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1. Introducció i objectius
1.1. Introducció
L’impuls de les energies renovables és fonamental per poder evolucionar cap a un
model de sostenibilitat energètica de futur, i en un context de crisi com l’actual, pot
afavorir el desenvolupament socioeconòmic i la creació de llocs de treball d’una
manera sostenible. El sector de les energies renovables és innovador i té unes
previsions de creixement importants, i dins d’aquest, la biomassa llenyosa pot
esdevenir, avui dia, una de les renovables amb més potencial a casa nostra.
La biomassa llenyosa, i més encara la biomassa forestal primària, és la renovable que
més pot ajudar a la creació de nous llocs de treball, fet fonamental, sobretot en l’àmbit
rural, ja que fixa població i afavoreix la cohesió social i territorial i el desenvolupament
local.
A casa nostra, l’acumulació de biomassa en les zones boscoses és cada vegada més
gran ja que els aprofitaments forestals suposen només el 30% del creixement del
bosc. Això és degut principalment a la poca rendibilitat econòmica de les explotacions
forestals i a la sortida comercial reduïda de la seva fusta, la qual cosa porta a que una
part important dels boscos es trobin subexplotats. Aquesta situació comporta un
augment important del risc d’incendi, sobretot pel que fa a Grans Incendis Forestals.
Segons el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013: “la gestió
sostenible de la massa forestal per obtenir biomassa i prevenir incendis és un mètode
adequat per a l’equilibri territorial del medi, protegir la flora i fauna, aportar recursos
energètics renovables i generar economia i ocupació local”.
Amb l’objectiu general de sensibilitzar i posar de relleu els avantatges econòmics,
socials i ambientals que es deriven de l’aprofitament energètic de la biomassa, i de
contribuir a la consolidació d’aquest sector emergent, l’Associació Catalana de
Municipis, el Centre tecnològic Forestal de Catalunya, el Consorci Forestal de
Catalunya, la Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya i Qnorm van posar en
marxa, a finals del 2010, el projecte INNObiomassa, dins el qual s’emmarca el
present estudi. El projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu,
d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre
TRE/293/2010.
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INNObiomassa és un projecte que consta de 4 grans accions que s’han anat
desenvolupant de forma paral·lela:
Acció 1.- Diagnòstic del consum i del potencial d’aprofitament energètic
Acció 2.- Formació professional i creació d’ocupació
Acció 3.- Certificació d’un producte de qualitat
Acció 4.- Comunicació, divulgació i transferència
El present estudi forma part de l’acció 1 en la que es pretén fer una diagnosi del
consum i del potencial d’aprofitament energètic de la biomassa tèrmica en 6 àrees pilot
de Catalunya, estudiant la disponibilitat de biomassa i demanda energètica, realitzant
diagnosis municipals i elaborant Plans d’acció comarcal. Aquestes àrees pilot, com és
la comarca de l’Anoia, han estat escollides per ser zones amb elevada superfície
forestal o tenir un elevat índex d’atur i mostrar a la vegada interès cap al sector de la
biomassa.

1.2. Objectius
L’objectiu principal d’aquest estudi és el d’avaluar i diagnosticar la capacitat de
penetració de la biomassa com a font d’energia a la comarca de l’Anoia, tenint en
compte que l’estudi del mercat des del punt de vista de l’oferta i de la demanda es
considera crític per emprendre una estratègia orientada a l’impuls de les renovables a
nivell comarcal.
Els punts principals que s’analitzen són:
•

Disponibilitat del recurs i cost del seu aprofitament i transformació, fent especial
èmfasi en el potencial de biomassa forestal primària (aquella que s’extreu
directament del bosc, a través dels treballs de manteniment i millora).

•

Avaluació de la demanda i necessitats energètiques dels sectors més
interessants a l’hora d’implementar la bioenergia

