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1. INTRODUCCIÓ, ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

1.1. INTRODUCCIÓ 

Arbúcies és un municipi de 86,94 km2 situat a l’oest de la província de Girona 

(Catalunya), ubicat entre els importants paratges naturals del Montseny i les 

Guilleries (figura 1). 

El municipi té aproximadament uns 6.700 habitants, i l’economia de la zona es basa 

en la indústria carrossera, el turisme i l’aprofitament dels recursos naturals, entre ells 

la fusta. 

 

 
 

Fig. 1. Situació del municipi d’Arbúcies (província de Girona, Catalunya) 

 

El projecte detalla la construcció d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa a 

la població d’Arbúcies (Girona), per a subministrar, mitjançant una xarxa de tubs 

soterrats, energia tèrmica a un conjunt d’edificis de titularitat pública de la població. 

L’energia primària per a la producció de calor és la biomassa forestal, produïda a 

partir de la fusta que s’obté dels treballs de millora (gestió forestal) dels boscos 

públics i privats del municipi. El projecte promou la gestió eficient dels boscos de 

proximitat i l’ús d’una energia renovable i local. 
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1.2. ANTECEDENTS 

1.2.1. L’ús de la biomassa en el municipi 

Arbúcies va ser un dels primers municipis catalans que va impulsar, des de l’any 2006, l’ús 

de la biomassa com a font d’energia renovable en substitució del gasoil en els equipaments 

de gestió municipal. 

L’any 2006 es va instal·lar una primera caldera d’estella forestal de 300 kW de potència per 

cobrir les necessitats tèrmiques del pavelló poliesportiu de Can Pons i els vestidors del camp 

municipal de futbol. 

Després d’aquesta primera experiència positiva, l’any 2011 es va instal·lar una segona 

caldera de biomassa de 200 kW al pavelló de Can Delfí (fotografies 1 i 2). 

  

Fotografia 1. Caldera d’estella forestal del pavelló de 

Can Pons 

Fotografia 2. Caldera d’estella forestal del pavelló de 

Can Delfí 

 

Amb l’experiència adquirida, l’ajuntament, amb una voluntat ferma de fer un pas més 

pel foment d’aquesta energia renovable, va analitzar la possibilitat d’ampliar la 

implantació de biomassa a la totalitat dels edificis públics del municipi. 

D’aquest estudi tècnic neixen dos possibles projectes més ambiciosos: la 

construcció d’una xarxa de calor al centre del municipi (projecte del 2016 que 

s’explica en aquesta memòria), i la possibilitat de fer una segona xarxa de calor a la 

zona de les escoles i institut (projecte actualment en fase de redacció). 
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1.2.2. Els boscos del municipi i la potencialitat de producció de biomassa 

Arbúcies és un municipi clarament forestal: els boscos ocupen més de 8.000 

hectàrees, valor que representa més del 90% del seu territori (figura 2). 

 

 

Fig. 2. Superfície forestal (en verd) del municipi d’Arbúcies (província de Girona, Catalunya) 

 

Aquests boscos, poblats d’alzines, suros, pins, castanyers, faigs, plataners i 

pollancres (entre altres espècies menys importants), han perdut rendibilitat 

econòmica durant les darreres dècades com a conseqüència de la devaluació del 

preu de la fusta i de l’augment constant del cost de la mà d’obra. Problema que ha 

esdevingut comú en tots els boscos de l’àrea mediterrània. 

Aquesta devaluació s’ha traduït en un abandonament de la gestió forestal, atès que 

és més costós treure la fusta del bosc que no pas l’ingrés que s’obté de vendre-la. 

La manca de gestió, a la vegada, afecta negativament a l’estat sanitari dels boscos i 

augmenta el risc d’incendis per l’acumulació del combustible vegetal. Una dada 

significativa és que cada any només s’aprofita i s’extreu una quantitat de fusta que 

representa el 30% del creixement dels boscos del municipi. El 70% restant 

s’acumula a les nostres masses forestals. 

Amb les espècies forestals que creixen a Arbúcies (especialment amb el castanyer, 

pi, plàtan i pollancre) es pot produir estella forestal apta para ser consumida en 

calderes de biomassa. La quantitat de biomassa que es podria aprofitar de forma 

sostenible a partir de la gestió forestal dels boscos locals s’ha valorat en més de 

10.000 tones/any. 
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L’ajuntament d’Arbúcies està desplegant, paral·lelament a la implantació de calderes 

de biomassa, un pla conjunt de gestió forestal per posar en producció els boscos 

abandonats, treballant conjuntament amb una associació de propietaris forestals 

(Associació de Propietaris del Montseny), amb la que ha formalitzat un conveni de 

col·laboració (doncs no cal oblidar que més del 95% de la superfície forestal del 

municipi és privada). 

El projecte d’implantació de la biomassa, doncs, forma part d’un pla global de 

potenciació del sector primari del municipi, on interessos públics i privats se sumen 

per intentar solucionar un problema comú de tots. 

 

1.3. OBJECTIUS 

A nivell de resum, els principals objectius d’aquest projecte són: 

 Augmentar l’ús d’energies renovables del municipi. 

 Reduir les emissions de CO2 actuals a l’atmosfera. 

 Disminuir els costos energètics actuals. 

 Renovar les instal·lacions actuals (calderes de gasoil), antigues i amb 

rendiments baixos. 

 Potenciar la producció d’estella forestal com a energia renovable. 

 Crear llocs de treball en el sector primari (empreses forestals) i secundari 

(instal·ladors). 

