/10 cm, l’ample entre els 2/6 
cm i els gruix sol ser inferior als 2 cm. Es el triturat més comú. Se’n esta 
produint, a comarques gironines, tant als Pirineus (Cerdanya, Ripollès), com 
a les zones mediterrànies (Gavarres, Ardenya....) tant per consum de 
calderes, com per a l’exportació a Itàlia (també per us energètic). 

 
 
 
Consum domèstic  tradicional: llars, estufes: 
 
 

El consum tradicional es realitza en llars de foc i a estufes, cremant llenyes. 
A la ma joria de les nostres comarques son de planifolis, sobretot alzina que 
es la més apreciada, també son bons el roure, el suro pelat, i alguns 
matolls: arboç, etc... també es cremen fustes de pins i resta de coníferes, 
així com altres planifolis: així fa anys hi havia un bon consum d’om, ara més 
esporàdic  per la malaltia (grafiosi) que n’ha minvat extraordinàriament la 
presència. A les zones mes pirenaiques, s’aprofiten els pins i els avets 
(sobretot pi rojalet, que es el que més abunda). Aquest consum es fa a llars 
de foc, o petites estufes, fent trossos mes o mes petits, des de barres, fins 
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als trossos aptes per a les estufes tradicional de llenya, d’una llargària  
màxima d’un pam o pam i mig. 

 
Aquest consum segueix actiu, però cada cop es menys utilitzat com a 
escalfament de la vivenda, i, en canvi, es més utilitzat per raons de lleure i 
recreatives (foc de companyia, i per a fer costelles i torrades).  

 
Fa anys es va posar de moda fer llars de foc amb dipòsits de ferro com a  
base i paret de la zona del foc, per escalfar aigua distribuïda a la resta de la 
vivenda per a un sistema de radiació: aquest sistema es car i perillós (a mes 
te l’inconvenient que vol una atenció de subministrament constant), i 
actualment gairebé no s’utilitza. Una variant més comú son les llars  
integrades: amb porta i estructura complerta, fetes a fabrica, que son fàcils 
d’instal·lar i donen un bona calor un cop en funcionament.  

 
Producció i consum: Cada llar de foc te un consum aproximat d’unes 2 a 5 
tm/any. El consum total per comarques gironines podria estar entre els 
100.000 t/any i les 250.000 t/any ( si s’estimés unes 50.000 llars)  

 
Preu: la llenya d’alzina es paga d’uns 39/60 € /t a l’engròs i a uns 110/200 € 
/t al detall, depenent de l’assecatge, del transport, etc..  

  
Impactes: L’explotació es sol fer per part de rematants tradicionals, que 
actuen dins una zona d’influència, i de manera adaptada a les finques, el 
tipus de bosc, etc.., en general apliquen el sistema tradic ional 
d’aprofitament del bosc, amb tallades força intenses, i deixant molt del 
sotabosc: nomes s’extreu el tronc i la branca gran, la resta (capçades, 
brancada,..) s’esmicola lleugerament i es deixa a bosc, excepte a les zones 
de risc i vora els camins principals, que es tritura o es crema. En els darreres 
dècades el treball del rematant ha anat associat a la construcció de pistes 
forestals d’accés.    

 
A mes dels rematants, també hi ha l’autoconsum, sobretot a masies, on es 
talla llenya de la pròpia finca: sol ser una activitat de molt poc impacte, i 
cada cop més esporàdica.   

 
Balanç energètic : La despesa energètica per produir una tona de llenya es 
molt baixa: a més del treball de les persones que fan la feina (motoserristes, 
talladors, jornalers...), hi ha el consum de benzines, gasolis i olis dels 
xerracs i vehicles dels talladors, de la maquinaria d’arrossegament (que 
sovint no existeix doncs es fa a ma), i del transport (sovint molt baix doncs 
es una activitat que sol realitzar-se a nivell local o comarcal).  

 
Per altre part el sistema, de llars de foc, te l’inconvenient de la seva poca 
eficiència energètica, doncs al tenir cambra de combustió oberta fa que 
penetri molt d’aire, i també fa augmentar l’emissió de substàncies nocives a 
l’atmosfera. 

 
 
 
Consum per a calderes:  
 
 

De calderes no n’hi pas masses: hi va haver un boom als anys 80, quan el 
petroli es va enfilar , tot i que tot se’n va anar en orris quan els preu va 
baixar. Aquesta dinàmica ha estat sempre la dominant: creant-se calderes 
quan el preu del petroli era alt, que desapareixien quan baixava. A més, 
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moltes de les calderes previstes per funcionar amb biomassa forestal, a la 
llarga han acabat funcionant amb altres biomasses (clofolles de fruit secs, 
majoritàriament) per la manca d’homogeneïtzació de l’estella procedent de 
biomassa forestal i els problemes de subministraments constant a preu 
raonable, es a dir les  dificultats en la quantitat, qualitat i preu del 
subministrament de l’estella. No obstant darrerament, amb l’augment de la 
sensibilització en l’ús de els energies renovables s’observa un cert canvi de 
tendència i l’interés per la instal·lació de calderes amb consum de biomassa 
forestal ha augmentat significativament.  

 
La majoria de les petites calderes domèstiques per a biomassa forestal estan 
preparades per consum de pèl·lets (algunes permeten estelles, però son de 
potencies mes grans). Això permet la seva instal·lació inclús en zones 
urbanes que no disposen d’espai per a zones d’emmagatzematge de 
combustible.   

 
La caldera de biomassa té com a principal competidor al de gas (la de petroli 
o gasoil es molt més cara). Al gas es més car que la biomassa, en general, 
però, en canvi, les calderes son molt més barates, per la qual cosa la 
rendibilitat global es molt comparable. 

 
El cost d’inversió d’una caldera de biomassa pot anar dels 18.000 € d’una de 
30 kW, als d’uns 100.000 € d’una de 500 KW. 

 
Producció  i consum: Les petites calderes de fins a 50 kW (la caldera 
domèstica “tipus” sòl tenir uns 15-35 kW de potència) poden consumir entre  
5-9 tones/any de pèl·lets (d’un PCI de 4,7 kWh/Kg amb humitat de menys 
del 10%); una caldera de les mitjanes, d’uns 50 kW fins a 250 kW, pot 
consumir entre 15 t/any i 150 t/any de fusta estellada. La majoria produïda 
a les nostres comarques.  

 
S’estima que a Catalunya hi ha unes 490 calderes d’entre 1 kW-25 KW (amb 
un consum proper a 10 tm per caldera), i 117 calderes entre 25 kW i 500 
kW, amb consums que van de les 10 t/any fins a les 350 tones/any. 

 
Les calderes per a calor de biomassa forestal ajuden a la reducció 
d’emissions de CO2, per exemple, la xarxa prevista de calderes municipals 
del Lluçanès (5 calderes d’entre 40 kWh i 100 kWh, que consumeixen 
pèl·lets i estella), suposen una reducció en emissions de CO2 de 54,3 tones 
/any. 

 
Calderes a comarques gironines:  

 
De calderes domèstiques no en tenim dades, però vist que n’hi ha 
prop de 490 a Catalunya, a comarques gironines, percentualment a la 
població, li en pertocarien unes 40-50 calderes, que suposen un 
consum d’unes 360 tones anuals de biomassa (sobretot pèl·lets).  
 
