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Dimecres 25 de novembre de 2020 

Relatoria de la jornada 

Organitzat per: Ajuntament de Granollers i Clúster Bioenergia de Catalunya 

Amb la col·laboració de: Diputació de Barcelona, Institut Català d’Energia, Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent, Associació de Defensa Forestal 
del Montseny, Associació de Propietaris i Productors del Montnegre Corredor 

En el marc de l’operació BIOenergia per al desenvolupament local, l’Ajuntament de Granollers va 
celebrar el 25 de novembre la jornada Autoconsum energètic municipal a partir de la biomassa al 
Vallès i comarques veïnes, adreçada a entitats del sector públic i privat interessades a 
desenvolupar iniciatives de promoció de la biomassa per a l’ús tèrmic municipal al Vallès i 
comarques veïnes. Va comptar amb la inscripció d’una quarantena de persones, la participació de 
representants de l’administració pública, del Clúster Bioenergia de Catalunya i de centres de 
recerca i tecnològics de referència, amb l’objectiu d’aportar coneixement i experiències des del seu 
sector de competència i expertesa. 

L'obertura de la Jornada va anar a càrrec de l'Alcalde de Granollers, Il·lm. Sr. Josep Mayoral, i la va 
tancar el Regidor de Medi Ambient i Espais Verds, Sr. Albert Camps. 

Benvinguda i presentació 

Conducció: Virgínia Domingo, Ajuntament de Granollers 

La signatura del Pacte dels Alcaldes per l’energia sostenible local l’any 2009 va significar la 
formalització directa del compromís que nombroses administracions locals ja havien adquirit en la 
consecució dels objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH). Aquest acord va suposar un canvi de ritme que molts municipis catalans han 
assumit mitjançant la posada en marxa d’actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les 
fonts d'energia renovables, i s’ha completat amb un pas més per avançar en els compromisos dels 
Acords de París de 2015, amb l’adhesió al del consistori l’any 2016 al nou Pacte dels Alcaldes i les 
Alcaldesses pel Clima i l’Energia.   

https://www.granollers.cat/
https://www.clusterbioenergia.cat/
https://www.diba.cat/
http://icaen.gencat.cat/ca/inici
http://www.vallesoriental.cat/
http://www.vallesoriental.cat/
https://montnegrecorredor.org/
https://www.granollers.cat/bioenergia
http://granollers.cat/sites/default/files/event/2020/11/bioenergia_programa-2.pdf
http://granollers.cat/sites/default/files/event/2020/11/bioenergia_programa-2.pdf
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/el-pacte
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/el-pacte
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En el cas de Granollers, com va descriure l’alcalde Josep Mayoral, les estratègies de sostenibilitat 
s’han desenvolupat des de fa molts anys amb accions com l’increment dels espais de vianants a la 
ciutat, la instal·lació d’aparcaments al voltant de les zones urbanes, o la reducció de l’ús energètic 
en els equipaments municipals, amb la implicació directa de les persones treballadores i de la 
ciutadania. La producció d’energia neta local constitueix un altre eix de treball del Pla d’acció per 
l’energia sostenible i el clima (2016), que a Granollers s’ha concentrat especialment en tres fonts 
d’energia: el biometà, la solar fotovoltaica i la biomassa forestal   

Aquesta última font energètica constitueix el fil conductor de la jornada. Les Xarxes Nord i Sud de 
Calor amb biomassa forestal de Granollers, incloses dins de l’operació BIOenergia per al 
desenvolupament local, cofinançada pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, la Diputació de 
Barcelona i el mateix Ajuntament, són un exemple de les oportunitats de cooperació intermunicipal 
i intersectorial i de col·laboració públic-privada que s’obren en el camí cap a la transició energètica 
justa i sostenible.  

L’autoconsum energètic municipal a partir de la biomassa té un rol estratègic en l’assoliment dels 
percentatges de descarbonització i en la introducció de les energies renovables com a font 
energètica principal als municipis. El coneixement contrastat i la participació activa de la 
ciutadania són claus per a l’èxit d’aquesta empresa.  

Marc Cortina, gerent del Clúster de Bioenergia de Catalunya, va reforçar aquesta idea oferint 
algunes dades sobre la biomassa: Catalunya és una de les regions d’Europa amb més potencial 
d’aprofitament i només n’emprem el 30% del que podem obtenir dels nostres boscos. A dia d’avui 
s’hi han desplegat més de 3.000 instal·lacions de bioenergia amb més de 250 megawatts (MW) 
instal·lats, promogudes principalment des de l’àmbit públic amb fons FEDER. En els propers anys el 
consum principal de biomassa vindrà del sector industrial i per això és clau difondre-hi aquesta 
font d’energia i el seu rol estratègic en la transició energètica i en la descarbonització del nostre 
país.  