•

Potencial de creació d’ocupació
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2. Síntesi d’informació temàtica: Biomassa
2.1. Què és la biomassa?
Segons defineix l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), el terme biomassa engloba tota
la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, incloent els materials que procedeixen
de la transformació natural o artificial d’aquesta matèria orgànica. L’energia que es pot
obtenir de la biomassa prové de la llum solar, la qual, gràcies al procés de fotosíntesi,
és aprofitada per les plantes i transformada en energia, acumulant-se a les seves
cèl·lules. Després pot ser traspassada per la cadena alimentària al regne animal.
Aquesta energia emmagatzemada es pot alliberar sotmetent-la a diversos processos
d’aprofitament energètic.
Existeix una gran diversitat de productes que es poden considerar biomassa. N’hi ha
de tipus forestal, agrícola, del sector ramader i agroalimentari i de tipus residual.
També hi ha els cultius destinats de manera específica a la producció d’energia
(cultius energètics).
Segons la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de
2009 relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, es defineix la
biomassa com la fracció biodegradable dels productes, material de rebuig i residus
d’origen biològic procedents d’activitats agràries -incloses les substàncies d’origen
vegetal i d’origen animal-, de la silvicultura i de les indústries connexes -incloses la
pesca i l’aqüicultura-, així com la fracció biodegradable dels residus industrials i
municipals.

2.2. Tipus de biomassa
Segons el seu origen, la biomassa es pot classificar en els següents grups (CFC,
2011):
•

Biomassa d’origen forestal: Es considera biomassa d’origen forestal tots els
productes i restes que provenen dels treballs de manteniment i millora de les
masses forestals. En el marc del projecte Enersilva, la biomassa d’origen
forestal es va definir com la biomassa forestal primària (BFP). En són alguns
exemples els productes i restes que provenen de les podes, les tallades i les
aclarides.
5

Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes
Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a
Innovadors, regulat
per l'Ordre
TRE/293/2010
Projectes
Innovadors,
regulat per l'Ordre TRE/293/2010

•

Biomassa procedent de la indústria de transformació de la fusta: La
indústria de transformació de la fusta, inclosa dins el sector forestal, genera
subproductes que també són susceptibles de ser utilitzats energèticament. És
el cas dels costers, les serradures, les escorces i els encenalls. També s’hi
poden considerar els licors negres de la indústria paperera.
Segons el tipus d’indústria es pot classificar en:
- Restes d’indústries de primera transformació: S’obtenen en indústries
que processen directament el tronc que arriba del bosc, és a dir,
serradores, indústria de conglomerat, indústria de pasta de paper i
indústria surera.
- Restes d’indústries de segona transformació: S’obtenen en indústries
que utilitzen com a matèria primera la fusta ja elaborada en les
indústries de primera transformació, com per exemple la indústria del
moble.

•

Biomassa d’origen agrícola: Les restes que es generen de les activitats
agrícoles i agroalimentàries i que es poden utilitzar de forma directa com a
combustible o com a matèria primera per obtenir altres combustibles –com
poden ser els biocarburants– es consideren biomassa d’origen agrícola. Inclou
les restes que provenen de conreus llenyosos (com les branques obtingudes
de les podes d’arbres fruiters) i de conreus herbacis (com la palla dels cereals i
la canyota de blat de moro).

•

Biomassa procedent del sector ramader i agroalimentari: Es refereix a tots
aquells residus i subproductes orgànics que poden ser valorats energèticament
a través del procés de digestió anaeròbia. Els purins de porc, els fems, els
residus d’escorxador, els greixos animals i les restes de polpes de fruites i el
marro de cafè, entre d’altres, són exemples d’aquest tipus de biomassa.

•

Cultius energètics: Són aquells conreus de plantes de creixement ràpid que
es destinen de forma específica a obtenir energia. Entre aquests tipus de
conreus cal destacar:
- Els conreus productors de biomassa lignocel·lulòsica d’espècies
llenyoses, com l’eucaliptus (Eucalyptus sp) i el pollancre (Populus sp), i
d’espècies herbàcies, com el cardo (Cynara cardunculus).
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- Els conreus d’oleaginoses, com la colza (Brassica napus) i el gira-sol
(Helianthus annuus), destinats a obtenir olis vegetals aptes per ser
utilitzats com a carburants en el sector de l’automoció.
•

Residus municipals: Es consideren residus municipals les restes de poda i
jardineria i els residus voluminosos (fusta neta provinent de la recollida
selectiva i de la petita activitat industrial).

•

Biomassa de tipus residual: És aquella que prové d’un procés de
transformació artificial. La fracció orgànica dels residus sòlids urbans (RSU),
els fangs generats a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) o els
olis vegetals ja utilitzats poden transformar-se en biomassa de tipus residual.

