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1. Què és la biomassa? 



Definició  
Tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal que inclou els materials que procedeixen de 

la transformació natural o artificial. 
L’energia continguda en la biomassa prové de l’energia solar, la qual a través de la fotosíntesi 

és transformada i acumulada en els enllaços de les molècules vegetals. 
Aquesta energia pot ser transmesa al regne animal a través de la cadena alimentària. 
 
 

1. Què és la biomassa? 

Normalment  
Biomassa = energia provinent dels 

residus de processos que involucren 
biomassa. 

 
També pot ser un procés en sí, com 

els cultius energètics. 



Perquè es considera renovable? 

 

 Explotació sostenible. L’aprofitament energètic de la biomassa serà sostenible mentre: 

oLímit de superfície de cultiu. La producció està limitada a la superfície de cultiu, que és finita. 

oPeríode de rotació. Cada espècie triga uns anys en tornar a créixer. 

o No obstant, estem lluny de la sobre explotació, en tenim molta. 

1. Què és la biomassa? 

 

 CO2 segrestat. La biomassa presenta un balanç de 

CO2 nul, donat que tot el que s’allibera en la seva 

valorització energètica, prèviament ha estat “segrestat” 

de l’atmosfera. No obstant no ajuda a solucionar el 

canvi climàtic, ja que es mantenen les emissions per 

kWh d’energia. 



Avantatges de la biomassa forestal 

 Beneficis ambientals 
● Ús d’una energia renovable provinent d’una gestió forestal sostenible. 

● Balanç neutre d’emissions de CO2. 

● Baix contingut en sofre (causant de la pluja àcida). 

● Prevenció d'incendis forestals. 

● Recuperació de les cendres resultants de la combustió pel seu ús com a fertilitzant. 

 

 Beneficis socials 
● Creació de nous llocs de treball al medi rural i fixació de població.   

 S’estima que per 10.000 Tn de fusta mobilitzada s’indiquen 11,5 llocs de treball directe (9,5 en tala i 

desembosc, 1 transport, 1 estellat) i 33 d’indirectes (instal·ladors de calderes, manteniment, distribució 

pel·let, etc.) part d’aquest provinent de la reconversió d’altres sectors. 

 

1. Què és la biomassa? 



Avantatges de la biomassa forestal 

 Beneficis socials 
● Promou una gestió forestal sostenible millorant l’estat de les masses forestals. 

 Disminució del risc d’incendi 

 Percepció del bosc com a font de treball i riquesa 

 

1. Què és la biomassa? 

 Beneficis econòmics 
● Balanç econòmic positiu (cost en €/kWh 

inferior a combustibles fòssils). 

● Major estabilitat de preus 

● Disminueix la dependència energètica 

externa 

● Valor afegit local 

● Dona sortida a un producte poc valoritzat, 

que complementa els actuals aprofitaments 

de la fusta. 

 



2. Tipus de biomassa 



2. Tipus de biomassa 



Biomassa segons l’origen 
 Forestal 

oTots els productes i residus que provenen de les activitats d’explotació forestal i dels 

treballs de manteniment i neteja dels boscos [aclarits, podes, neteges de matolls, 

manteniment contra incendis, etc.] 

 Agrícola 

o Inclou els residus generats en activitats agrícoles i agroalimentàries que es poden 

utilitzar directament com a combustible. Es divideixen en cultius herbacis i cultius 

llenyosos [palla, tiges de girasol, canyes de blat de moro]. 

 Sector ramader i agroalimentari 

oGeneren residus i subproductes orgànics que poden ser valorats energèticament 

mitjançant el procés de digestió anaeròbia [purins de porc, els fems, la gallinassa, els 

residus d’escorxador, els greixos animals, els residus de polpes de fruites, residus 

producció de vins, etc.] 

2. Tipus de biomassa 



Biomassa segons l’origen 
 Cultius energètics 

oProducció o residus dels cultius destinats a l’obtenció d’altres combustibles com, per 

exemple, els biocarburants. 

