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Dimecres 2 de juny de 2021

Relatoria de la jornada

Coorganitzada per:  Ajuntament de Granollers  ,   el  Clúster  Bioenergia de Catalunya, el  Consell
Comarcal del Vallès Occidental i Granollers Mercat

Amb la col·laboració de: PIMEC, el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i
el Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya
 

En el marc de l’operació BIOenergia per al desenvolupament local, l’Ajuntament de Granollers
va celebrar el 2 de juny la jornada  Impuls de la biomassa forestal per a ús tèrmic al sector
industrial  del  Vallès.  Actualment  la  indústria  del  Vallès  encara  presenta  una  elevada
dependència dels combustibles fòssils, per la qual cosa cal trobar noves solucions energètiques
que permetin reduir-ne els costos energètics i millorar-ne així la competitivitat i sostenibilitat. 

La biomassa com a energia renovable, avui dia, ja representa una opció energètica competitiva i
sostenible per a ús tèrmic industrial. A la sessió es coneixeran de primera mà casos d’èxit de
diferents  sectors  industrials que són exemple per  tal  que més indústries  puguin incorporar la
biomassa com a energia per als seus processos tèrmics, i alhora puguin esdevenir projectes que
impulsin la gestió forestal sostenible i la prevenció dels grans incendis forestals. S’emmarca en
l’operació BIOenergia per al desenvolupament local, cofinançada pel P.O FEDER 2020-24.

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.

Hi van assistir al voltant de 50 persones.
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Benvinguda i presentació

Conducció: Virgínia Domingo, Ajuntament de Granollers

Presenten: Il·lm. Sr.  Josep Mayoral,  alcalde de Granollers.  Sr.  Ignasi  Giménez,  president del
Consell Comarcal del Vallès Occidental

Il·lm. Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers

Sovint les dinàmiques de país no porten al fet que els dos vallesos treballin conjuntament, però és
innegable que és una zona del territori català amb molt potencial i esdeveniments com aquest, que
permeten establir xarxes entre municipis, són importants, i més quan es parla de temes cabdals
com la transició energètica i la lluita pel canvi climàtic. Gràcies al Pacte d’Alcaldes pel Clima i
l’Energia dels  municipis  tenim  objectius  de  reducció  de  consum  i  emissions  clars,  que  ens
marquen un camí a seguir des del món local en sintonia amb el que ve marcat des de la Unió
Europea.

És el moment de defensar una Europa diferent i impulsar un canvi que ha d’anar des de baix cap a
dalt, és a dir, que parteixi d’una visió local i això es traslladi en impactes globals, i no al revés.

A Granollers estem fent un esforç per incrementar el nombre d’instal·lacions fotovoltaiques. Un
cas és el Palau d’Esports de Granollers.  Es pretén que l’energia que s’utilitzi  per als propers
esdeveniments, com el Mundial d’handbol femení 2021, sigui en un 98% provinent de plaques
fotovoltaiques.

Granollers té una planta de compostatge i s’està pactant un acord amb l’Agència Catalana de
Residus per tal de duplicar-ne la capacitat, de manera que esdevindrà un equipament important,
juntament amb l’estació depuradora d’aigües residuals que hi ha al costat.

Per  acabar,  les  xarxes  de  calor  de  biomassa  que  s’han  desenvolupat  gràcies  al  projecte
BIOenergia pel desenvolupament local alimentaran una dotzena d’equipaments municipals.

Pretenem en un futur proper desplegar totes aquestes mesures, com per exemple la fotovoltaica o
la biomassa, en el sector industrial local. Ens sembla clau, pel que fa a la biomassa, que la matèria
primera sigui local, per aconseguir una simbiosi territorial que considerem imprescindible, tant
per donar sortida a la gestió dels boscos locals, com per proveir d’energia neta els equipaments i
els ciutadans del municipi.

Es destaca també un nou objectiu: la connexió ferroviària entre les línies R4 i R8, que connectarà
el Vallès Oriental amb l’Occidental, fet que es considera vital, ja que la transició energètica ha de
venir acompanyada d’un canvi en la mobilitat.