 Reactivar la gestió forestal sostenible dels boscos del municipi, per tal de 

millorar el seu estat de conservació i disminuir el risc d’incendis forestals. 

 Desenvolupar, paral·lelament als projectes, un programa de comunicació 

dirigit a la ciutadania i a les escoles per explicar la biomassa i els beneficis 

que es poden obtenir amb el seu ús. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Durant el 2016 es licita i s’executa el projecte de construcció d’una xarxa de calor de 

biomassa per cobrir les necessitats tèrmiques de varis edificis públics del centre del 

municipi d’Arbúcies. 

Concretament, es va analitzar i estudiar la possibilitat d’incloure en el projecte 9 

edificis (taula 1, figura 4), dels quals en una primera fase (executada el 2016) s’han 

inclòs els següents: Ajuntament, Museu Etnològic de la Gabella, Biblioteca, Escola 

de Música, Pavelló municipal i edifici de Can Delfí. 

Les necessitats tèrmiques d’aquests edificis es cobreixen amb una caldera de 

biomassa marca Heizomat model RHK-AK de 500 kW de potència (figura 3), 

situada en una sala de calderes d’obra civil (fotografia 3) construïda annexa a l’edifici 

de Can Delfí (codi SC a la figura 4). 

 

 
 

Fig. 3. Detall dels elements principals de la caldera de biomassa instal·lada 

 

La resta d’edificis es connectaran en un futur proper, atès que ja s’està treballant en 

l’execució de la fase 2 d’aquest projecte municipal. 
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Taula 1. Edificis públics de la població d’Arbúcies inclosos al projecte de construcció d’una xarxa de calor de 
biomassa al centre de la població. 
 

Edifici Ús 
Potència necessària 

(kW) 

1 – Ajuntament i Museu Etnològic de la 
Gabella 

Oficines 
Museu i oficines 

140 

2 – Biblioteca i Escola de Música Ús públic 50 

3 – Piscina coberta Piscina climatitzada (en projecte) 300 

4 – Pavelló municipal 
Ús públic. Actualment amb 
caldera de biomassa pròpia 

150 

5 - Sala Fitness / Gimnàs Ús públic (en projecte) 75 

6 – Hotel d’entitats Locals de les entitats del municipi 50 

7 – Can Delfí 
Oficines tècniques. Actualment 
amb un ús parcial per obres 

100 

8 – Residència Geriàtrica Ús hospitalari 350 

9 – Escola Vedruna Ús educatiu 55 

 

 

 
 

Fig. 4. Distribució de la xarxa de calor del projecte de biomassa a la zona central de la població d’Arbúcies. El 

codi d’identificació coincideix amb l’edifici explicat a la taula 1 

 

La càrrega d’estella es realitza per descàrrega vertical (amb camió bolquet) en un 

espai adjacent a la sala de calderes de 120 m3 de capacitat (on poden 

emmagatzemar-se més de 40 tones d’estella seca) (fotografia 4). El sistema 

d’alimentació està compost per un agitador de 2 metres de diàmetre que condueix el 

combustible fins al vis sens fi que alimenta la caldera. 
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Un sistema d’acumulació a partir d’un dipòsit d’inèrcia de 5.000 litres d’aigua permet 

maximitzar el rendiment de la caldera i donar resposta a les puntes de consum 

tèrmic dels dies més freds (fotografia 5). 

Mitjançant una xarxa de distribució soterrada construïda amb tubs PEX preaïllats, de 

diàmetre variable segons les necessitats (fotografia 6), s’han connectat, en una 

primera fase, els edificis codis 1, 2 i 7, i està en fase d’ampliació als espais 3, 4 i 5 

(taula 1). 

 

  
 

Fotografia 3. Sala de calderes construïda 
 

Fotografia 4. Sistema de descàrrega vertical 
d’estella forestal 

  

  
 

Fotografia 5. Detall de l’interior de la sala de calderes 
(caldera i dipòsit d’inèrcia) 

 
Fotografia 6. Construcció de la xarxa de distribució 

entre la sala de calderes i els edificis connectats 

 

La producció, emmagatzematge i distribució d’estella forestal es realitza a través 

d’una empresa privada (MATFOR, SL) que disposa de la maquinària necessària i 

d’un centre logístic pel emmagatzematge i assecat de la mateixa (fotografies 7 i 8). 

Aquesta empresa ha signat un compromís amb l’ajuntament d’ús de la fusta local 

procedent de la gestió forestal planificada al municipi. 
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Fotografia 7. Maquinària i producció d’estella forestal 
(empresa MATFOR, SL) 

 
Fotografia 8. Emmagatzematge i assecat d’estella 
forestal a Arbúcies 

 

La xarxa de calor construïda va entrar en funcionament el maig de 2016, després de 

cinc mesos d’obres executades a través de l’empresa de serveis energètics SUD 

Energia. El pressupost total del projecte ha estat de 530.982,78 €. 

 

3. DADES SIGNIFICATIVES DEL PROJECTE 

En els quatre objectius bàsics del projecte de foment i implantació de la biomassa 

com a font d’energia renovable (gestió forestal, creació de llocs de treball en el 

sector primari, estalvi d’emissions de CO2 i reducció de la factura energètica 

de l’ajuntament), la materialització d’aquest projecte representa: 

 
 

Efectes positius que es triplicaran quan s’executi la segona fase del projecte 

(connexió de nous edificis) i quan la segona xarxa de calor situada a la zona de les 

escoles i institut, en la qual està treballant actualment l’ajuntament, esdevinguin una 

realitat (octubre del 2017). 