 Residual 

oResidus de les indústries de la transformació de la fusta i del moble 

oFangs generats en les estacions depuradores d’aigües residuals [EDAR] 

oOlis vegetals 

oResidus Sòlids Urbans [RSU] 

oEs poden utilitzar directament com a combustible o bé per obtenir altres combustibles 

com per exemple els biocarburants. 

2. Tipus de biomassa 



3. Processos de valorització de la biomassa 



1. Processos fisicoquímics 

 

Homogeneïtzació: trituració, assecat, estellatge, etc. 

Llenya, estelles, serradures. 

 

Densificació: Millora la qualitat de la biomassa per fer-la 

més compacta en pel·letitzat o briquetat. 

Pèl·lets, briquetes. 

El pèl·let està normalitzat en varis països. Les 

normes més conegudes són a Àustria ÖNORM M 713X 

i Alemanya DIN 51731. 

 

3. Processos de valorització de la biomassa 
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3. Processos de valorització de la biomassa 



2. Processos termoquímics 

 

Combustió: reacció de la llenya amb oxigen amb excés 

entre 150ºC i 800ºC. 

 

Piròlisi: Tractament a una temperatura entre 500ºC i 600ºC 

amb absència d’oxigen. Es basa en la descomposició de 

la matèria orgànica. Té els següents productes: 

Gasos: CO, CO2, CH4, C2H6. 

Líquids: cetones, àcid acètic, compostos aromàtics. 

Sòlids: residu carbonós que pot ser utilitzat com a 

combustible [char]. 

3. Processos de valorització de la biomassa 



2. Processos termoquímics 

 

Gasificació: semblant a la piròlisi, però la quantitat 

d’oxigen està controlada, amb la qual cosa es 

redueix significativament l’obtenció de sòlids 

respecte del procés anterior i es prioritza 

l’obtenció de gas. Aquest es pot utilitzar en una 

turbina de gas o un motor de combustió interna, 

els quals acoblats a un generador poden produir 

electricitat. 

3. Processos de valorització de la biomassa 



3. Processos bioquímics 

 

 Digestió anaeròbia: És un procés que és utilitzat pels residus biodegradables a fi de reduir la 

càrrega contaminant que tinguin. 

 

 Fermentació alcoholica: s’utilitza principalment per a les plantes de conreus sucrers o amilacis 

per obtenir alcohols anomenats bioalcohols [metanol i etanol]. 

 

4. Processos químics 

 

 Esterificació: tractament químic dels residus per obtenir-ne combustibles líquids. 

3. Processos de valorització de la biomassa 



4. Tecnologies per l’aprofitament de la 
biomassa forestal 



La biomassa forestal està sotmesa generalment a: 

1) Processos fisicoquímics, per adequar-ne les característiques. 

2) Processos termoquímics, per obtenir-ne energia. 

 

1. Tecnologies de combustió 

1.Sistemes de graella. Generalment cremen estella però poden cremar pèl·let. 

2.Sistemes d’alimentació inferior. Cremen combustible homogeni [pèl·let, pinyol d’oliva, etc.] 

3.Sistemes d’injecció. Biomassa volàtil [serradures, pols de fusta, etc.]. Aport amb ventilador. 

4.Sistemes de combustió inversa. El circuit de gasos de combustió entra per la part superior i va 

avall. 
Les tecnologies 1-4 incorporen tres fases en la mateixa caldera: combustió, piròlisi i gasificació. 

5.Altres: Llit fluiditzat, Cigar. Són tecnologies dissenyades per cremar palla d’arròs i bales de 

palla. 

 

 

4. Tecnologies per l’aprofitament de la biomassa forestal 



1. Aprofitament en centrals tèrmiques 

 
Generació de calor en una central tèrmica de biomassa i distribució en una zona (District Heating). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els rendiments de procés estan entre el 80 i 103% [en el cas d’ús de pèl·lets en calderes de pèl·lets de condensació, 

es pot arribar a superar el PCI nominal]. 

 

 

4. Tecnologies per l’aprofitament de la biomassa forestal 



2. Aprofitament en centrals elèctriques 
Principals sistemes de transformació en electricitat: 

 Cicle de vapor: basat en la combustió (transformació tèrmica) de la biomassa a partir de la qual es genera vapor, el qual mitjançant la 

seva expansió mou una turbina. 