La bioenergia té un paper destacat en l’impuls de la recuperació econòmica verda d’Europa. És 
l’energia social: el seu potencial de creació de llocs de treball és el més alt entre les fonts 
renovables d’energia gràcies als nombrosos sectors involucrats (de la propietat, extracció, 
empreses de serveis energètics, instal·ladors, transport, etc.). Afavoreix la cohesió territorial i 
l’economia circular: promou l’aprofitament sostenible del recurs en els sectors públic i privat en 
línia amb els objectius de reducció d’emissions establerts en l’Acord de París (2015) i també en 
l’Avantprojecte de llei de Transició Energètica de Catalunya. És, a més a més, gestionable i 
emmagatzemable i es pot aprofitar quan es necessita.  

https://cloud.granollers.cat/index.php/s/BRZZkcIuzaS6l2v#pdfviewer
https://cloud.granollers.cat/index.php/s/BRZZkcIuzaS6l2v#pdfviewer
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Bloc 1. La promoció de la bioenergia a Catalunya. 
Oportunitats i reptes en l’àmbit municipal 

Introducció del marc actual de la bioenergia. 

La promoció de la bioenergia a Catalunya 

Sra. Laia Sarquella, Institut Català d’Energia 

Escenari normatiu energètic que comença per unes directives europees publicades i transposades 
des de fa anys. Ens hem anat preparant normativament segons el que dicten aquestes directrius. Hi 
ha diferents versions de pactes d’energia i plans. El Pacte Nacional per a la Transició Energètica 
vigent, publicat l’any 2017, és l’evolució del Pla d’Energia que acaba l’any 2020. Proposa un futur 
100% renovable a llarg termini (2050), distribuït, inclusiu i democràtic. 

El mateix 2017 es va publicar la Llei del Canvi Climàtic, que aglutina diferents aspectes ambientals 
relacionats amb l’energia i fixa com a objectius que el 50% del mix elèctric de Catalunya sigui 
d’origen renovable per a l’any 2030.  

Amb la declaració d’emergència climàtica no s’introdueixen canvis significatius en la normativa 
esmentada, en reafirmen els objectius a aconseguir a escala local i europea: 

 

El 8% actual de consum brut d’energia final de fonts renovables s’ha de convertir en 32% per a l’any 
2030. Per tant, durant els propers 10 anys l’increment haurà de ser de 24% i es tracta d’una xifra 
molt ambiciosa. S’ha de preparar el marc normatiu actual i garantir la implicació de tots els sectors 
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perquè el desenvolupament sigui prou intens com per a aconseguir la fita establerta per a l’any 
2050. 

Bioenergia 

El terme fa referència a tots els tipus d’energia que deriven de la conversió de fonts biològiques 
naturals, les quals es coneixen com a biomassa i estan disponibles de forma renovable. Les 
matèries primeres de la biomassa poden ser els recursos forestals, les matèries agrícoles o residus 
renovables que es processen a través de tecnologies industrials (combustió, cogeneració, digestió 
anaeròbia, biorefineries) o domèstiques (calderes, estufes) per a obtenir energia en forma de calor i 
fred, electricitat o transport.  

El coneixement desenvolupat al llarg dels anys ha permès optimitzar-ne la generació i tenir clar el 
millor tipus de tecnologia per a transformar en energia cada tipus de biomassa amb un alt grau 
d’eficiència energètica i sostenibilitat. A partir dels residus de les activitats agrícoles, ramaderes, 
industrials, o bé de les activitats urbanes de tractament i gestió de residus orgànics diversos, es 
produeixen diversos tipus de biomassa: biocombustibles sòlids, biocarburants, biogàs o residus 
renovables municipals.  

Es tracta de recursos locals amb gran potencial d’aprofitament que representen una oportunitat de 
millora en la gestió de recursos d’origen agrari, forestal, industrial o urbà, així com per a l’impuls del 
sector agrícola amb alternatives a cultius tradicionals.  

Des del punt de vista de la sostenibilitat es tracta d’un recurs considerat renovable que permetrà 
substituir les fonts fòssils al llarg dels propers anys, a banda d’aportar un valor afegit a la gestió 
energètica a través de la pròpia gestió mediambiental associada: reducció d’incendis, plagues, 
emissions GEH, del tractament adequat dels residus, etc.  

La versatilitat de les seves aplicacions és un dels punts forts de la biomassa com a font d’energia. 
Representa un estalvi econòmic a mitjà i llarg termini i ofereix oportunitats de negoci per a nous 
inversors. 

Per contra, implica un elevat cost de producció i en el transport dels residus i encara s’ha de 
treballar molt en la normalització de la qualitat de les matèries primeres. El seu procés de 
transformació és altament complex i també ho és la tramitació administrativa que se’n deriva 
perquè els projectes de biomassa acabin veient la llum. Cal un recolzament normatiu i l’establiment 
de sinergies amb altres sectors per tal d’afavorir-ne el desenvolupament. 

