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Objectius de BIOenergia per al desenvolupament local
� Els projectes singulars de xarxes de calor amb biomassa  permeten incrementar la participació de la biomassa 

com a font d’energia renovable per a usos tèrmics, tenint en compte criteris d’eficiència, seguretat i 

diversificació energètica. 

� Potenciar la bioeconomia com a eina d’aprofitament sostenible dels recursos naturals renovables, amb 

l’objectiu de consolidar un sector econòmic a l’entorn de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal com 

a oportunitat de creixement econòmic i de creació de llocs de treball qualificats.

� Les xarxes de calor amb biomassa contribueixen als objectius de reducció de les emissions GEH i de millora de 

l’eficiència energètica, establerts per el PNIEC 2021-2030, el PECC 2020, el Pacte Nacional per a la Transició 

Energètica i la iniciativa de la Comissió Europea “Energia neta per a tots els europeus“ per al 2030 (contribució 

del 32% d’energies renovables en la demanda energètica i un rendiment energètic en edificis per reduir les 

emissions de CO2 al 36%).  Així com a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible:



Actuacions previstes a l’operació BIOenergia
En el marc de l’operació BIOenergia s’estan desenvolupant les següents actuacions:

� A1. Construcció de la Xarxa Nord de calor (en funcionament) 

� A2. Construcció de la Xarxa Sud de calor (en construcció)

� A3. Model de contractació innovador. Contractació agregada del subministrament, operació i 

manteniment en base a criteris de sostenibilitat social i ambiental (aplicat en la licitació de les 2 xarxes)

� A4. Programa d’actuació per optimitzar el mercat local de la biomassa, orientat a l’autoconsum tèrmic  

(en curs)

� A5. Desplegament del Pla de Comunicació. Desenvolupament i implementació d’una estratègia 

d’informació, divulgació i formació per fomentar les xarxes de calor i la biomassa al territori, a través dels 

projectes singulars (en curs)



Impactes esperats i dimensió transformadora del projecte
� Execució de projectes singulars que permetran 

exemplificar els beneficis de la biomassa al territori

� Gestió dels projectes singulars a través de models 

de col·laboració público-privada que pugui ser 

referent a altres municipis

� Creació de llocs de treball de qualitat al sector

� Consolidar la confiança al sector de la biomassa 

mitjançant un pla de treball conjunt, elaborat entre 

els diferents actors del sector

� Optimització logística dels circuits de  producció-

comercialització de la biomassa al territori

� Fixació del recurs local al territori enlloc de destinar-

lo a l’exportació



Xarxa Nord de calor amb biomassa



Xarxa Sud de calor amb biomassa



Objectius
� Conscienciació de la ciutadania sobre la necessitat d’avançar cap a un model 100% renovable al 2050

� Difusió sobre l’estalvi energètic, econòmic i d’emissions GEH que comporten les xarxes de calor, com a 

sistemes per desenvolupar l’autoconsum i la transició energètica a Granollers

� Promoció de l’ús tèrmic de la biomassa forestal entre el sector públic i privat amb la finalitat de consolidar 

una demanda local estable, que estimuli el mercat de biomassa de proximitat i la cadena de valor d’aquest 

recurs d’energia sostenible 

� Impuls de l’ús responsable de biomassa forestal de qualitat i de les tecnologies adequades per garantir la 

qualitat de l’aire al municipi

Accions
� Vídeos time-lapse mostrant la construcció de les xarxes de calor

� Vídeos per a la difusió als mitjans de comunicació i xarxes socials

� Unitat Didàctica que inclou visita guiada a les xarxes de calor,

a disposició dels centres educatius

� Exposició itinerant

Pla de Comunicació



Finalment, totes les accions realitzades en el marc de l’Operació quedaran 

recollides al Programa d’optimització del mercat local de la biomassa, entre 

d’altres s’hi analitzaran els següents aspectes:

� Disponibilitat de biomassa i necessitats tèrmiques al Vallès Oriental i 

comarques veïnes

� Optimització de subministrament i mercat local de biomassa, orientat a 

l’autoconsum

� Foment del recurs als sectors públic i privat, residencial i industrial

� La biomassa com a recurs d’articulació i conservació del territori

� Creació d’una Taula de coordinació de la biomassa amb els diversos agents 

implicats

Programa d’optimització del mercat local de la biomassa



https://www.granollers.cat/bioenergia
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