En la següent figura es presenta un esquema dels tipus de biomassa segons el seu
origen:
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Figura 1: Tipus de biomassa segons el seu origen (Font: CFC – Observatori de la biomassa)
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3. Descripció general
3.1. Àmbit d’estudi
L’àmbit d’estudi és la comarca de l’Anoia, situada en el sector sud-oriental de la
Depressió Central Catalana i amb una superfície de 866,3 km2 (Idescat, 2011). La
comarca està integrada per 33 municipis, sent Igualada la capital. Dins la comarca no
hi trobem cap entitat municipal descentralitzada.

Mapa 1: Localització de l’Anoia i dels seus municipis (Font: CFC en base a l’ICC, 2011)
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Les principals vies de comunicació són: l’autovia A-2 que travessa d’est a oest la
comarca; la carretera C-25 que travessa el nord de la comarca passant pels termes
municipals de Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt i Sant Pere
Sallavinera; la C-15 que uneix Igualada amb Vilafranca del Penedès; la C-37 que uneix
Igualada amb Manresa; la C-1412 que uneix Igualada amb Tremp i la C-241c que
comunica Igualada amb Santa Coloma de Queralt.

3.2. Estat socioeconòmic
3.2.1. Població
L’Anoia té 118.057 habitants (any 2010), la qual cosa suposa una densitat de població
de 136,3 habitants/km2. La densitat per cadascun dels municipis es mostra a
continuació:

Nombre
d'habitants/km 2
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

Veciana

Vilanova del Camí

Vallbona d'Anoia

Santa Maria de Miralles

Torre de Claramunt (La)

Sant Pere Sallavinera

Santa Margarida de Montbui

Sant Martí de Tous

Sant Martí Sesgueioles

Pujalt

Rubió

Prats de Rei (Els)

Pobla de Claramunt (La)

Orpí

Piera

Òdena

Masquefa

Montmaneu

Jorba

Llacuna (La)

Igualada

Copons

Hostalets de Pierola (Els)

Castellolí

Carme

Castellfollit de Riubregós

Capellades

Calaf

Calonge de Segarra

Bellprat

Bruc (El)

Argençola

0

Cabrera d'Igualada

1.000

Figura 2: Densitat d’habitants per municipi a l’any 2010 (Font: CFC en base a dades del Idescat,
2011)

Com és lògic, el municipi amb més densitat de població correspon a Igualada que és la
capital de la comarca (4.827 habitants/km2). Capellades i Vilanova del Camí, tots dos
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de poca superfície i situats a la banda sud-est de la comarca, tenen una densitat de
població considerable: 1.230 i 1.870 habitants/km2 respectivament.
Cal destacar l’existència de municipis que, sent dels que tenen més extensió de
terreny, com són Argençola, Calonge de Segarra, La Llacuna, Sant Martí de Tous,
Veciana i Rubió, tenen un nombre reduït d’habitants, obtenint per tant una densitat de
població molt baixa. A més, com es pot observar en la següent figura, la població en
aquests municipis no ha augmentat o ha augmentat poquíssim en aquests últims anys.
Els 5 municipis on s’ha incrementat més la població en aquests darrers deu anys són:
Els Hostalets de Pierola, Igualada, Masquefa, Piera i Vilanova del Camí.
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Figura 3: Evolució de la població per municipi des de l’any 2001 al 2010 (Font: CFC
en base a dades del Idescat, 2011)
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3.2.2. Població segons l’activitat
L'activitat econòmica de la comarca se centra principalment en el sector serveis i en la
indústria. D’acord amb les dades publicades per l’ajuntament d’Igualada, l’any 2008, el
sector terciari aportava el 51,09% del PIB total de la comarca de l’Anoia, essent les
immobiliàries i els serveis a empreses, conjuntament amb les administracions
públiques, sanitat i ensenyament, les branques més rellevants. Darrerament hi ha
hagut un augment progressiu del pes d’aquest sector.
Pel que fa al sector industrial, en destaca el tèxtil, el cuir i el calçat conjuntament amb
el paper i les arts gràfiques. Els segueixen en importància la metal·lúrgia, el sector
alimentari i la producció de materials per a la construcció.
El sector agrari de l’Anoia ha anat evolucionat els darrers anys, perdent pes
progressivament el conreu de l’olivera, de la vinya i de l’ametller en benefici dels
cereals. La vinya, però, continua sent la branca agrícola més important. Pel que fa a la
ramaderia, l’Anoia mai ha estat una comarca amb clara vocació cap a aquest sector,
però en destaca el sector porcí i l’avícola.
Finalment, el sector de la construcció ha estat durant molts anys un generador
d’ocupació i riquesa per la comarca de l’Anoia. Al 2008 aquest sector representava el
12.40% del PIB de l’Anoia, un percentatge superior al que representa el sector per tot
Catalunya. Però, amb la davallada general que ha patint aquest mercat, s’ha anat
produint una caiguda accelerada del nombre de persones ocupades, passant de 4.564
l’any 2008 a 3.937 el 2009. Alhora, el nombre d’empreses que actuaven en la
construcció va passar de 556 en el 2008 a 486 a finals de 2009, un descens del
12.58% (Galí, 2010).
A la figura 4 es mostra la distribució de la població segons els sectors d’activitat
següents: serveis, construcció, indústria i agricultura.
D’entre els diferents sectors d’activitat n’hi ha que poden resultar més interessants a
l’hora de plantejar la implantació de la biomassa com a font de calor. Es tracta
d’aquelles activitats que necessiten una quantitat important de calor de forma més o
menys constant, o que tenen uns consums puntuals però molt grans. Dins el sector
industrial en destaquen certs tipus d’indústries agroalimentàries (càrnies, làctics, ...) i
dins el sector primari, el subsector del porcí i el subsector avícola. Dins el sector de
serveis poden ser interessants els hotels i hostals, balnearis o cases de turisme rural.
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Figura 4: Distribució de la població per sectors d’activitat en funció dels treballadors afiliats al
Règim Especial de treballadors autònoms i per afiliacions al Règim General de la seguretat social.
Desembre de 2010 (Font: Observatori del treball de la Generalitat de Catalunya, 2011)