A Catalunya es va posar en marxa l’any 2014 una estratègia interdepartamental d’impuls de la 
biomassa forestal i de proximitat. L’objectiu inicial va ser de 600 mil tones de biomassa per a usos 
tèrmics i segons les dades provisionals més recents (2019) s’han aconseguit 434,8 tones i 18 mil 
hectàrees anuals de superfície forestal de les 25 mil previstes. Tanmateix, s’ha incrementat el 
consum d’estella (22%) i de pèl·let (31%) en relació a les dades de 2013 i s’han reduït les 
exportacions d’estella de 179.200 a 54.400 tones, a banda d’incrementar-se el consum intern 
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tèrmic de 42 mil a 136.700 tones. Aquestes xifres fan palès un creixement considerable del 
consum intern de biomassa forestal a Catalunya.  

La nova estratègia estableix uns objectius de continuïtat, com es pot apreciar a la següent taula: 

 

Biomassa i gestió eficient de les emissions 

Sr. Jesús Teixidor, vicepresident del Clúster Bioenergia de Catalunya i SUNO Enginyeria de serveis 
energètics SCCLP. Com es poden dissenyar i desenvolupar els projectes de biomassa amb 
l’objectiu de fer una gestió eficient de les emissions.  

El lloc on es crema la biomassa i les característiques d’origen de les matèries primeres determinen 
en gran mida l’impacte ambiental de la seva transformació: les llars de foc són aparells de 
calefacció normalment oberts, amb sortida de fums i que funcionen per radiació o convecció. Les 
estufes són tancades i acostumen a tenir millor rendiment que els aparells de combustió oberta; 
són més regulables i estan pensats per a escalfar de forma local. Les calderes o grups tèrmics són 
aparells tancats pensats per a escalfar fluïts com l’aigua o l’aire, són centralitzades i molt 
regulables.  

Per què es produeixen les emissions? Perquè cremem un combustible sòlid. Per això el primer 
objectiu per a millorar el rendiment de la combustió és aconseguir una combustió complerta, que 
s’obté mitjançant una combinació de factors: 

• Temps. Cal un temps de residència mínim del fas de síntesi a la cambra de combustió. 

• Temperatura. Es requereix una temperatura determinada i constant, sense variacions exteriors, 
per tal de desencadenar totes les reaccions de la combustió. 
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• Turbulència. La mescla entre el combustible i l’aire que aportem ha de ser la correcta i per això 
cal generar turbulències.  

Una combustió eficient i neta es pot aconseguir mitjançant un procés de dues etapes amb l’objectiu 
d’aconseguir l’excés d’aire òptim, tal i com es descriu a la següent imatge: 

 

Tanmateix, aconseguir l’equilibri representat en el diagrama anterior és un procés complicat. A 
l’hora de tirar endavant un projecte de xarxa de calor s’ha de tenir molt en compte, per tant, el tipus 
de material que es crema, el mecanisme per a cremar-lo i la gestió que se’n fa.  

El control de l’aire és imprescindible i el color del fum generat pot ser un indicador útil per a 
identificar possibles problemes o situacions en què la combustió no és complerta.  

Tres elements principals poden ser l’origen dels òxids de nitrogen en biomassa: les temperatures 
de combustió, la pròpia presència de nitrogen en l’aire que hi entra o bé en la matèria combustible. 
Quan es treballa amb biomasses d’origen vegetal, la presència de nitrogen és molt baixa i no 
constitueix un problema. Si la humitat de la fusta és baixa i el control de l’aire és correcte, l’òxid de 
nitrogen és molt baix. Altres productes com les fulles (conífera), el miscanthus o els pinyols d’oliva 
contenen més nitrogen. Per això és important tenir en compte l’elecció del combustible a l’hora 
d’efectuar el control de les emissions.  

A continuació s’enumeren algunes de les claus per a fer més eficient la gestió ambiental de l’ús de 
biomassa: 
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• A nivell domèstic caldria evitar les llar de foc obertes per calefactar espais i escollir màquines 
que compleixin, com a mínim, amb els requisits de la normativa d’EcoDisseny. 

• A nivell terciari cal treballar amb màquines Classe 5 segons la UNE:EN 303-5.  

• Convé dissenyar les xemeneies d’acord amb les especificacions del fabricant i fer-ne les 
neteges pertinents. 

• A nivell general, cal buscar màquines que permetin un bon control de la combustió. S’ha vist 
que és bàsic per mantenir les emissions sota límits.  

• Cal utilitzar els combustibles pels quals va ser dissenyat l’aparell i que aquests siguin com més 
homogenis millor. També és molt important que la seva humitat vagi d’acord amb l’admissible 
de la caldera.  