Sr. Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental

S’està treballant juntament amb el Clúster de Bioenergia de Catalunya un projecte important de
biomassa forestal per a la indústria i que es presentarà als fons europeus Next Generation. En
aquesta línia, s’ha aprovat també el Pla Singular de Reactivació Industrial, que marcarà les bases
a les quals caldrà que s’avingui el sector industrial del futur, necessàriament sostenible. El planeta
que deixem a les noves generacions vindrà donat per les decisions que prenem avui. Cal una
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sostenibilitat  circular  i  inclusiva,  i  és  obligació  de  les  administracions  donar  resposta  a
l’emergència climàtica.

S’està engegant el projecte d’una agència d’energia del Vallès Occidental, per donar servei al
ciutadà i als municipis petits i mitjans, i per contribuir al canvi de model.

Les grans ciutats consumeixen més del 75% dels recursos naturals, generen més del 50%
dels residus i emeten entre un 60% i un 80% dels gasos d’efecte hivernacle. Al 2050, dues de
cada tres persones viuran a les ciutats.

Tothom hi pot aportar el seu gra de sorra: cadascú des de casa, però també des de les empreses i
les institucions.
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Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa

Conducció: Virgínia Domingo, Ajuntament de Granollers

Sr. Manel Torrent, director de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN)

En  aquesta  sessió  es  parla  d’un  recurs  autòcton  que  cal  aprofitar  perquè  ens  permet  ser
autosuficients i estar en sintonia amb el medi ambient. Malgrat que l’electrificació tendeix a ser el
discurs general, aprofitar la biomassa, la geotèrmia i en general les fonts locals, és una estratègia
imprescindible, i també és una eina d’activació econòmica que genera una riquesa en el propi
territori.

L’estratègia de l’ICAEN l’explica tot seguit la Laia Sarquella, juntament amb el marc normatiu i
les línies d’ajut per promoure la biomassa en el sector industrial. Avui dia és un dels sectors en
què costa trobar un substitut a les tradicionals fonts tèrmiques; considerem que la biomassa és una
molt bona alternativa al gas quan l’electrificació és complexa.

Sra. Laia Sarquella, Institut Català de l’Energia (ICAEN)

Aquests són els objectius i la trajectòria per arribar al mix energètic amb un 100% de renovables
al 2050, i les normatives actuals. Al 2020 a Catalunya no s’han assolit els objectius previstos
(s’ha arribat al 10% aproximadament) i, per tant, els objectius per assolir el 2030 són ambiciosos. 
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Com veiem, la biomassa actualment té un paper molt petit, però serà molt útil en els punts on
l’electrificació  de  les  fonts  tèrmiques  actuals  sigui  complexa.  A  2014,  el  govern  va aprovar
l’estratègia per promoure l’aprofitament de la biomassa forestal. S’han fixat nous objectius per als
propers anys per seguir impulsant la biomassa i diversificant segons el tipus de combustible.

L’observatori de calderes de Catalunya ens permet tenir un cens actualitzat, gràcies a les dades
aportades per diferents fabricants i empreses instal·ladores. Actualment disposem d’unes 4.800
calderes de biomassa a Catalunya, tot i que els últims anys s’ha alentit el ritme de creixement.
Al Vallès Occidental n’hi ha unes 119 (18 MW) i a l’Oriental, unes 205 (6 MW).

S’introdueix la guia tècnica per a la implementació de projectes de biomassa, per a totes aquelles
empreses que estiguin disposades o es plantegin fer el canvi cap a la biomassa. Acompanyant la
guia hi ha un aplicatiu de càlcul (Excel) per fer una estimació de la potència, consum i cost d’una
nova  instal·lació  de  biomassa  per  simular  un  cas  real,  tot  i  que  es  recomana  posteriorment
contactar amb les enginyeries especialitzades per analitzar el cas amb més detall.

Pel que fa als ajuts, es disposaven de 2,5 milions d’euros per a calderes de biomassa industrial i
no s’han esgotat, se n’han sol·licitat 1,7 M €. Per a xarxes de calor, ha passat el contrari, hi havia
700.000 € i s’han sobrepassat les sol·licituds, que han arribat  fins a 1 M €. Això es complementa
amb la convocatòria vigent del  programa d’ajuts per a la rehabilitació i  eficiència energètica
(ajuts PREE). Hi ha previsió que hi  hagi més ajuts per a climatització i ACS, i també per a
municipis de menys de 5.000 habitants, però encara no hi ha una data concreta de sortida. 
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La bioenergia, l’energia clau per a la producció sostenible al 
sector industrial

Conducció: Virgínia Domingo, Ajuntament de Granollers

Sr. Marc Cortina - Clúster Bioenergia de Catalunya

Sovint  parlem poc dels  incendis  forestals  i  l’aprofitament de la biomassa és també una bona
manera de prevenir-los. Cal posar en valor que tenim empreses locals vinculades en tota la cadena
de valor de la biomassa, i això fa que els projectes es puguin desenvolupar amb èxit. És per tant
un sector que proporciona ocupació i té un impacte positiu també en l’economia del país.