3.3. Estat natural
Més del 50% de la comarca de l’Anoia és superfície forestal, si bé una part important
(gairebé 16.000 ha) està coberta per matollars. La superfície forestal arbrada
representa el 37% de la comarca, amb 32.312 ha, superfície molt semblant a la de
conreus (veure figura 5 i annex 1).
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1.858
Conreus 31.071
Improductiu 5.434

Figura 5: Superfície ocupada (ha) segons el mapa de cobertes del sòl de Catalunya 3a edició
(Font: CFC en base a MCSC 3a. edició, 2005)

3.3.1. Superfície forestal arbrada
La superfície forestal arbrada (és a dir, el bosc) es concentra sobretot a la meitat sud
de la comarca, i es troba dominada pels boscos d’aciculifolis, sent el pi blanc l’espècie
més abundant. A la figura 6 es mostra quina és la proporció que ocupa cadascuna de
les principals espècies forestals.
Els cinc municipis amb més superfície forestal són Els Hostalets de Pierola, Castellolí,
El Bruc, Santa Maria de Miralles i Bellprat (en aquests municipis entre un 30 i un 61%
de la superfície és bosc). Hi ha altres municipis que tenen un alt percentatge de bosc,
però com que tenen poca extensió, la superfície de bosc no és molt destacable.
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Quercus faginea
2.418
Bosc de ribera 826
Altres espècies 56
Pinus halepensis
19.764

Figura 6: Superfície (ha) ocupada per les principals espècies forestals segons el mapa de cobertes
del sòl de Catalunya 3a edició (Font: CFC en base a MCSC 3a. edició, 2005)

3.3.2. Superfície agrícola
Els conreus ocupen el 36% de la superfície comarcal i són gairebé tots de secà. Hi
predominen els cereals, la vinya i l’olivera i també hi tenen certa presència els conreus
industrials (colza i gira-sol). Els fruiters també són principalment de secà (com
l’ametller), tot i que també n’hi ha de regadiu.
Pel que fa a la seva localització, a la part més propera al Penedès hi predomina la
vinya. A la zona de Calaf, propera a la comarca de la Segarra, hi ha dedicació gairebé
exclusiva pels cereals (blat i ordi), i a la zona de la conca d’Òdena hi abunda la barreja
de cereals, vinya i oliveres.
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Oliverars 493
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Figura 7: Superfície (ha) ocupada pels diferents tipus de conreus agrícoles segons el mapa de
cobertes del sòl de Catalunya 3a edició (Font: CFC en base a MCSC 3a. edició, 2005)