• Realitzar els manteniments pertinents per tal que la caldera treballi correctament. 

• Potenciant les xarxes de calor centralitzades reduïm focus d’emissió i permet un control més 
exhaustiu de les instal·lacions. 

• Cal continuar investigant des del mercat local. Convenen estudis amb combustibles locals de 
les  instal·lacions que més s'estan realitzant. 
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Bloc 2. L’experiència dels municipis del Vallès i 
comarques veïnes 

Experiències més rellevants dels municipis a l’entorn de Granollers.  

Les Àrees de Gestió Prioritària per a la prevenció d’incendis 
forestals: la biomassa municipal com a clau d’èxit per establir-les 

Sra. Elena Tomàs, de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari (OTPMIFiDA), de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la a 
Diputació de Barcelona, ha explicat l’experiència de les àrees de gestió prioritària per a la prevenció 
dels incendis forestals.  

En els darrers anys s’ha establert un funcionament estratègic de la gestió forestal, dividit en dos 
àmbits: a) la gestió forestal sobrevinguda, dins la qual es realitzen actuacions sobre la massa 
forestal després d’una pertorbació natural com incendis, nevades i ventades o decaïment i plagues 
severes, i b) les àrees de gestió prioritària, que són zones del territori identificades per persones 
expertes en prevenció i extinció d’incendis forestals per a protegir les persones, facilitar l’extinció 
d’un incendi forestal i minimitzar-ne la propagació.   

Les àrees de gestió prioritària s’han classificat en diferents tipus segons el seu objectiu principal. 
Així, per exemple, aquelles establertes per a protegir les persones tenen com a base les 
anomenades interfícies urbanes forestals (IUF): àrees exteriors en urbanitzacions i nuclis de 
població en terrenys forestals. Els punts estratègics de gestió (PEG) i les àrees de foment de la 
gestió (AGP) tenen com a funció facilitar l’extinció i minimitzar la propagació dels incendis. Els PEG 
són zones aptes per a establir infraestructures preparades per al desplegament de maniobres 
d’atac o de contenció per limitar l’afectació de grans incendis forestals. Els AGP són zones que per 
la seva estructura forestal i situació estratègica són apropiades per canviar el comportament d’un 
incendi forestal. 

Per tal de tirar endavant aquesta gestió estratègica s’ha impulsat un conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona, els ajuntaments i les associacions de propietaris forestals, tal i com es 
descriu a la següent imatge: 
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Aquesta col·laboració és essencial per tal de conferir valor afegit als recursos resultants de la 
gestió estratègica per a la prevenció d’incendis. La relació entre els actors implicats ha donat com 
a resultat eines de treball com els models de plecs per la contractació  del subministrament 
d’estella forestal, adaptables a cada ajuntament i que estableixen puntuacions segons el preu per 
tona, criteris socials, ambientals, certificats de qualitat, etc. i criteris procedència en relació a les 
associacions de propietaris i Àrees de Gestió Prioritària. 

Fruit de la col·laboració entre l’OTPMIFiDA i l’Àrea d’Acció Climàtica, l’any 2020 s’ha desenvolupat 
un model de plecs de prescripcions tècniques i administratives per a la contractació del 
subministrament d’estella per part dels municipis amb un VEC de fins a 100.000 euros i una 
plurianualitat de fins a 5 anys. 

Experiència al municipi d’Aiguafreda 

Il·lm. Sr. Miquel Parella, alcalde d’Aiguafreda 

El sistema de calefacció per biomassa en instal·lacions municipals s’ha plantejat com a una gestió 
integral que va més enllà de la instal·lació de les xarxes de calor. Aiguafreda és un municipi 
equidistant entre el Vallés i Osona. Una vista aèria permet observar l’àmplia presència de boscos 
envoltant l’àrea urbana: més del 80% del terme municipal és massa forestal i més d’un 70% és 
espai protegit del Parc Natural del Montseny. 
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Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent, formada per 4 municipis i una entitat municipal 
descentralitzada: Seva, El Brull, Aiguafreda i Tagamanent juntament amb l’EMD de Sant Miquel de 
Balenyà. Es fa un Pla de Gestió Forestal. En el cas d’Aiguafreda comprèn un àrea de poc més d’11 
hectàrees. Permeten que el bosc que ha de venir a continuació ha de ser aquell que creix d’una 
manera sana i neta. Què en fem de la massa estreta dels boscos? La portem a una planta 
d’estellatge. L’associació en va crear una a Sant Miquel de Balenyà: Estella Montseny. L’estella 
obtinguda es classifica en diferents calibres. No només serveix als municipis que integren 
l’associació sinó a d’altres.  