Avui la jornada se centra en la biomassa forestal,  però cal  tenir  en compte que també hi  ha
biomassa agrícola, ramadera o urbana, així com de subproductes industrials, de manera que l’ús
pot ser molt extens, tot i que a la indústria majoritàriament s’utilitza per fer vapor. A Catalunya hi
ha instal·lats  uns 350 MW en més de 3.000 instal·lacions  de  biomassa l’any  2020 (60  MW
instal·lats en l’últim any).

A la província de Girona es podria arribar a cobrir un 40% de la demanda que actualment és de
gas amb biomassa.

La  biomassa  és  una  font  d’energia  molt  estable  en  preu  (17-22  €/MWh);  ens  permet
emmagatzemar-la a gran escala, però cal valorar la disponibilitat de l’espai. Possibilita un estalvi
de fins al 50% del cost energètic.

Es fa també menció dels drets d’emissió de CO2, que també puja notablement (2018 17€/tona CO2

a 2021 52 €/tona CO2); per això, es vol animar les empreses a adaptar-se i a obrir el camí de la
descarbonització industrial (sector paperer, químic i ceràmic, sobretot, i també l’agroalimentari:
carni, lacti, vitivinícola...).

Sr. Carles Rodríguez Herencia - Conseller de Territori i Transició Ecològica del Consell
Comarcal del Vallès Occidental

Presenta el projecte Boscos del Vallès, una de les zones més industrialitzades d’Espanya: suposa
el 17% dels llocs de treball industrial i el 4% del conjunt del total de Catalunya (135 polígons
industrials).

El sector representa un 27% del valor afegit brut del territori, amb un 60% de superfície forestal
(un 90% de la qual és privada).

És un espai idoni per al projecte, que busca la gestió forestal i alhora generar una dinamització
econòmica.
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Entre 2012 i 2017 s’ha construït un nou centre logístic de biomassa forestal i dues calderes de
gran consum, una al consorci sanitari de Terrassa i l’altra a la UAB, que suposen la mobilització
de 350 tones de fusta anual. A banda de la inversió industrial, el projecte preveu la formació
professional i el treball forestal, per tal de reduir el risc d’incendi en les zones més crítiques, i
augmentar alhora la biodiversitat d’aquestes zones.

Sr. Joan Vila – President de la Comissió d’Energia de PIMEC

Presenta el cas d’una empresa paperera. Va començar el 1993 amb una central de cogeneració, i
això ha  estat  el  fil  conductor  per  anar  buscant  l’eficiència  en els  processos industrials  de la
fabricació de paper (incloent-hi les patents).

Més endavant es va canviar l’objectiu de l’estalvi energètic per un d’estalvi de CO2, cosa que va
ser clau per decidir substituir el gas per fer vapor per biomassa. Avui una de les dues màquines
que produeix paper ho fa sent neutre de CO2.

Camí de decreixement: en els propers 10 anys es preveu tenir més generació renovable, cosa que
disminuirà també les pèrdues del sistema, a banda de l’increment que suposarà en l’eficiència
energètica.  Posteriorment,  s’introduiran  també  canvis  en  la  mobilitat  de  l’equip  humà  de
l’empresa, per fer-ho més sostenible. 
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Exemples d’èxit en l’ús industrial de biomassa forestal

Modera Sr. Marc Cortina - Clúster Bioenergia de Catalunya

Indústria lliure de carboni a partir de la biomassa 

Sr. Sergio Orero - Assets Management Industry ENGIE

És una empresa multinacional francesa dedicada a oferir serveis energètics en tota la cadena de
valor; avui se centra concretament en la biomassa. Als clients els preocupa el fet de poder ser
partícips en la descarbonització fixada per al 2050.