3.3.3. Figures de protecció
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
A la comarca de l’Anoia hi ha diversos espais inclosos dins el Pla d’Espais d’Interès
Natural, els quals es mostren al mapa 2 i es detallen a la taula 1. Aquest Pla, que es
va aprovar mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de desembre, i té condició de pla
territorial sectorial, estableix una xarxa de 165 espais naturals representatius de
l’àmplia varietat d’ambients i formacions presents a Catalunya.
L'objecte del PEIN (art.15.1 de la Llei 12/1985) és "...la delimitació i l'establiment de les
determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la
conservació dels quals es considera necessari d'assegurar, d'acord amb els valors
científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que
posseeixen".
A tots els espais és d'aplicació un règim preventiu bàsic, que inclou un règim urbanístic
incompatible amb els processos urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu
relatives a la implantació d'usos, instal·lacions i altres activitats susceptibles de
lesionar significativament els valors protegits. Paral·lelament, per a un nombre d'espais
concrets, s’estableixen disposicions de caràcter particular, bàsicament relatives al
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planejament urbanístic i a la protecció de les aigües i zones humides i algunes
espècies de la flora i fauna silvestres.
El Pla també pretén però fomentar millores en l'àmbit rural i assegurar el manteniment
de les activitats tradicionals de manera compatible amb la protecció dels espais, que
inclou activitats agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètiques, d'aqüicultura, de pesca i
turisme rural.

Mapa 2: Espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural (Font: DMAH, 2011)
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Taula 1: Llistat dels espais inclosos al PEIN, superfície total i superfície dins la comarca

Nom de l’EIN

Carbasí
Valls del Sió-Llobregós

Sistema Prelitoral Central

Capçaleres del Foix

Valls de l’Anoia

Roques Blanques
Montserrat

Superfície
total (ha)

Superfície
dins la
comarca (ha)

Municipis afectats
comarca de l’Anoia

de

242,79

242,79

Argençola i Montmaneu

26.846,56

463,1

Castellfollit de Riubregós

18.170,68

5.998,74

2.176,68

98,76

la

Bellprat, Carme, La Llacuna,
Orpí, Sant Martí de Tous, Santa
Margarida de Montbui, Santa
Maria de Miralles
La Llacuna

4.101,04

4.101,04

Cabrera
d’Igualada,
Capellades, La Pobla de
Claramunt,
La
Torre
de
Claramunt, Piera i Vallbona
d’Anoia

570,76

570,76

El bruc, els Hostalets de Pierola
i Piera

5.868,27

1.159,18

El Bruc

Actualment, cap d’aquests Espais d’Interès Natural disposa de Pla especial de
protecció del medi natural i el paisatge.
Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)
Dins la delimitació del PEIN hi ha tres Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)
els quals tenen una regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada per a
preservar-los i potenciar-los. Aquest són (veure mapa 3):
-

-

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, amb una superfície total de 3.500 ha
que s’extén pels municipis de El Bruc, Marganell, Monistrol de Montserrat i Collbató
(comarques de l’Anoia, el Bages i el Baix Llobregat). Pel que fa a la comarca de
l’Anoia (municipi de El Brull) ocupa 1.159,18 ha.
Reserva natural parcial de la Muntanya de Montserrat, amb una superfície total de
1.761 ha. Aquesta reserva es localitza a dins el Parc Natural, de manera que la
seva superfície està comptabilitzada també dins la superfície del Parc. La
superfície de l’Anoia que es troba dins la Reserva és de 638,86 ha.
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-

Zona perifèrica de protecció del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat que
engloba superfície del voltant del Parc i ocupa 4.242 ha. La part que correspon a
l’Anoia ocupa 1.406,19 ha.