El procés de generació de bioenergia a l’estació d’Aiguafreda funciona de la següent manera: 

 

L’energia generada es distribueix com s’indica a la següent imatge, en la qual s’aprecia (cercles 
vermells) el pla d’ampliació a través del qual es preveu incorporar noves instal·lacions per a abastir 
progressivament tots els equipaments municipals: 
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El projecte es va plantejar des de l’inici amb la participació de la ciutadania. Per fer-ho possible es 
van generar materials divulgatius des del primer moment, sessions obertes de presentació del 
projecte i al moment de la inauguració de la planta.  

Experiència al municipi de Caldes de Montbui 

Sr. Jaume Mauri i Sala, regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Planejament Territorial, Serveis 
Municipals i Barris Interurbans de Caldes de Montbui, va explicar el projecte Autoconsum energètic 
municipal a partir de la biomassa al Vallès i comarques veïnes.  

El municipi també ha volgut treure profit de la gestió de la seva gran àrea forestal. A través 
d’aquest projecte es van voler optimitzar els usos energètics identificats inicialment: equipaments 
municipals escalfats amb calderes de gasoil de baixa eficiència i sense regulació i un complex 
esportiu que generava un gran consum a través de calderes de gasoil i gas natural.  

Les elevades despeses econòmiques i ambientals van motivar la decisió de retirar totes les 
calderes de gasoil i mantenir les dues calderes de gas natural de l'edifici de la piscina nova, per tal 
d’oferir una seguretat en el subministrament energètic de tots els equipaments involucrats.  

Les característiques de la caldera d’estella són les següents: 
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El projecte compta amb la implicació de diferents actors: el Club Natació Caldes com a gestor de la 
instal·lació esportiva vinculada a la piscina; el Servei d'esports, a càrrec de la gestió del pavelló de 
bàsquet i control de la caldera de biomassa; el CEIP El Farell, l’empresa subministradora d'estella, 
l’empresa mantenidora i fabricant de la caldera i l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

Pel que fa a la distribució de costos, es va establir un conveni amb les següents característiques: 

 

Un dels principals reptes ha sigut el de consolidar la producció local d’estella ja que no hi ha fins 
ara una oferta establerta al municipi. Malgrat els intents, no s’ha pogut estimular prou els 
productors locals i el proveïdor principal es troba a Breda, a una distància de 53,7 Km de Caldes.  



13 
 

Relatoria elaborada per 

Operació BIOenergia per al desenvolupament local 

Sra. Judit Tarradellas, de l’Ajuntament de Granollers, va explicar els detalls de l’operació  
BIOenergia per al desenvolupament local, cofinançada pel P.O FEDER 2014-2020 i la Diputació de 
Barcelona. 

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.  

Es vol 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. En concret, els 7, energia neta i assequible; 8, 
treball digne i creixement econòmic; 11, ciutats i comunitats sostenibles; 12, consum i producció 
responsables; 13, acció climàtica, i 15, vida terrestre. 

Les actuacions previstes en l’operació inclouen: 

1. Construcció de la Xarxa Nord de calor (en funcionament) . 

2. Construcció de la Xarxa Sud de calor (en construcció). 

3. 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). 

4. Programa d’actuació per optimitzar el mercat local de la biomassa, orientat a l’autoconsum 
tèrmic (en curs). 

5. 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). 

Pel que fa als impactes esperats i dimensió transformadora del projecte, se’n poden enumerar els 
següents: 

• Execució de projectes singulars que permetran exemplificar els beneficis de la biomassa al 
territori. 
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• Gestió dels projectes singulars a través de models de col·laboració públic-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 en comptes de destinar-lo a l’exportació 

A continuació es poden veure els detalls de les dues xarxes de calor que formen part del 
projecte: 

 

 

També s’inclou el pla de comunicació i un programa d’optimització del mercat local de la biomassa 
dins del qual s’analitzaran aspectes com ara la disponibilitat de biomassa i necessitats tèrmiques 
al Vallès Oriental i comarques veïnes, l’optimització del subministrament i mercat local de 
biomassa, orientat a l’autoconsum, el foment del recurs dins dels sectors públic i privat, residencial 
i industrial, la biomassa com a recurs d’articulació i conservació del territori i la creació d’una Taula 
de coordinació de la biomassa amb els diversos agents implicats. 
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Taula rodona. Aspectes estratègics per aconseguir 
l’autoconsum energètic municipal a partir de la biomassa 

Moderació: Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster de Bioenergia de Catalunya 

Participants:  

• Sr. Josep Verdaguer, Diputació de Barcelona 

• Sr. Aleix Rifà, Rifà Enginyers 

• Sr. Xavier Piñero, Termosun Energias SL 

• Sr. Joan Fornieles, Energrup Bio-Renovables SL 

La taula va oferir diferents visions sobre els camins a seguir en l’autoconsum energètic des de varis 
punts de vista.  

Marc Cortina: Com pot un municipi saber si s’ha de posar una xarxa de calor i quines serien 
les primeres passes per a tirar endavant un projecte de xarxa de calor? 