De calderes municipals n’hi ha mitja dotzena (moltes estan en plena 
implantació), amb uns consums totals d’unes 900 t/any de biomassa 
(sobretot estella). 
 
Concretament es tenen localitzades: 
 
Al Ripollès: 
Planoles: 100 kW; Vallfogona de Ripollès: 50 KW, inversió, 60.000 € 
(energia per calefacció + Aigua calenta sanitària: ACS) 
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A la Cerdanya: 
Alp: 2 calderes: potencia: escoles: 220 kW; poliesportiu: 150 kW, 
consum anual: 120 tones i 100 tones respectivament. El preu final 
(aprofitament, transport a punt d’apilament, estellat, 
emmagatzematge i protecció, transport a caldera i manteniment) es 
de 96,5 €/t i 83,8 €/t respectivament. 

 
A la Selva: 
Arbúcies: calefacció i aigua calenta al pavelló d’esports (de 24.000 
m3), dos calderes de 125 kW (en realitat es un sistema mixta amb 
energia solar) , cremant estelles procedents de les neteges forestals  
de la zona i clofolles d’ametlles i avellanes.   

 
Preu: el preu de l’estella de fusta va dels 55 €/t als 130 €/t depenent del 
grau d’humitat i de les condicions de subministrament.  Els pèl·lets tenen un 
preu que va dels 168-185 €/t a dojo fins als 240-300 €/t al detall, encara 
que te moltes variacions depenent de la qualitat. Altres: clofolles: avellana: 
60 €/t; ametlla: 75 €/t; pinyol d’oliva seleccionat: 120 €/t. 

 
El preu de l’estella també s’ha calculat per a determinats projectes concrets 
que inclouen diversos supòsits d’aprofitament dels arbres i matolls: per 
exemple el preu per generar l’estella al projecte del Lluçanès, que inclou 
extracció, transport a pati, lloguer d’estelladora, lloguer de pala carregadora, 
lloguer de magatzem, distribució i un darrer lloguer de pala carregadora era 
de 110,39 €/t al 25% d’humitat en base seca, segons el Pla Estratègic 
d’aprofitament de biomassa per ús energètic al Lluçanès, Raimon i Jordi 
Faus, 2007). Als Pallars i Ribagorça el preu estellat d’arbres sencers a peu 
de pista es de 23,23 €/m3 (Àmbit Rural, sl. al Pallars). A l’estudi del Pla 
Estratègic del Pallars Sobirà el costos totals d’obtenció d’estella forestal 
comarcal des de bosc fins a magatzem es superior als 86 €/t30%. 

 
La fusta per trituració té un preu de: conífera, entre 23 i 30 €/t (pi roig, de 
45/51€/t ; pi blanc de 36/39€/t), planifolis: castanyer, faig, eucaliptus, 
plàtan: entre 20 i 40 €/ t. 

 
 
 
Consum per a producció de triturats i elaborats forestals: 
 
 

Es contempla la producció dels següents triturats i elaborats forestals:  
 

- Carbonets i carbons 
- Estelles 
- Pèl·lets 
- Briquetes 

 
Els triturats i els elaborats forestals pretenen facilitar el transport i la 
manipulació de la fusta. La qüestió del volum es important, doncs 10 esteris 
de restes de tallada equivalen a 3,3 esteris d’estella. Així les restes sense 
estellar fan: 0,15 m3/esteri, i les restes estellades: 0,36-0,46 m3/esteri (per 
l’estella forestal es sol prendre el coeficient: 0,4 m3/esteri). Si a més 
d’estellar compactem aquestes estelles, amb calor o pressió alta, obtenim 
pèl·lets o briquetes, de gran poder calorífic per unitat de volum. Si realitzem 
un inici de combustió, obtenim carbonets i carbons vegetals. Aquests 
productes son aptes com a combustibles, ocupant menys volum i 



 26 

concentrant poder calorífic, tot  permetent de competir amb els combustibles 
més utilitzats (gasolis, gas, etc...  )     

 
El triturat més comú es l’estella, no obstant aquest producte l’hem 
considerat com a material bàsic apte per a subministrar els diferents usos, i, 
tot i que permet una comercialització forta (de fet s’exporta a diferents 
indrets ) no s’ha considerat com un ús pròpiament dit.  

 
El carbonet també s’ha anat fent continuadament, des de sempre, encara  
que en molt poca quantitat. La tècnica més usual es la seva realització “in 
situ” a bosc, amb bidons o similar, que un cop plens de llenya i encesos 
s’apaguen de cop, obtenint el carbonet.  

 
El carbó (el carbó es el producte de la combustió incomplerta de la fusta) va 
ser, a principi de segle XX i abans, la forma més utilitzada d’energia del país, 
fins al punt que es creia que les zones amb gran potencial de producció de 
fustes i llenyes aptes per carbó serien la gran reserva econòmica del país. 
Això no va ser així, i el butà va fer desaparèixer aquesta activitat fins a 
arraconar-la al patrimoni etnològic . Actualment la majoria del carbó vegetal  
consumit s’importa de sudamèrica en vaixell.  
 
Els pèl·lets (la pel·letització es un procés de compactació de material ligno-
ce·lulòsic de menys de 2 X 1,5 x 1,5 cm i humitat menor de 12% en base 
seca, per a obtenir cilindres d’un diàmetre entre 7 i 22 mm i una longitud 
variable, majoritàriament entre 3,5 i 6, 5 cm) sembla el producte mes 
versàtil: te un gran ús a la resta d’Europa, i a Catalunya hi ha tres o quatre  
plantes importants que, no obstant tenen produccions molt per sota de les 
seves possibilitats. Es tracta d’un producte car, que vol una producció molt 
acurada i que no te massa sortida en el mercat gironí. En tot cas es el 
producte estrella en biomassa forestal en el mon, a Europa hi ha més de 450 
plantes de producció. El més gran consumidor mundial es Suècia (consumeix 
cap un 20% dels pèl·lets del mon, que, en dades del 2008, suposaven 1,9 
milions de tones, de les quals 1,6 milions son de producció pròpia). La 
demanda mundial de pèl·lets es preveu que vagi augmentant de forma 
significativa (alguns estimen l’increment entre el 8% i el 10% anual), la qual 
cosa pot generar una pressió a l’alça als preus de tots els materials llenyosos 
útils. 

 
 

Les briquetes (el briquetatge es un procés d’increment de pressió sobre 
partícules de fusta de 0,5 a 1 cm i d’humitat entre el 8 i el 15%, per sobre 
dels 200 MPa, i temperatura, sobre 100/150 ºC, formant unitats 
emmotllades de combustible) tenen un ús molt reduït. S’usen com a 
substitutiu de la llenya tradic ional per a llars de foc, i no tenen un mercat 
massa ampli a les comarques gironines.   

 
Producció i consum: No es tenen dades concretes, però s’estima que la 
producció i el consum total d’aquests productes a les comarques gironines es 
molt baix.   
 
Exemples de rendiment, planta de Llomantsi: de 490.000 m3/any o 137.000 
t/any de serradures, s’obtenen 108.000 m3/any o 70.000 t/any de pèl·lets.  
 