 Turbina de gas: basat en la gasificació (transformació tèrmica) de la biomassa. Utilitza els gasos de síntesi obtinguts en el procés, els 

quals fan moure una turbina. Si els gasos que surten de la turbina s’aprofiten en un cicle de vapor, llavors es parla de cicle combinat. 

 Motor alternatiu de combustió interna (MACI): motor que utilitza els gasos de síntesi obtinguts en la gasificació. 

 Motor alternatiu de combustió externa (Stirling): Motor que aprofita els gasos calents de la combustió com a focus calent per moure 

un èmbol en l’expansió i contracció d’un volum d’aire. 

 

 

4. Tecnologies per l’aprofitament de la biomassa forestal 



3. Aprofitament en centrals tèrmoelèctriques 

[Co-generació] 

 
Generació simultània de calor i electricitat, comporta un 

rendiment global més elevat. 

Són usuaris potencials de sistemes de cogeneració aquelles 

instal·lacions que reuneixen les característiques següents: 

• Demandes de calor i electricitat simultànies i contínues 

• Calendari laboral de 4.500 a 5.000 hores anuals 

• Espai suficient i legalització adequada per a la ubicació dels 

nous equips 

 

En el cas que l’empresa tingui demanda de fred, pot plantejar-se 

instal·lar un sistema de tri-generació que és igual al de 

cogeneració al qual s’afegeix un sistema d’absorció per a la 

producció de fred. 

 

4. Tecnologies per l’aprofitament de la biomassa forestal 



5. Estat actual d’existències de biomassa a 
Catalunya 



Biomassa forestal 
Segons el Pla de Biomassa, la superfície total de bosc és de 

1.133.506 ha, però només el 28% és apta per a l’explotació 

forestal (313.000 ha) degut a limitacions silvícoles i topogràfiques 

(pendent menor del <60%). 
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Biomassa forestal 
Segons el Pla de Biomassa, la superfície total de bosc és de 

1.133.506 ha, però només el 28% és apta per a l’explotació forestal 

(313.000 ha) degut a limitacions silvícoles i topogràfiques (pendent 

menor del <60%). 

 

Les existències de biomassa a catalunya, segons l’últim Inventari 

Forestal Nacional (IFN3) són: 

 

 

 

 

 

 

 

Previsió de futur. IFN3 va fer-se l’any 2001 i es repeteix cada 10 

anys. En l’any present (2012) toca repetir l’inventari. Amb tot es 

preveu una tendència a l’alça de les existències de biomassa forestal, 

degut a l’abandonament de camps de cultiu entre altres raons. 

 

5. Estat actual d’existències de biomassa a Catalunya 

Biomassa Residual (Tn pse anuals) 

Tipus d’explotació Estrat arbori Estrat arbustiu i arbres 
morts 

Sostenible 377.000 - 
Temporal 323.000 300.000 
Actual 90.000 - 



Explotació de la Biomassa forestal 
 

Explotació temporal 

Extracció de l’excedent d’arbres existent degut a la 

no explotació del bosc, fins ajustar les densitats a 

les de la corba ideal. 

 

Explotació sostenible 

Es tracta de mantenir el bosc dins situació de la 

corba ideal. 

 

Període de rotació 

Temps que els arbres de la zona explotada tornen a 

superar la situació ideal, o arriben a la mida màxima 

de tallada. 

 

5. Estat actual d’existències de biomassa a Catalunya 

Exemple  
Previsió de la producció d’un bosc de roure de 1.000 ha. 
Sabent que el roure té un període de rotació de 25 anys, 

es podran explotar 40 ha/any, en règim sostenible. 

