
Tallers en línia

El foment del consum
de la biomassa
forestal



LÍNIES DE TREBALL PER A LA PROMOCIÓ 
DE LA BIOMASSA FORESTAL LOCAL, 
CERTIFICADA I DE QUALITAT

Línia 1 - Planificació estratègica territorial

Línia 2 - Foment de la instal·lació de calderes de biomassa i
xarxes de calor: PLA DE CALDERES

Línia 3 - Suport a la producció i consum responsable de
biomassa forestal local, certificada i de qualitat

Línia 4 - Difusió d’experiències i coneixements per a la
promoció de l’ús de biomassa forestal



Objectius
Mirada Endavant:

• Promoure noves instal·lacions amb major consum tèrmic sota el
concepte de Xarxa i Comunitat energètica

• Comunicació, Sensibilització ciutadana, Casos Pilot i d’èxit
• El territori ha de ser generador de projectes.

• Context temporal més que facilitador:
• Emergència climàtica
• Augment de preu dels combustibles fòssils
• Inseguretat de subministrament de fòssil
• Next Generation (subvencions importants disponibles)
• Biomassa, energia local i ja consolidada

FOMENTAR EL CONSUM AMB DUES MIRADES



Objectius
Mirada en present (el dia a dia):

• La biomassa i les instal·lacions tenen els seus reptes (una
caldera no és una placa solar)

• Garantia de qualitat en el subministrament de la biomassa i en
la gestió forestal precedent (PLECS MODELS DISPONIBLES)

• Bona Gestió de les instal·lacions:
• Seguiment de les instal·lacions:

• Consums, traçabilitat de l’estella (FORESTHEAT.CAT)
• Bona qualitat del Manteniment (PLECS MODELS

DISPONIBLES)
• Preventiu i Correctiu

• Optimitzar l’eficiència a partir dels sistemes de control

FOMENTAR EL CONSUM AMB DUES MIRADES



BOSCOS: INFRAESTRUCTURA VERDA DE PAÍS

L’energia tèrmica renovable produïda amb 
biomassa ens convida a ser més sostenibles i 
cuidar el nostre territori.

Escalfem-nos cuidant la nostra terra i els nostres boscos!
Gràcies per la vostra assistència!
Per a qualsevol informació 
addicional. 

CONTACTE
Remei Aldrich Tomàs
Enginyera en eficiència energètica
Medi Ambient
Àrea de Territori i Sostenibilitat
972 185 075

raldrich@ddgi.cat