El pèl·let també afavoreix el balanç de carboni: escalfar 10.000 cases amb 
pèl·lets suposa reduir en 64.000 tones anuals les emissions de CO2 (Simo 
Paukkunen, North Karelia University of Applied Sciencies).  
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Preu: 
Els preus de l’estella i els pèl·lets ja s’han comentat a l’apartat de les 
calderes. (el de les estelles és molt variable: dels 55 €/t als 130 €/ t; els 
pèl·lets tenen un preu que va dels 168-185 €/t a dojo, fins als 240-300 €/t 
al detall ) 
 
briquetes: 150/170 €/tm  
 
carbó vegetal: 330- 450 €/t a dojo, al detall pot arribar a 470 €/t. el 
d’importació d’Argentina a 273 €/t CIF, i el de Colòmbia a 255 €/t CIF.  

  
Impactes: per l’estella i el carbonet, l’explotació es sol fer per part de 
rematants que disposen d’una certa especialització i maquinària. En el cas 
de les estelles, solen disposar d’una estelladora mòbil, tipus remolc, i 
estellen a peu de pista i carreguen a camió. També, si la caldera es 
promoguda per una administració local o similar, es fan estellades 
periòdiques en diversos indrets on es van acumulant la rama i residus 
forestals. 
 
També hi ha productors específics d’estella. A Catalunya s’estima que hi han 
12 empreses productores. Producció: 29.500 t (2008), amb un potencial 
estimat de 200.000 t/any (preu de referència: 45 /120 €/t, segons densitat i 
granulometria) 

 
En el cas del carbonet efectuen el procés a petita escala en un indret 
condicionat el més proper al bosc possible, no obstant no es una tècnica 
massa estesa. El carbó es fa solament  de forma mot esporàdica: era un 
sistema tradicional que havia tingut un pes enorme en l’economia  forestal, 
però ara es residual. EL preu del carbó importat, bàsicament de sud-
america, fa inviable econòmicament la seva realització, i tan sols es fa 
esporàdicament  venent-se coma producte de qualitat per a restaurants i 
similars. 

 
La industria del pèl·let està iniciant-se a Catalunya, existeixen 3 empreses 
(Grans Lluçanès / Rebrot de la Garriga / Natural 21 de Linyola), amb una 
producció total d’unes 8.100 t/any (2008), però amb un potencial de 
producció de 82.600 t/any. Es a dir aquestes industries estan infrautilitzades  
 

 
Balanç energètic : En el cas de l’estella la despesa energètica per produir una 
tona de llenya es baixa, similar a la de els llenyes, afegint-hi el procés 
d’estellatge (realitzat, normalment, a peu de bosc), i , potser, un plus de 
transport, doncs sovint el producte es trasllada més lluny. En el cas del 
pèl·let i les briquetes el balanç energètic empitjora notablement, doncs cal 
una gran despesa energètica per la seva confecció (assecatge a alta 
temperatura i compressió a pel·letizadora o similar). Pel carbó i el carbonet, 
el balanç energètic  es dels millors, doncs el poder calorífic  per unitat es molt 
elevat, per unitat de pes, i el procés es realment mòlt auster 
energèticament. En el cas del carbó importat (procedent, en mot, casos, de 
sudamerica) el balanç es molt més desfavorable.  
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Xarxes de calor (“district heatings”): 
 
 

Similar a les calderes però amb millor taxes de rendibilitat. El problema es 
l’elevadíssim cost inicial de la inversió en la xarxa de distribució i en la 
pròpia caldera.  

 
Un exemple de xarxa de calor es el que existeix a Molins de Rei: 695 
habitatges; potencia caldera biomassa 2.250 KW; potencia calderes gas 
reserva: 817 KW; Consum biomassa previst: 2.200 t/any; longitud total de 
la xarxa de calor: 4.734 metres.; inversió total: 1,622 Milions €. Biomassa 
consumida: closca d’ametlla, pinya picada i estella forestal. 

 
A la Cerdanya s’està instal·lant alguna xarxa de calor (Bellver per exemple, 
ja en te força avançada una que dona servei a una zona urbana en 
creixement). 
 
Es preveu algun projecte puntual: a Puigcerdà n’hi ha un de previst, i també 
a Santa Coloma de Farners, entre alguna altra.  
 
Pels preus, impactes i balanços es d’aplicació el que s’ha comentat per les 
estelles, que es el principal dels combustibles forestals utilitzat. Tot i que el 
més usat son els residus dels fruits secs (clofolles). També s’utilitzen restes 
de podes i de jardineria triturats.  

 
 
 
Plantes mòbils:  
 
 

La proposta de plantes mòbils podria tenir sentit si s’acumulés l’energia per 
algun dels sistemes tecnològics existents, (tots ells, fins ara, molt cars i, en 
genera l , poc eficients), en canvi les enormes dificultats tècniques legals i de 
tot tipus, que suposaria la seva connexió a la xarxa elèctrica, en 
desaconsellen aquesta opció. Es mes rendible el disseny de petites plantes 
fixes, adaptades a un consum de calor concret (industria, equipament, 
etc...) i fer-hi arribar les llenyes o biomassa de diferents indrets (no massa 
allunyats doncs els consums son baixos i les disponibilitats altes, per 
entendre’ns, una petita plàtan o caldera que consumeixi 300 t/any, tan sols 
requeriria un espai forestal de 600 ha per subministrar-se any a any), que 
no pas una planta mòbil que es desplaci a diferents indrets propers a la fusta 
o llenya.  

 
 
 
Plantes mitjanes i grans: 
 

 
Podem distingir tres tipus de plantes, segon la seva producció: 

 
- Producció de calor 
- Producció d’electricitat. 
- Producció d’energia elèctrica i calor (cogeneració). 
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També les podem dividir segons el seu tamany (potència):  
 

- Plantes molt petites i mòbils 
- Plantes petites (menys d’1 MW): consum de 5.000 t/any a 10.000 

t/any de biomassa forestal. 
- Plantes mitjanes (d’1 a 4 MW): de 10.000 t/any a 50.000 t/any de 

biomassa forestal. 
- Plantes grans (més de 4 MW): de 100.000 t/any a 200.000 t/any de 

biomassa forestal. 
 

Les plantes de calor tenen uns rendiments d'entre el 85% i el 88% i són 
habitualment de menys de 10 MW. En les de generació d'electricitat, el 
rendiment es redueix a un 40% o 45%.  Les plantes de generació combinada 
de calor i electricitat aconsegueixen bons rendiments si hi ha una elevada 
demanda de calor contínua al llarg de l'any. Poden arribar a una eficiència de 
fins al 85-90%, amb una distribució del 20-30% en electricitat i un 55-70% 
en calor. Poden arribar a ser plantes grans, però es tendeix a un 
dimensionament d'uns 5 MWe o 10 MWe o menys. 

 
Aquestes opcions estan subjectes als ajuts de promoció de les energies 
renovables, que es tradueixen en uns ingressos per drets de connexió força 
substanciosos.  

 
Consums: Una planta de cogeneració per gasificació de 500 kWe (potencia 
elèctrica) i 450 kWt (potencia tèrmica), consumeix 6.000 t/any de biomassa 
seca (poder calorífic  mitja de 3800 kcal/kg) Inversió necessària: 2,5 Milions 
€. 
Una planta de 3-4 MWe (potencia elèctrica) i un residual de 800 KWt 
(energia tèrmica), te un consum de 25.000 a 30.000 Tm/any a una humitat 
del 30%. En general cal comptar amb uns consums aproximats d’unes 
10.000 tones de fusta seca a l’aire per MW de potència, ben entès que son 
grans números, i la quantitat real pot ser molt variable. En les instal·lacions 
per gasificació l’eficiència pot ser molt més elevada i els consums inferiors. 