Estat de totes les espècies juntes a Catalunya (IFN3) 



Biomassa agrícola 
 

Cultius herbacis 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estat actual d’existències de biomassa a Catalunya 

Tipus de cultiu   
 Producció residus 

(Mg matèria fresca)   
 Humitat (%)    PCI (MJ/kg b.s)    Energia (tep)   

Ordi    158.640  14  17,3  56.370 
Blat    90.740   14  17,3  32.240 

Civada    15.320   12  15,6   5.020 
 Triticale    1.640  14  17,1  580 

Sègol    800  14  17,4  290 
 Arròs    151.440   14  12,0  37.330 
Panís    684.580  22  17,2  219.360 

 Sorgo    12.790  13  17,5  4.650 
 Gira-sol    11.510  15  15,7  3.670 

 TOTAL    1.127.460       -  359.510 

Resum de residus de cultius herbacis a Catalunya el 2005. 



Biomassa agrícola 
Cultius llenyosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estat actual d’existències de biomassa a Catalunya 

Resum de residus de cultius llenyosos a Catalunya el 2005. 

    Mg (50% humitat)    PCI (MJ/kg b.s)    Energia (tep)   
Cítrics  

Mandariner  9.410   11,9   1.930 
Taronger  2.790   11,9    570 
Llimoner  40   11,9   10 

Fruiters no cítrics 
Presseguer  54.800   1,8   10.960 

Perera  53.000   11,8   10.600 
Pomera  41.320   11,8   8.260 

Cirerer i guinder  7.540   11,8   1.510 
Prunera  2.940   11,8    590 

Albercoquer  1.050   11,8  210 
Figuera  430   11,8  90 

Nesprer  30   11,8  10 
Altres  

Vinya  139.100   11,7  27.820 
Olivera  104.380   12,1  21.210 

Ametller  77.790   11,6  15.180 
Avellaner  52.740   11,6  10.390 
Noguera  2.110   11,6  420 

TOTAL  549.470  -  109.760 



Biomassa residual 
Industria de producció fusta en roll 

La quantitat total de residus a Catalunya és d’unes 75.000 tones psa/any (16% del flux de la fusta en roll a Catalunya). 

No obstant això, molts d’aquests residus ja tenen un circuit comercial i ja es reutilitzen. 

 

Indústria del moble i del suro 

La quantitat total de residu d’aquesta industria a Catalunya és d’unes 25.000 tones pse/any, tot i que és molt difícil de 

determinar ja que hi ha una manca de transparència d’aquestes dades. 

 

Residus sòlids urbans 

 

 

 

 
Quantitat de residus voluminosos i restes de poda i jardineria que es poden aprofitar per un ús final de la biomassa a Catalunya. Font: Rigola et al. 

Residus agroindustrials. 

Segons la DARI (16), es produeixen 553.000 Tn (b.s.) de residus agroalimentaris a Catalunya, que estarien disponibles per 

a la generació d’energia. 

5. Estat actual d’existències de biomassa a Catalunya 

Pes (tones/any 2003) Fracció (%) 
Mobles i altres 53.434 44,39% 

Electrodomèstics no perillosos 22.900 19,02% 
Restes de poda i jardineria 44.014 36,56% 

Total 120.375 100% 



Biomassa residual 
Industria restes càrnies 

Segons la DARI (16) la quantitat de restes càrnies generada a Catalunya i transformades a farina és de 375.000 tones 

(70% d’humitat). La gestió final d’aquestes farines actualment és l’exportació, la disposició en abocadors i la valorització 

energètica aparentment fora de Catalunya. 

Si s’assumís la valorització energètica per al total de farines (sense comptar que tenen un mercat establert), estarien 

disponibles per la generació d’energia 42,2 ktep. 

 

Fangs de depuradora 

 

 

5. Estat actual d’existències de biomassa a Catalunya 

Tractaments, Destinacions intermèdies  Mg b.s.  Destinacions finals  Mg b.s.  
Assecat tèrmic  51.300  Agricultura i jardineria 96.760  
Digestió aeròbica/anaeròbica  34.480  Abocador 35.390  
Compostatge  32.670  Valorització energètica  5.900  
No tractat (abocador) 23.770  
TOTAL 142.220  TOTAL  138.050  

Tractaments i destinacions finals dels fangs de depuradores generats a Catalunya l’any 2004. Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 



Gràcies per la vostra atenció! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Macià i Cid 
Tècnic de l’Àrea d’Energia de la Fundació CTM Centre Tecnològic 

jordi.macia@ctm.com.es 
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