Xavier Piñero: La primera clau és tenir consum. S’han de tenir instal·lacions amb una demanda 
energètica permanent. Per exemple, els edificis des d’on l’Ajuntament ofereix els serveis 
quotidians, les escoles, etc. En segon lloc s’ha de considerar la ubicació.  

Aleix Rifà: En el marc de la transició energètica no només s’ha de considerar des del punt de vista 
de l’estalvi d’ús energètic, sinó com a estratègia de futur de substitució energètica. Per això 
qualsevol equipament és apte per a rebre energia des d’una instal·lació de biomassa sempre i quan 
disposi d’espai suficient per a allotjar l’equip tècnic necessari. A partir d’aquí caldrà valorar la 
distància entre els equipaments i la despesa necessària per a garantir-ne el millor rendiment 
possible per a assolir els objectius de sostenibilitat.  

Josep Verdaguer. Aquestes instal·lacions històricament han tirat endavant gràcies a les 
subvencions. Hem d’aconseguir que es puguin desenvolupar sense finançament extern tot i que la 
situació d’emergència climàtica requereix que es segueixi estimulant la seva expansió.  

Joan Fornieles. Tots els municipis poden tenir un projecte o més de xarxes de calor amb biomassa. 
EL principal obstacle sols ser la manca de finançament, ja que són despeses sovint molt elevades. 
Les empreses de serveis energètics representen una oportunitat per a facilitar l’accés a fonts de 
finançament i facilitats jurídiques per a establir col·laboració públic-privada.  

Marc Cortina: Quins criteris s’haurien de tenir en compte per a establir un subministrament 
òptim de la biomassa, de qualitat i que garanteixi que les instal·lacions funcionin 
correctament i generin el mínim possible d’emissions? 

https://www.diba.cat/
https://www.rifaenginyers.com/
https://www.termosun.com/
https://www.energrup.com/
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Josep Verdaguer. En primer lloc s’ha de fer un control estricte de qualitat de l’estella o del pèl·let. 
Ens trobem moltes vegades estelles de baixa qualitat. Si un ajuntament aposta per aquesta 
tecnologia i aposta per aquesta matèria primera per a un equipament urbà, pot tenir molts 
inconvenients ambientals i de convivència pels fums generats. L’administració pública va més lent 
del que voldria. A l’hora de fer concursos s’estableixen uns criteris que les empreses es 
comprometen a complir i que de vegades no es compleixen. Obrir expedients sancionadors és 
complicat i això pot contribuir a endarrerir la millora dels controls de qualitat en la producció de 
matèries primeres.  

Xavier Piñero. És cert que en el cas de l’estella hi ha molta més variabilitat. L’ajuntament ha de tenir 
en compte el que vol cremar i com el vol cremar (humitat, granulometria, etc.). S’han de tenir en 
compte les condicions del combustible i les característiques dels equips per tal de poder treballar 
dins del marge d’una normativa específica. 

Aleix Rifà. Jo faig una crida al fet que no hauria de ser responsabilitat del tècnic municipal 
supervisar la qualitat de l’estella. S’hauria de tenir proveïdors d’estella que garantissin una qualitat 
homogènia al llarg de tot l’any i no només a principis de l’hivern, que és el que sols passar. Els 
productors han de ser capaços de donar resposta a la demanda.  

Joan Fornieles. La norma és clara i ja hi ha uns criteris de qualitat que s’han de respectar. Els 
productors s’han professionalitzat i busquen respectar aquesta normativa. En molts casos s’ha de 
prestar atenció a l’hora de voler generar matèries primeres de proximitat perquè en alguns casos 
els productors petits, per limitacions d’espai o d’experiència no poden oferir els nivells requerits per 
la normativa ja que no disposen de les instal·lacions adients per fer-ho.  

Xavier Piñero. Hi estic d’acord. No ha de primer només el criteri de proximitat. Però s’ha de dir que 
Catalunya és un dels llocs on més productors d’estella hi ha i de molt bona qualitat. 

Marc Cortina: la major part de les xarxes de calor són d’àmbit restringit a equipaments 
municipals. A d’altres indrets, per exemple al centre d’Europa, s’han fet esforços per a 
abastir també el sector residencial. Com poder fer aquí aquest salt? 

Aleix Rifà: El primer que s’ha de fer és estimular la confiança entre l’usuari residencial perquè faci 
el canvi i tinguin prou garanties de que tot anirà bé. En segon lloc des de l’administració s’han de 
facilitar els mecanismes fiscals que permetin a les empreses o als usuari rendibilitzar la inversió 
per fer atractiu el canvi. Cal finançament públic que ajudi en aquesta inversió que és necessària, a 
través de col·laboracions públic-privades amb ESE o amb subvencions públiques que es puguin 
retornar en les factures del servei.  