 
Es calcula que una planta redueix les emissions de CO2 respecte a altres 
fonts energètiques. En el cas de una planta gran, de 5MW, la reducció anual 
pot arribar a ser de 15.000 t/any: planta ODEK a Ucrania; de 9.400 t/any: 
planta de 7 MW de Jurmala, a Lituània; i de 7.915 t/any: planta de 4,5 MW 
de Turi, Estònia.     

 
Preus: les plantes de biomassa promogudes, d’acord amb els estudis de 
viabilitat, solen oferir un preu de 35 €/t fins a un màxim de 60€/t de fusta 
seca triturada (estelles). 

 
Les plantes grans son més tolerants en la variació de propietats de l’estella 
(humitat, tamany...) i per això el combustible (l’estella) pot ser més barat. 

 
  

plantes en funcionament: 
 

Sant Pere de torelló (amb problemes, ara parada per remodelació profunda): 
Procés: combustió i cogeneració; Producció: elèctrica: 6000 MWh/any, 
tèrmica: 7200 MWh/any. Consums: 16.000 t seques de residus de 
fusta/any. Biomassa consumida: residus d’empreses fabricants de fusta 
nodrides dels boscos de roure i faig: 20000 t/any, i residus de les neteges 
dels boscos: 5.000 t/any.  
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(altres: Mora d’Ebre: procés gasificador i generació elèctrica en motors 
alternatius. Producció elèctrica: 2 GWh. consum de biomassa: 2.150 t/any 
de closca d’ametlla ) 

 
S’estima (CPF 2009) que hi ha una dotzena de petites plantes tèrmiques 
d’àmbit local (potencies inferiors a 0,3 MW tèrmics). 

 
 

Projectes existents a comarques gironines: 
 

Santa Coloma de Farners (IDAE): 2,5 MW (potència elèctrica) 
Les Gavarres (Abantia): 2 x 2MW (potencia elèctrica) 
Les Gavarres (EMTE): 7 MW (potència elèctrica) + 25 NW (potencia tèrmica)   
 
Pla de l’Estany: planta de cogeneració elèctrica amb consum de calor per a 
industries i de depuradora,  d’una potència aproximada de 2 MW i consum 
anual d’unes 20.000 t de biomassa forestal.  

 
Montseny: ADF Montseny Ponent (El Brull, Aiguafreda, Seva i Tagamanent): 
4.700 Ha de superfície forestal, dona per 5.000 t/any de biomassa. Cost: 1 
tona seca de biomassa: 98,35 €.  (Estudi ECO9, de Raimon Faus) 

 
Possibles futurs projectes:  
Ripoll (2 projectes en promoció); Massanes; Sant Feliu de Buixalleu. 

 
 

A zones d’influència: 
 

Sant Pere de Torelló (COMSA) (Osona): 6,3 MW (pot elèctrica) + 23 MW 
(potencia tèrmica)  
La Garriga (Rebrot i paisatge) (Vallès Oriental): 6,9 NW (potencia elèctrica) 
Berga (Rebrot i Paisatge SL- Grup Tamayo) 

 
 
 
Usos naturals: pastura: 
 
 

La pastura es un dels sistemes tradicionals d’aprofitament de la biomassa, 
sobretot l’herbàcia, la fullaraca i la llenyosa de matoll.  Es un aprofitament 
net, eficient i absolutament recomanable, sempre que es controlin la carrega 
i el calendari del pasturatge, i el bestiar estigui convenientment vigilat i 
gestionat. 

 
 
 
Usos naturals: reincorporació: 
 
 

La reincorporació al sol forestals es la sortida quan no hi ha un aprofitament 
factible econòmicament per a la biomassa produïda en els treballs de millora 
silvícola. També es el sistema natural de les plantes per expulsar i eliminar 
la biomassa residual dels seu procés natural (autopoda, pèrdua de fulles, 
purga, mort...). La biomassa es reincorpora al humus i mitjançant tot el 
sistema ecològic  de degradació natural, retorna els components minerals, 
l’aigua i la resta de matèria, al sòl, per a ser reabsorbida per la matèria  viva 
present. Es tracta, sens dubte, del sistema més eficient i natural. El 
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problema apareix quan la massa a incorporar al sistema és molt superior a 
la capacitat de digestió del mateix, fruit de catàstrofes naturals (incendis 
forestals, flagells, bufaruts, ventades, nevades, etc.. ), o de causes 
produïdes per l’home (aprofitaments forestals, tallades, tractaments 
silvícoles, etc...), en aquest cas resulta recomanable extreure les quantitats 
no assimilables per obtenir-ne un rendiment econòmic  encara que sigui 
residual. 

 
Es l’opció més recomanable per a superfícies que generin poca quantitat de 
biomassa forestal, amb molt de matollar o de biomassa amb gran quantitat 
d’humitat, amb sòl empobrit, amb símptomes d’erosió, o que siguin de difícil 
accés.   
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Conclusions: possibles escenaris genèrics per a l’aprofitament de la biomassa 
forestal  
 

A comarques gironines son d’aplicació els següents usos energètics per a la 
biomassa forestal: 
 

o a) consum domèstic tradicional. 
o b) consum per a calderes per generar calor. 
o c) consum per a producció de triturats i elaborats forestals 
o d) consum per a xarxes de calor (“district heatings”) 
o e) consum per a plantes mòbils 
o f) consum per a plantes mitjanes i grans de cogeneració 

(calors + electricitat) 
o g) us de pastura 
o f) reincorporació al sòl 

 
Els usos tradicionals (consum domèstic  en llars i estufes, usos de pastura 
extensiva i la reincorporació al sòl)  estan estabilitzats després d’uns anys de 
franca minva, en els dos primers casos. La reincorporació de la biomassa al 
sol ha augmentat des de que la política de prevenció d’incendis forestals 
obliga a l’eliminació de les restes a les franges properes als camins i pistes 
forestals, i també mercès a l’aplicació de franges perimetrals de protecció a 
urbanitzacions, a línies elèctriques, o a Perímetres de Protecció Prioritària. 
Moltes d’aquestes restes que ara es trituren i s’incorporen als sòl podrien 
valoritzar-se com a biomassa per a altres usos sense greus conseqüències 
ambientals, i en canvi donar valor afegit a les tasques de prevenció 
d’incendis forestals.  
 
El consum de calderes, tant privades com d’equipaments, ha experimentat 
un lleuger augment, més fort en el cas de calderes de promoció pública 
(normalment per ajuntaments i consells comarcals). No obstant te com a 
inconvenients l’elevat cost de la inversió inicial, les despeses de gestió i els 
problemes de subministrament en quantitat, qualitat i preu. 
 
A més, el preu del petroli actua com un detonant o un amortidor del 
projectes en marxa. 

 
No existeix cap planta significativa de producció de pèl·lets i briquetes, 
carbonet ni carbons vegetals, fora d’algunes lloables iniciatives. 
 