El cost dels drets d’emissió de CO2 s’han multiplicat per 10 en els últims 5 anys, i això és
també una palanca important per impulsar les instal·lacions de biomassa. A continuació, s’explica
en quins casos la biomassa pot ser més competitiva com a font d’energia:

Donat que la indústria actualment genera el 24,3% del total de les emissions a Catalunya, és
un dels sectors on més cal incidir.

Tot seguit, es comenten les oportunitats i beneficis que ofereix la biomassa en el sector industrial,
tant en l’àmbit de país com d’empresa:

8



Relatoria elaborada per

Actualment ENGIE ha instal·lat unes 752 calderes en 13 països, que suposen uns 2654 MW.
Ofereixen una solució global,  des  de la fase de  construcció -si  cal,  aportant  finançament-,  al
disseny  i  dimensionament,  l’explotació  posterior,  la  gestió  i  valorització  dels  residus,  i  el
manteniment de les instal·lacions.

Finalment,  es  presenten  alguns  casos  d’èxit.  Per  una  banda,  en  el  sector  paperer,  el  cas  de
l’empresa  ARJOWIGGINGS HEALTHCARE,  amb dues  calderes  que  suposen  un  estalvi  de
19.000 tones de CO2 anuals i cobreixen un 95% de la demanda; i per l’altra, el cas de l’empresa
MICHELIN,  amb una instal·lació de cogeneració  que  estalvia  12.200 tones de CO2 anuals  i
combina biomassa forestal amb residus industrials de fusta.

9



Relatoria elaborada per

Aprofitament de subproductes de la indústria per a la generació de vapor 
industrial 

Sr. Daniel Solé – Director Comercial de VYNCKE

És obligació de la indústria empènyer per reduir la petjada de carboni, però alhora és rendible! 

A Catalunya tenim els recursos i els professionals per fer-ho. L’activitat de Vyncke es basa en
solucions de biomassa com a font d’energia des de 2012. Les aplicacions poden estar destinades a
producció d’ACS, climatització tant de calor com de fred, producció de vapor, captura de CO2,
producció d’electricitat...

Hi ha molta heterogeneïtat pel que fa als combustibles que considerem com a biomassa, tant pel
que  fa  a  materials,  dimensions  i  granulometries,  com  a  la  seva  humitat.  Com  que  hi  ha
possibilitats tan diverses, això ens obliga a oferir solucions que s’adaptin al client i als recursos de
què disposa, mitjançant calderes versàtils.

A continuació, es mostren els diferents models de calderes industrials que ofereixen. Tot seguit,
els punts que cal considerar quan es vol fer el canvi de fonts tèrmiques convencionals (gas, carbó)
cap a la biomassa:

Cal considerar que les calderes de biomassa són més grans que les de gas, a banda de l’espai per
emmagatzemar el combustible, i tenir en compte com ve el camió o qui sigui que ha de proveir-
nos de la matèria primera.

Presenta  a  continuació  diferents  exemples  d’instal·lacions  existents.  Destil·leries,  empreses
agroalimentàries,  fabricants  de  mobles.  Alguns  d’ells  poden cremar  subproductes  de  la  seva
pròpia activitat econòmica (economia circular).
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La biomassa a la indústria i la gestió de la logística 

Sr. Vicente Gimenez – Director Industrial de Termosun

És  clau  que  els  fabricants  tinguem  clar  i  estiguem  informats  sobre  els  residus  que  genera
l’empresa amb la qual estem treballant, per tal de mirar si els podem aprofitar amb algun tipus de
caldera  de  biomassa.  D’aquesta  manera,  reduïm encara més el  CO2 emès,  ja  que  deixem de
necessitar  el transport i  la gestió de part  dels residus. La següent imatge proposa alternatives
tècniques disponibles per adaptar la indústria actual:

Cal actuar en sistemes de reducció de CO2 en tota la línia de producció de la biomassa, ja que tots
els processos poden ser objecte d’emissions de CO2. Es fa esment de la “Guía para el calculo de
la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de la organización”. 

Les fases que cal tenir en compte a l’hora de treballar amb la biomassa són les següents:

• Obtenció

• Preparació de la biomassa

• Transport

• Consum en caldera

S’han observat casos en què s’asseca la biomassa utilitzant calor provinent d’instal·lacions de
gas, de manera que no té sentit. En un futur, seria ideal adaptar també el transport de l’estella o
altres materials amb una flota de vehicles no contaminants.