Josep Verdaguer. No veig clar que les xarxes de calor s’hagin d’estendre als serveis privats. A nivell 
domèstic no hi ha consums importants. A nivell econòmic són inviables. Més aviat centraria 
esforços en aspectes com l’exempció d’impostos similar a la del sistema francès. Buscar solucions 
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a nivell particular de subvencions a nivell domèstic. Si no és un desenvolupament urbanístic nou, no 
ho veig clar. 

Xavier Piñero. El problema és que les diferents administracions no s’entenen entre elles. De 
vegades veiem xarxes de calor que passen per davant d’una escola, d’una comissaria i no hi estan 
connectades. Hauríem de fer que l’administració fos més àgil moltes xarxes de calor podrien oferir 
un abastiment rendible si s’aglutinessin tots els consums.  

Joan Fornieles. Aquesta dificultat en la connexió a la xarxa en equipaments gestionats per 
diferents administracions és una anomalia que passa i s’ha de corregir. D’altra banda, connectar 
particulars a la xarxa és difícil. A Catalunya es va apostar des dels inicis per xarxes individuals de 
calor. Aquesta història és difícil de superar. Hi ha solucions tècniques, però els hàbits i les formes 
de funcionar actuals dificulten el canvi. Les administracions municipals han d’incentivar el canvi a 
través de bonificacions i altres instruments. En un desenvolupament urbanístic on participin 
diferents promotors immobiliaris, cadascú muntarà la seva pròpia solució si aquest tema no ve 
gestionat des dels ajuntaments. Una central que abasteixi 200 habitatges sí que sortiria a compte a 
nivell econòmic.  

Marc Cortina: Quin rol ha de tenir la biomassa i les administracions locals en l’àmbit municipal en 
el context de les comunitats energètiques?  

Josep Verdaguer. Els ajuntaments han de facilitar aquests passos i aquesta entesa. Quan hi ha la 
voluntat municipal de tirar endavant aquest tipus de projectes, solen tirar endavant. També de 
formar part d’aquests consorcis i associacions i de vetllar pel compliment dels objectius de 
reducció d’emissions. En una comunitat energètica elèctrica les necessitats són més o menys les 
mateixes. En el cas d’una comunitat energètica tèrmica les variacions de demanda poden ser molt 
grans. Hi ha una part de facilitació, acompanyament i divulgació que han d’assumir els 
ajuntaments. Estem disposats a pagar una quota de gas fixa, però no una quota de calor fixa.  

Joan Fornieles. No veig que puguin tirar endavant si no hi ha una voluntat política ni mecanismes 
de subvenció. Ningú voldrà pagar més del que paga actualment. Si no garanteixis l’estalvi 
econòmic ningú s’hi posarà. A la tèrmica, assumir les inversions d’instal·lar les canonades i les 
subestacions, les interconnexions i tot el sistema, no és viable sense voluntat política. Hi ha un 
competidor molt difícil a batre que és l’aerotèrmica.  

Xavier Piñero. D’una banda a Catalunya hi ha una descentralització total i les despeses són 
elevades. Però en noves instal·lacions podrien ser viables. Perquè ho siguin, s’ha d’apostar per les 
anomenades “passive houses”. Que estrictament no es pot fer perquè hi ha una sèrie de limitacions 
considerables. Però no tota la construcció va en aquest sentit de la demanda pràcticament nul·la. 
No podem comparar les comunitats energètiques fotovoltaiques amb les tèrmiques. Hem de tenir 
clar que la biomassa no és la solució a tot arreu, però és una solució viable en molts casos i s’ha 
d’impulsar allà on ho sigui.  
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Aleix Rifà. És imprescindible que l’administració quan promogui espais urbanístics ho faci des del 
punt  de vista de la planificació urbana i tenint en compte els serveis de xarxes de calor i les 
comunitats energètiques. I que quan es faci nova edificació, per molt baix que sigui el consum 
tèrmic, amb més raó es facin servir instal·lacions comunitàries.  

Marc Cortina: Quin tipus d’instal·lacions municipals creieu que són més susceptibles de tenir 
aquestes instal·lacions?  

Els ponents han estat d’acord en que  s’han d’identificar els edificis amb major demanda energètica 
i que sigui constant en el temps. Les piscines municipals tradicionalment són un dels que major 
demanda tèrmica tenen, però també hi ha els centres de salut, escoles, etc. S’han de tenir en 
compte també les característiques climatològiques de la zona.  

Cloenda 

El Regidor de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers, Sr. Albert Camps, va 
agrair la participació de totes les persones implicades en la Jornada i en va enumerar les principals 
conclusions: 

• Promoure la biomassa és promoure l’energia verda, bassada en la matèria forestal que ajuda a 
reduir la dependència dels combustibles fòssils. És una energia descentralitzada que pot guiar 
el camí cap a la transició energètica. 