S’ha realitzat alguna promoció de xarxes de calor, però no n’hi ha cap 
d’acabada en ple funcionament, tot i que n’existeixen en construcció i en 
promoció. El moment difícil del mercat immobiliari pot ser una dificultat 
afegida a la promoció de xarxes de calor en zones de noves urbanitzacions. 
No així en el cas de nuclis existents, sobretot en zones fredes o amb cases 
concentrades, en la que es una opció interessant. 
 
A comarques gironines hi han nombrosos projectes en promoció, sobretot de 
plantes de cogeneració mitjanes i grans. No obstant no se’n materialitza cap. 
La seva viabilitat està supeditada a la garantia del subministrament en preu, 
qualitat i quantitat i no existeix una estructura del sector productiu forestal 
suficient per garantir aquestes condicions, tal i com es comú en altres 
sectors de negoci. Si això ho sumem a les baixes rendibilitats (cal tenir en 
compte que el s ingressos per servei elèctric , son inamovibles un cop en 
marxa la planta) tenim una equació impossible en temes empresarials. Els 
inversos marxen a inversions mes segures i garantides.   
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La única manera de trencar això es amb inversió o garanties externes, per 
part de l’administració o amb una coordinació efectiva entre les 
compensacions per millores ambientals (correcta gestió de boscs., millores 
silvícoles, etc...), les compensacions per temes energètics (primes i quotes a 
renovables), i les socials (creació de treball rural), això nomes es pot fer en 
xarxes integrades i en programes regionals i comarcals amb implicació de 
diversos estaments. 
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4.- Models d’aplicació a comarques gironines: escenaris més recomanables 
i característiques generals de la seva aplicació. 
 
 
Discussió general: equilibris i compatibilitat entre els diferents paquets. 

 
De l’anàlisi de la situació actual i de les tendències que s’observen, es pot 
preveure la demanda de cadascun dels escenaris definits. En general els 
escenaris amb més creixement son per una banda les calderes de potencia 
mitjana, sobretot destinades a equipaments públics (per part de 
l’administració local: ajuntaments i consells comarcals).  
 
Així mateix s’observa una demanda forta en plantes mitjanes de 
cogeneració, fruit, sobretot dels incentius econòmics en forma de primes i 
ajudes i de les garanties de preus de l’energia elèctrica  generada: aquest 
tipus de projectes, amb un cert component especulatiu, solen topar amb al 
dificultat de garantir la qualitat, quantitat i preu del subministrament de la 
biomassa forestal. 
 
També presenta creixement el sector de les calderes domestiques per a 
habitatges aïllats i edificis de serveis privats, tot i les dificultats que suposa 
la forta inversió inicial, en front d’altres tecnologies (sobretot les calderes de 
gas). 
 
Finalment un altre dels sectors en creixement, encara que mes moderat per 
les dificultats que suposa l’alt cost econòmic  i la seva amortització, son els  
xarxes de calor a zones urbanes.       
 
La producció de pèl·lets i altres elaborats (fora de els estelles) està 
estabilitzada, doncs el projectes que s’han realitzat recentment a Catalunya, 
encara no estan a ple funcionament. De fet els projectes que es contemplen 
responen a la necessitat de buscar usos pel calor generat a les pròpies 
plantes de cogeneració. 
 
Finalment els usos més tradicionals, com la producció de llenyes per a llars i 
estufes, i l’aprofitament de la biomassa forestal per ramaderia extensiva, 
segueixen estabilitzats en un lleuger descens, inaturable, a causa de 
l’ensorrament del mon rural tradicional, i tan sols es creen algunes 
iniciatives, amb l’impuls i el suport de l’administració, conscients de la 
sostenibilitat del model, si es superen els esculls econòmics i es troba el 
personal adequat.        
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Així, en resum la demanda de productes de biomassa forestal, segons 
cadascun dels escenaris definits, es preveu que segueix les següents 
tendències: 
 

 
 

us energètic consum aproximat previst 

llenyes tradicionals estabilitzat 

calderes domèstiques es preveu un creixement 

calderes d’equipaments es preveu creixement fort (sobretot les de promoció pública) 

triturats i elaborats  es preveu lleuger increment, sobretot de les estelles i pèl·lets  

xarxes de calor es preveu algun projecte puntual 

plantes mòbils no es preveu 

plantes mitjanes i grans hi ha diferents projectes en marxa, cap de consolidat 

pastura en lleuger descens 

reincorporació estabilitzat 

 
 
 
 

Si aquestes tendències de la demanda es quantifiquen, de forma 
aproximada, d’acord amb els projectes que s’estan estudiant a comarques 
gironines, i els consums  previstos  en biomassa s’obtindrà el balanç total de 
biomassa demandada, que caldrà comparar amb els possibilitats productives 
reals dels nostres boscos i de les nostres industries de primera 
transformació. Les previsions s’han realitzat per un període de fins a 10 
anys. 

 
En el cas de les llenyes tradicionals i les pastures extensives no es preveu un 
increment fort de la demanda, mantenint-se, doncs en els nivells actuals de 
consum de biomassa forestal. 
 
En el cas de les calderes domèstiques, es pot esperar quintuplicar el nombre 
actual, gràcies a l’impuls institucional a les energies renovables i a l’augment 
de consciència de la societat, tot i el manteniment de les dificultats 
econòmiques i logístiques que suposa la implantació d’aquestes calderes. 
S’ha aproximat un consum per caldera de 8 t/any. 
 
En el cas de les calderes  de més potencia, per a equipaments, la majoria  
públics (però també privats com hotels i similars), el creixement es més fort, 
com ho demostren els projectes que es troben ara mateix en construcció a 
comarques gironines. Aquí es pot esperar una implantació de fins a 100 
noves calderes, amb uns consums unitaris de 20 t/any. 
 
Les xarxes de calor tenen un creixement mes reduït, doncs van aparellades, 
sobretot, a la promoció de noves zones urbanitzades. Una possibilitat que no 
obstant no sembla que es consolidi, es la creació de xarxes de calor en 
nuclis existents, per l’impacte que suposa aixecar tots els carrers per 
instal·lar la xarxa i les pressions que es creen al canviar de sistema de 
calefacció quan ja se’n te un d’instal·lat. S’ha comptat amb la creació de 6 
noves xarxes de calor amb un consum de 2.000 t/any per xarxa.    
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Per les plantes i d’acord amb els projectes que es belluguen es podria 
materialitzar la creació de 6 plantes de potencia mitjana (al Ripollès, al Pla 
de l’Estany i a la Selva) i una de potència gran (Gavarres), amb uns 
consums mitjans de  30.000 t/any les mitjanes i de 120.000 tones/any la 
gran. 