A continuació,  es  presenten diferents  tipologies  de calderes  que  ofereix  Termosun,  i  algunes
propostes de projectes presentats a les convocatòries dels fons europeus, com un model innovador
de calderes de coincineració (fangs de depuració i biomassa). 
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Factors d’èxit per al bon funcionament de les instal·lacions de biomassa 
en l’àmbit industrial 

Sr. Òscar de Caralt – Director tècnic d’Electra Comercial

Presenta  diferents  aspectes  a  tenir  en  compte  per  garantir  un  funcionament  òptim  de  les
instal·lacions. Assenyala la diferència entre els casos en què es pot fer servir un subproducte que
fins ara es considerava un residu, ja que seran casos amb una rendibilitat més alta, enfront dels
casos on no hi ha possibilitat d’aprofitar un producte. Els principals factors d’èxit s’expliquen a
continuació:

• Factor 1: Només prescriurem una instal·lació de generació de calor amb biomassa quan el
consum tèrmic sigui elevat, regular, disposem d’espai per al combustible i assegurem
l’ompliment de la sitja. Cal tenir en compte la inèrcia tèrmica de les instal·lacions, és a
dir, la lentitud en incrementar o reduir la temperatura dins de la caldera.

• Factor 2: Projectar la planta tenint en compte com es consumeix calor.

• Factor 3: Projectar la planta tenint en compte el tipus de biomassa que es vol cremar.

• Factor 4: Sense l’emmagatzematge i el transport resolt, la biomassa no funciona.

• Factor 5: La cambra de combustió ha d’haver estat dissenyada per al combustible que es
cremarà.

• Factor 6: Cal preveure els costos de control d’emissions, així com els que puguin sorgir
de la necessitat de tractar els gasos.

• Factor 7: Cal incloure al projecte la gestió de les cendres i els costos associats, des de la
generació fins al tractament.

• Factor 8: Cal evitar el sobredimensionament de la caldera de biomassa.

• Factor 9: Fer un contracte de manteniment amb personal especialitzat.

• Factor 10: Per assegurar l’èxit de la inversió es pot recórrer a un contracte de serveis
energètics.

Cloenda

El regidor de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers, Sr. Albert Camps,
agraeix la participació de totes les persones implicades en la jornada i n’enumera les principals
conclusions:

La biomassa és un factor d’oportunitat per al territori avui i de cara al futur, sobretot en l’àmbit
rural. Protegeix els boscos pel que fa a la prevenció d’incendis i pel que suposa per a la transició
energètica.
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Preguntes i respostes

Per a la Sra. Laia Sarquella / ICAEN:

• Roger Martí: Bon dia, quina és la data prevista per a l'ampliació del pressupost d’eficiència
energètica? Moltes gràcies.

Properament,  però encara no hi  ha data fixada.  Són ajuts  adreçats a habitatges.  Per als ajuts
industrials, es va tancar la convocatòria a finals de l’any passat. Per ara, no tenim informació
sobre si hi haurà més ajuts els mesos propers.

Per al Sr. Daniel Solé, d’Isabel Balsach:

• Una caldera de gas natural es pot reconvertir a caldera de biomassa? Per a una caldera de
5000 kg/h, quina superfície/volum d’estoc d’estella es necessita? Quin és el producte de la
combustió? Gràcies

Passar una caldera, es pot fer parcialment, retirant el cremador de gasoil i posant-ne un per a
pèl·lets. Cal tenir en compte que el volum i el diàmetre de tub seria el mateix i que això suposa
limitacions,  probablement  produiria  un  40  o  45% del  que  produïa  abans,  però  desconec  les
especificacions tècniques.

• És viable la instal·lació en centres de poble o polígons industrials? Quin cost de manteniment
té una caldera de biomassa en comparació a una de gas natural,  incloent-hi  els filtres de
partícules? Gràcies

Sí, es pot fer sense cap problema. Tot i això, s’ha d’explicar l’entrega de la biomassa. Ha de ser
quelcom  ràpid  i  net,  perquè  sinó  els  veïns  poden  queixar-se,  pot  generar  incomoditats  o
malentesos. Pel que fa al manteniment, podríem dir que té un cost aproximat d’un 2,5% de la
inversió inicial anual (ho inclou tot, peces que calgui canviar, etc.).
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