• Aquesta energia permet reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de tones de CO2, 
contribueix a mitigar els efectes del canvi climàtic i a fer front a la situació d’emergència 
climàtica. La producció de biomassa també afavoreix la neteja dels boscos i permet evitar els 
incendis forestals. 

• És una nova economia que afavoreix la creació de llocs de treball especialment en el món rural 
a partir de la generació d’activitat econòmica basada en l’explotació forestal per a l’elaboració 
de pèl·let o estella. És un exemple clar d’economia circular amb recursos naturals i s’ha de 
fomentar la recerca i la innovació per a augmentar-ne l’eficiència. S’ha de treballar per un 
concert públic-privat al voltant de l’impuls de la biomassa. 

• La biomassa té un enorme potencial per a articular territori. Permet establir aliances entre el 
món rural i urbà, sovint dissociats. La comarca del Vallès Oriental n’és un bon exemple.  

• Apostar per la biomassa des dels diferents nivells de l’administració és una qüestió de 
prioritats i de compromís amb la transició energètica i la descarbonització i cal establir-la com 
a una prioritat entre les nostres actuacions, tenint en compte que la ciutat no és només 
l’administració. És la suma de les institucions, del sector econòmic i de la ciutadania. Les 
Xarxes Nord i Sud de Calor amb biomassa forestal de Granollers són una bona aposta perquè la 
ciutadania estigui en contacte amb el funcionament de fonts renovables d’energia i sigui 
conscient dels seus avantatges locals i per al conjunt del planeta.  
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Preguntes i respostes 

Per a Sra. Elena Tomàs (Diputació de Barcelona) 

• El VEC màxim (10.000 euros) dels plecs de contractació plurianual del subministrament 
d'estella és anual ? 

A la presentació hi havia un error, el VEC és de 100.000€ per tot el contracte. 

• Les àrees prioritàries de gestió ja les teniu definides a totes les comarques de la província? On 
podríem consultar la informació? 

Actualment les AGP estan delimitades a nivell d’associació de propietaris, ja que estan vinculades 
al conveni que hi ha entre els ajuntaments, la DiBa i la Associació de propietaris. Actualment no 
estan encara penjades en un visor públic, hi estem treballant. En principi els ajuntaments que han 
signat el conveni han de tenir-les. 

• On podem trobar el model de plecs tècnics i administratius per a la contractació del 
subministrament d’estella ?  

No estan penjats enlloc encara, ja que són molt nous. Ens els podeu demanar a la Diputació tant a 
l’Oficina tècnica de Prevenció Municipal d’incendis Forestals, com a Gerència de Serveis de Medi 
Ambient Àrea d’Acció climàtica 

Per a Il·lm. Sr. Miquel Parella (Alcalde d’Aiguafreda) 

• La garbelladora automàtica que teniu a la planta d'estella és fixe o mòbil (de lloguer) 

La garbelladora és propietat de l'associació i fixe a la planta d'estellatge. Consta de cinta 
transportadora, panell de garbellat i tremuja. 

• Disposeu d'algun model de conveni per tal que els municipis de l'entorn puguem optar a la 
contractació de l'estella de la planta de Seva? 

Es poden establir acords de diferents tipus, ja sigui per conveni com per servei directe. Hi ha preus 
fixats per tona d'estella. 

Per al Clúster de Bioenergia de Catalunya i la Diputació de Barcelona  

• Hola, som una empresa productora d'estella que la comercialitzem a molts ajuntaments de la 
província. Veiem amb certa preocupació que es pugui estendre el model d'Aiguafreda, on els 
ajuntaments es produeixen la pròpia estella. Com veuen els ponents aquesta opció? Quin paper 
ens resta fer a les empreses privades productores d'estella que hem sigut motor en l'inici del 
desenvolupament del sector? 
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En els parcs d'habitatges existents a rehabilitar i els plans de millora urbana de determinats 
barris?...com valoreu les xarxes de calor amb biomassa o combinades amb aerotèrmica al sector 
residencial per contribuir a la descarbonització de les ciutats ? 

Per a Sra. Laia Sarquella (ICAEN) 

• Com encaixa la revisió de l’estratègia de la biomassa a Catalunya per al 2021 al 2027 amb els 
reptes de quota de renovables per al 2030 i 2050? 

Encaixa amb els objectius de renovables al consum d'energia final, si bé actualment s'estan fent els 
estudis de la Proencat 2030, que preveu la contribució de cada font energètica. 

• Teniu experiència d’aconseguir bioenergia mitjançant la gestió de residus urbans procedents 
de la gestió d’espais verds? (podes, esporgues, segues, etc.)  

No és habitual, però a la XQ d'Ecoenergies de la Zona Franca, barregen una petita part d'aquestes 
restes amb la BMF 

 