 
 

Si es comptabilitzen la totalitat de projectes (d’una certa seriositat), que 
s’estan promovent, tindríem la següent demanda de biomassa en un curt 
termini (fins a 10 anys): 
 
 
 

 

 quantitat 
actual 

Consum actual 
aproximat 

(t30%/any estelles) 
noves incorporacions 

Increment de 
consum 

aproximat 
(t30%/any 

estelles) 

llenyes 
tradicionals 50.000 175.000 (ja existent) inapreciables inapreciables - 

calderes 
domèstiques 45 360 250 2.000 

calderes 
d’equipaments 6 120 100 2.000 

triturats i 
elaborats 

20 a 50 
productors 

(incorporat als destins) inapreciables (incorporat als 
destins) 

xarxes de calor cap cap 6 12.000 

plantes de 
cogeneració 

mitjanes i grans 
cap cap 

6 (Ripollès, Pla de 
l’Estany, Selva) +1 

(Gavarres) 
300.000 

pastura  ja existent inapreciables inapreciables 

reincorporació  ja existent inapreciables inapreciables 

TOTAL    316.000 

 
 
 

Veiem que per acomplir les previsions es requereix la incorporació al mercat 
d’unes 316.000 tones de biomassa seca (humitat del 30%) anual. Com que 
la biomassa disponible i fàcilment aprofitable actualment, estaria al voltant 
de les 165.000 t/any, es de preveure que la consecució de totes aquestes 
inversions generarien tensions importants en el mercat forestal gironí.  

 
Si, a més tenim en compte les importants necessitats que hi hauran a zones 
properes (sobretot per la planta de COMSA de Sant Pere de Torelló, amb 
influència sobre el Ripollès i Garrotxa; entre d’altres: com la de la Garriga), 
es pot concluïr la necessitat ineludible de planificar la implantació de les 
noves inversions que requereixen biomassa forestal, a fi d’evitar dificultats 
futures de subministrament tan en quantitat com en preu de cost.      

  
Per tal de prioritzar quins dels usos son més recomanables i proposar el 
millor escenari cal fer una valoració del impacte d’optar per cadascuna de les 
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opcions. Com que ja s’ha parlat a bastament de cada ús, nomes 
comentarem de forma resumida quin son els criteris que cal tenir en compte 
a l’hora de la selecció: 
 

- Els usos tradicionals (llenyes, pastures i reincorporació), les calderes 
domèstiques i les d’equipaments, pels seus consums relativament 
petits, la seva ubicació i els usos a que van destinats, creen serveis i 
economies d’escala molt recomanables, tot permetent aprofitar les 
estructures existents tot potenciant-les. En el cas de l’ús de llenyes 
per a llars de foc i estufes, seria recomanable la seva evolució a 
calderes petites, doncs son molt més eficients i tenen menor impacte 
ambiental. En el cas de les reincorporacions de biomassa al sòl, 
serien recomanables sobretot a les zones de baixa intensitat 
productiva i quan afectin matollar o biomassa llenyosa amb alt 
contingut d’aigua, a més de les zones de difícil accés o amb risc 
d’erosió. El cas de les calderes, tan domèstiques com d’equipaments, 
es el més positiu, doncs permet planificar de forma sostenible els 
aprofitaments dels boscos propers i crear xarxes de subministrament 
de dimensions locals i comarcals.   

 
- Les xarxes de calor donen un servei bàsic  a les poblacions on 

s’ubiquen i tenen consums relativament assumibles a nivell comarcal 
i local, compartint bona part de les avantatges dels usos tradicionals i 
les calderes.    

 
- Les plantes de cogeneració tenen l’inconvenient d’estar supeditades a 

l’existència de primes i compensacions que les fan viables. De fet la 
producció de calor es l’ús més eficient per a la biomassa forestal, i la 
producció d’electricitat ve justificada, sobretot, pels ingressos de 
caire extraordinari que reporta. Aquestes plantes creen llocs de 
treballs nets directes i indirectes (una planta mitjana pot crear fins a 
12 llocs de treball directes), i poden dinamitzar, partint de zero, una 
determinada zona, per be que la majoria tenen una vida limitada al 
període d’amortització establert i que no solen passar dels 15 anys. 
No son, doncs, inversions a llarg termini i cal preveure l’impacte del 
seu tancament o transformació a mig termini. En el cas de els plantes 
mitjanes, les necessitats de combustible son altes, però assumibles, i 
no creen distorsions irreversibles a l’economia forestal de la zona. 
Això no es tan així en el cas de els grans plantes, en els que les 
necessitats de biomassa poden crear importants distorsions, de tot 
signe, econòmiques, socials i ambientals.  
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Així un possible model equilibrat seria: 
 
  

us energètic noves 
incorporacions 

Increment de consum aproximat 
(t/any) 

llenyes tradicionals inapreciables inapreciables  

calderes domèstiques 250 2.000 

calderes equipaments 100 2.000 

triturats i elaborats  indiferent incorporat als destins 

xarxes de calor 6 12.000 

plantes mòbils - - 

plantes mitjanes i grans 5 mitjanes 150.000 

pastura inapreciables inapreciables 

reincorporació inapreciables inapreciables 

TOTAL  166.000 

 
 
 
Es a dir, el model més recomanable per a les comarques gironines 
seria l’obtenir la següent estructura repartida per usos: 

 
- Promoure un màxim de cinc plantes de cogeneració mitjanes. 
 
- Promoure un gran nombre de calderes per a us públic  (se’n 
han previst 100) 
 
- Potenciació al màxim de calderes, llars i estufes privades a 
zones rurals (se’n han previst 250) 
 
- Promoure fins a mitja dotzena de Xarxes de calor (“distric 
heatings”) a noves urbanitzacions i polígons i a nuclis 
existents. 
 
- Potenciació al màxim de la pastura extensiva 

 
 

Promoció de cinc plantes mitjanes de cogeneració: 
 

Localització geogràfica: caldria distribuir les plantes de la manera més 
equilibrada possible (tot i la dificultat que això suposa, ja que moltes 
son d’iniciativa privada), tenint en compte els diferents factors 
(presència línies de mitja o alta tensió elèctrica, zones properes de 
bona productivitat forestal, comunicacions per carretera, consumidors 
de calor, etc..).  
 
Les comarques amb més de 20.000 t/any de BFP aprofitables son 
tres: la Selva (amb prop de 30.000 t/any), i el Ripollès i la Garrotxa 
(amb prop de 23.000 t/any cadascuna). Aquestes comarques son, 
doncs, les úniques que es podrien plantejar una planta de 
cogeneració mitjana, contant amb la biomassa forestal de la comarca 
de forma principal (però no exclusiva: hi ha altres usos que 
requereixen biomassa de les comarques i segur que hi ha biomassa 
forestal a millor preu a zones properes). La resta de comarques 
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haurien d’establir vincles amb d’altres per tal de garantir el 
subministrament a la planta comarcal. 
 
A comarques gironines una distribució òptima podria ser:  
 
1.- Ripollès 
2.- Garrotxa (-Pla de l’Estany) 
3.- Selva interior- Montseny 
4.- Gironès- Selva- Baix Empordà 
5.- Pla de l’Estany (- Alt Empordà). 
(A la Cerdanya, millor coordinadament amb l’Alt Urgell)   

 
 

Promoció d’un gran nombre de calderes per a us públic (amb un 
màxim de 100) 

 
La instal·lació de calderes per a equipaments es una de les sortides 
més factibles per a la biomassa forestal. Caldria fomentar la seva 
implantació, sobretot a municipis de gran superf ície forestal, amb 
forests comunals i amb un cert teixit econòmic  en el sector forestal 
(presència de rematants o industria ls de la fusta). Es podria arribar i 
superar les 100 calderes (amb unes potencies de 100 kW-300 KW de 
mitjana), arreu de les comarques gironines. 
 
Caldria coordinar un catàleg d’ofertes de calderes i de totes les 
necessitats associades (emmagatzematge, subministrament..), 
aplicat a les comarques gironines, que resolgués els dubtes i donés 
garanties als ajuntaments i consells comarcals que volguessin 
promoure aquesta energia renovable.     

 
 

Potenciació al màxim de calderes, llars i estufes privades a zones 
rurals 

 
Foment de calderes d’us privat amb consum de pèl·lets a les zones 
urbanes i amb estella a les zones rurals, masies aïllades i equipament 
privats diversos (hotels, cases turisme rural, etc..)   
 
De fet els particulars mostren interès creixent per les calderes amb 
biomassa. Sobretot son d’aplicació a les masies i cases aïllades, però 
també, gràcies als pèl·lets, a les zones urbanes. Es previsible que es 
vagin materialitzant projectes, i més conforme vagi millorant la oferta 
tan de calders com de combustible, ara poc competitiva.    

 
 

Promoure fins a mitja dotzena de Xarxes de calor (“distric heatings”) 
a noves urbanitzacions i polígons, i a nuclis existents  

 
Les xarxes de calor optimitzen un dels inconvenients de l’energia per 
biomassa, que es el del subministrament i la manipulació del 
combustible, doncs amb una caldera única es dona servei a un 
nombre considerable d’usuaris.  Tot i que es previsible que la 
construcció no tingui el ritme que ha tingut els darre rs anys, la 
incorporació de l’alternativa de les xarxes de calor a les zones 
urbanes de nova creació, a nuclis històrics existents es va 
consolidant. Les xarxes de calor son, sobretot d’aplicació a les zones 
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més fredes de les comarques gironines: Cerdanya; Ripollès, 
Garrotxa;  Alt Empordà interior i Selva interior.  

 
 

Potenciació al màxim de la pastura extensiva 
 

A més de veure la pastura extensiva com un sistema de gestió 
sostenible dels terrenys forestals i com un factor de prevenció 
d’incendi forestals, cal veure’l també com un sistema natural i 
optimitzat d’aprofitament de la biomassa, al ser un material nutritiu i 
energètic en el sentit més natural del terme. La producció d’animals 
per aliments i altres productes (carn, llet, llana, pells, etc...), cal que 
no sigui bandejat com quelcom anecdòtic . De fet la seva promoció  
efectiva es una de els opcions més recomanables de les que es 
contemplen. Malauradament la seva implantació es la més dificultosa 
i no cal esperar resultats espectaculars.   

 
 
 
Punts dèbils i punts forts de l’escenari proposat: 

 
 
S’analitza aquí quins son les avantatges i inconvenients així com les 
dificultats i les facilitats per a la implantació i el desenvolupament de 
l’escenari recomanat per l’aplicació de la biomassa forestal a l’ús energètic   
a les comarques gironines.  

 
 

Punts dèbils de l’escenari: 
 

Calderes: 
o Alt cost de les calderes. 
o Manca de qualitat i d’homogeneïtzació dels productes (estella i 

pèl·lets) 
o Marca de xarxes integrades. 
o Manca de canals de distribució. 

 
Plantes: 

o Dependència de primes i quotes: artific ialització del mercat. 
o Manca de seguretat en l’abastiment: preu, quantitat i qualitat. 
o Manca de reacció davant variacions en el preu del 

subministrament (preu de venda de l’energia tancat). 
o Elevats costs d’inversió i explotació + ingressos fixes i baixos: 

baixa rendibilitat 
o Cal buscar la màxima eficiència, i aplicar sistemes mixtes: 

cogeneració. 
 

Xarxes de calor; Distric  –heating: 
o Elevats costos de la xarxa de distribució, de difícil 

amortització. 
o Rendible tan sols en zones fredes i en nuclis concentrats. 
o Coordinació amb reformes intenses de nuclis vells o en noves 

promocions, ara poc freqüents. 
 

Pastura extensiva: 
o Dificultats de ma d’obra (dedicació sacrificada, pocs ingressos, 

manca de formació..) 
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o Dificultat de gestió en sistemes més eficients (tancaments, 
refugis, aigua, aliments complementaris,..) 

o Divisió de la propietat forestal 
 
Punts forts de l’escenari: 

 
o Existència de subvencions i ajusts per part de diferents 

institucions 
o Contribució a la lluita contra la contaminació i el canvi 

climàtic. Millora del balanç de carboni per l’ús de la biomassa 
forestal  

o Creació d’activitat rural en zones de poques alternatives 
econòmiques 

o Millora en les masses forestals. 
o Millora de la rendibilitat d’altres productes finals associats 

(fusta de serra, de desenrotllo, pals...) 
o Repartició territorial dels beneficis i dels impactes. 
o Creació de zones de dinamització disperses: potenciació de 

mercats locals de petita escala, amb mes capacitat de reacció. 
o Localització optimitzada de plantes. 
o Reducció del risc d’incendis forestals. 
o Reducció de la dependència energètica exterior. 
o Reducció de la factura energètica dels usuaris (fins a un 40% 

menys). 
o Creació de llocs de treball directes i indirectes en les zones 

rurals (gairebé un lloc de treball permanent i més de 2 de 
temporals per caldera, entre la instal·lació, la gestió del 
proveïment i l’emmagatzematge; per plantes mitjanes vora els 
8 llocs de treball permanents per instal·lació) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

Conclusions: escenaris més recomanables i característiques generals de la seva 
aplicació. 
 
 

Vist les necessitats de consum de biomassa, els diversos projectes en 
promoció i les tendències evolutives dels usos de la biomassa forestal per 
energia a les comarques gironines, es veu necessària una priorització 
d’objectius, doncs aquests possibles consums superen la capacitat de 
producció de biomassa forestal, que es xifra en unes 165.000T/any.   
 
D’acord amb els característiques dels usos possibles es proposa un escenari 
equilibrat, i limitat a les tones disponibles, amb les següents directrius: 
 

- Promoció del usos tradicionals de la pastura extensiva, pels seus 
múltiples beneficis. 

 
- Compatibilitat de l’ús tradicional de llenyes per a llars de foc i estufes 

(tot i la baixa eficiència i qualitat ambiental) i de la trituració de 
biomassa al sòl (a zones de baixa rendibilitat, de matoll, poc 
accessibles..) 

 
- Foment de les calderes domèstiques i d’equipaments, al ser una de 

els opcions més sostenibles i amb l’escala de mercat més 
recomanables.  

 
- La producció de pèl·lets, briquetes , etc... no altera el balanç general 

de biomassa disponible i en facilita l’ús, encara que a un preu major 
que les estelles, a les zones urbanes i a calderes amb poca 
disponibilitat d’emmagatzematge i manteniment. 

 
- Les xarxes de calor són una opció recomanable, que optimitza 

recursos i dona servei a moltes llars. La seva aplicació no hauria de 
ser només a les zones de nova urbanització, sinó que s’hauria de 
promoure a nuclis existents, sobretot si son concentrats i a zones 
fredes. 

 
- Les plantes de cogeneració tenen interès tot i que son projectes 

supeditats a l’existència de determinats ajuts de suport, encara que 
creen llocs de treball a zones rurals i dinamitzen l’activitat forestal. 
Caldria fomentar les tecnologies mes eficients i de menys impacte 
ambiental (gasificació i altres). Es calcula que el consum de totes les 
plantes de generació i cogeneració, a comarques gironines, no hauria 
d’ultrapassar les 150.000 t/any, i, que s’haurien de repartir en 
instal·lacions equilibrades territorialment entre les diferents 
comarques. L’opció més recomanable es la instal·lació d’un màxim de 
5 plantes mitjanes amb consum inferior a les 30.000 t/any 
cadascuna. Les tres comarques amb més potencial de BFP i que 
superen les 20.000 t/any son la Selva el Ripollès i la Garrotxa.  
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5.- Propostes de dinamització. 
 
 

Per tal d’aconseguir les objectius proposats de desenvolupament harmònic  
d’acord amb un escenari equilibrat de la biomassa, i ajudar a evitar, també a 
superar els nombrosos obstacles (localitzats en l’apartat de punts febles) 
d’aquesta font d’energia, cal engegar algunes propostes de dinamització i 
suport al seu desenvolupament.  
 
Si en algun lloc te sentit parlar de polítiques integrades, i de transversalitat, 
es aquí: la disponibilitat del recursos, les importants inversions, la 
localització de sol industrial apte, lla coordinació dels treball d’extracció, 
l’aplicació de tecnologies experimentals, etc... fan absolutament necessari 
que hi hagi una política de coordinació i una visió de conjunt.  
 
Per tal de dinamitzar els projectes, sobretot pel que fa a plantes de 
generació i cogeneració mitjanes i grans, que son les estructures de més 
impacte, però també per a les xarxes de calor, les calderes i els projecte de 
biomassa forestal en el seu conjunt, cal actuar en: 
 
1.- La promoció, el suport i el control de projectes  
2.- La gestió de projectes 
 

 
 
Propostes: 
 
 
1.- Estructura de promoció, suport i control de projectes 
 

Crear una estructura tècnica a comarques gironines, que podria ser de 
seguiment i suport, amb tasques de dinamització; o be de caràcter més 
ambiciosa tot assumint tasques de coordinació, en aquest cas amb 
participació de les administracions  implicades i tot agrupant actors del 
sector forestal energètic  (propietaris, associacions de municipis, industrials  
de calderes,...), per realitzar les següents funcions: 

 
 

Coordinació a la promoció de projectes 
 

Actualment el procés usual per promoure un gran projecte de biomassa es 
algun dels següents mecanismes: 

 
o un electe local que promou una planta al seu municipi (lloc 

pre-fixat) 
o un promotor de plantes no associat a tecnòleg (busca una 

oportunitat de negoci, no sol garantir ni subministrament ni 
tecnologia) 

o un promotor de plantes energètiques associat a tecnòleg 
(prefixa la tecnologia, no sol garantir subministrament ni 
s’estudien alternatives tecnològiques) 

o un propietari forestal o associació de propietaris (fixa la zona 
de subministrament i el preu mínim, no sol garantir ni la 
ubicació concreta de la planta, ni la tecnologia, ni la viabilitat 
econòmica global de la proposta) 
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Aquestes dinàmiques no son recomanables sinó van acompanyades d’un 
procés de depuració i d’objectivació. La promoció dels grans projectes de 
biomassa impliquen tants elements i tant substancials, que no pot deixar-se 
a criteris d’una sola de les parts. 

 
Un procés de promoció  ideal hauria de contemplar: 

 
- preselecció de zones de producció de biomassa forestal  
- selecció de zona d’influència 
- indret de ubicació de planta (classificació urbanística, comunicacions) 
- garanties de subministrament de qualitat i de preu 

 
Cada projecte hauria de definir una xarxa integral de valorització energètica 
de la biomassa i hauria d’incloure, com a mínim, els següents actors: 

  
- El productor biomassa (empresa residus / propietat / rematant) 
- Extractor (rematant /empresari ) 
- Transport 
- Magatzem (empresari) 

  - Planta (promotor / tecnòleg / ajuntament) 
 

justificant les decisions presses i que hi hagut diferents propostes a cada 
graó, i amb concurs entre diferents opcions.  

 
 

Control de la viabilitat global dels projectes 
 
Comprovació de la viabilitat tècnica del projecte, sobretot pel que fa a la 
xarxa de subministraments i a la competitivitat amb d’altres propostes, 
d’acord amb una visió global del territori. Hauria de ser una garantia de que 
els projectes son compatibles i reuneixen les condicions mínimes per la seva 
execució. 
 
 
Promoció de projectes a zones de elevat potencial i sense propostes. 

 
A les zones de gran potencialitat a on no es promoguin projectes caldria la 
seva dinamització, tot buscant possibles interessats i amb la complicitat dels 
ajuntaments i consells comarcals. Inclús es podria promoure la realització de 
licitacions publiques.   

 
 

Informació, o/i coordinació de les línies de suport econòmiques existents 
 
Treballar en fer arribar la informació, de manera integral de les diferents 
línies econòmiques de suport existents i fer propostes per la seva 
coordinació efectiva. Existeixen nombroses línies que ajuden a diferents 
parts del procés d’aprofitament i valorització energètica de la biomassa: les 
de foment d’energies renovables, la de millores silvícoles tan a forts privades 
com a públiques, la de recolzament d’edificacions sostenibles, la del pla únic 
d’obres i serveis, el FEIL, la de les Diputacions, la de fundacions privades ... 
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Dinamització tecnològica:  
 

Promoure línies d’investigació, i desenvolupament mitjançant la col·laboració 
amb els diferents organismes i empreses amb disponibilitat i coneixement 
tecnològic  en la producció i les  aplicacions energètiques de la biomassa 
forestal (per exemple: creació i divulgació de varietats clonals per a conreus 
energètics, suport a la gestió dels conreus llenyosos; tecnologia dels  
aprofitament per a biomassa forestal: mecanització, tècniques mecanitzades 
d’extracció, etc..; tecnologia de l’emmagatzematge i de la conservació 
d’estelles i assecatge; homologació de combustibles: estelles, pèl·lets, etc...) 
 
 
 

2.-- Gestió del projecte: Creació de Xarxes Integrals de Valorització Energètica de 
la Biomassa (Xarxes de Biomassa): 
 

 
Mitjançant l’estructura creada per a la promoció , el suport i el control, o be 
de forma independent, caldria crear, per a les comarques gironines, un 
sistema de Xarxes de Biomassa: xarxes integrades entre productors, 
prestadors de serveis intermedis, i consumidors, amb les funcions d’animar 
(proposar calderes model, ajudar a garantir la seguretat en el 
subministrament); aconsellar i acompanyar elsprojecte; realitzar pre-
diagnosis tècnico-econòmics; recolzar a tràmits i requisits del projecte i 
estructurar les cadenes de subministrament.  
 
Caldria crear cadenes de gestió coordinades, en els dos gran blocs d’accions:  

 
1.- tallar / treure / estellar / portar a magatzem  

   
2.- carregar des de magatzem / transportar / buidar / combustió 
caldera 
  

Aquesta xa rxa podria ser tancada o oberta segons si es preveu un 
subministrament i uns serveis definits i tancats, o si, pel contrari es permet 
l’accés del mercat lliure 

 
Les xarxes poden ser superposades, així poden coexistir en un mateix 
territori i compartint elements diferents xarxes (per exemple de 
subministrament de diverses calderes o de plantes).  

 
Pel desenvolupament d’aquestes xarxes cal comptar amb l’implicació dels 
ajuntaments afectats.  
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