La Muntanya de Montserrat es va declarar Parc Natural l’any 1987 mitjançant el Decret
59/1987, de 29 de gener. En aquest mateix Decret també es declara la zona de
Reserva Natural Parcial amb la finalitat de “protegir d’una manera absoluta les
formacions geològiques i geomorfològiques i de preservar estrictament la riquesa de
flora i fauna”, i també es determina una zona de protecció de l’entorn del Parc Natural
regulada pel Pla especial de protecció.
L’any 1988 es va aprovar el Pla especial de protecció de la muntanya de Montserrat
per a regular i concretar aspectes diversos de la gestió del Parc Natural i de l’entorn de
protecció (veure annex 2). En aquest Pla especial s’indica que fora de l’àmbit de
reserva natural les activitats tradicionals i l’aprofitament ordenat de les seves
produccions agrícoles, forestals i ramaderes són genèricament admesos, tot i que
limita les intervencions forestals a l’aclarida. En la reserva integral l’accés està
subjecte a control per assegurar que l’impacte de l’home és el mínim possible, i sols
subordinat als estrictes fins científics, patrimonials i naturals que requereixin la
delimitació.
L’any 1992 es va aprovar el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i l’espai “Montserrat”
va incloure tota la superfície del Parc Natural i dos sectors nous: el Puig Ventós i Sant
Salvador de les Espases.
La gestió del Parc Natural la duu a terme el Patronat de la Muntanya de Montserrat, la
qual és una entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat de Catalunya,
adscrita al Departament de la Presidència.

20

Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes
Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a
Innovadors, regulat
per l'Ordre
TRE/293/2010
Projectes
Innovadors,
regulat per l'Ordre TRE/293/2010

Mapa 3: Espais Naturals de Protecció Especial (Font: DMAH, 2010)

Xarxa Natura 2000
La xarxa Natura 2000 és una iniciativa europea que impulsa la creació d’una xarxa
ecològica europea coherent formada per les zones especials de conservació (ZEC),
designades d’acord amb la Directiva hàbitats, i les zones d’especial protecció per a les
aus (ZEPA), establertes en virtut de la Directiva d’aus. Prèviament a la designació de
les ZEC cal que la Comissió classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els
espais proposats.
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La seva finalitat és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i els
hàbitats més amenaçats d’Europa, contribuint a detenir la pèrdua de biodiversitat
ocasionada per l’impacte de les activitats humanes.
Al següent mapa s’ubiquen cadascuna de les àrees que constitueixen la Xarxa Natura
2000.

Mapa 4: Espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000 (Font: DMAH, 2011)

Cadascun d’aquests espais s’inclou dins d’una tipologia concreta definida per l’Acord
GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per
a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC), en la
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qual es fixen uns objectius de conservació en quant a hàbitats i espècies de flora i
fauna.
Les Valls del Sió-Llobregós s’inclou dins la tipologia d’Espais del Prepirineu, mentre
que la resta s’inclouen dins la tipologia d’Espais de muntanya interior.
Segons el mateix Acord, en aquests espais es potenciarà la planificació forestal amb
criteris de gestió que tinguin en compte els requeriments ecològics de les espècies
d’interès comunitari, i promoguin pràctiques silvícoles compatibles o que afavoreixin
els seus hàbitats. En àrees amb presència d’espècies d’interès comunitari es
procurarà allargar el màxim les rotacions de tala, sense que se’n ressenti la
productivitat silvícola, i s’adequarà la realització dels aprofitaments forestals a èpoques
que no interfereixi amb el cicle biològic de l’espècie. En cas de ser necessari d’efectuar
una actuació en èpoques sensibles per a alguna espècie d’interès comunitari,
requerirà un informe previ de l’òrgan gestor de l’espai o en el seu defecte, dels Serveis
Territorials del DMAH. Es promouran mètodes alternatius per a l’extracció de fusta que
redueixin la construcció de pistes forestals, amb la finalitat de limitar la penetrabilitat i
fragmentació de les àrees amb presència d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari.
Els Serveis Territorials hauran d’avaluar, abans de la seva autorització, la repercussió
dels treballs forestals en els sectors crítics per a l’àguila cuabarrada en els Espais del
Prepirineu i per a l’àguila cuabarrrada o la tortuga mediterrània en els Espais de
muntanya interior.

3.3.4. Fauna i flora
Fauna
A la comarca hi ha vàries espècies protegides que s’han de tenir en compte a l’hora de
plantejar l’explotació del bosc. En quant a mamífers hi ha una amplia representació de
quiròpters (tots ells protegits per la legislació vigent), tot i que la gran majoria són
espècies que es refugien en coves i edificacions. Només la ratapinyada orelluda
septentrional pot condicionar l’explotació del bosc per ser una espècie netament
forestal que selecciona boscos madurs i a més és relativament escassa. La resta de
mamífers protegits que apareixen a la comarca o són molt abundants (esquirol,
mostela) o no són pròpiament forestals (rata d’aigua).
El grup de les aus és el que compta amb més espècies protegides, destacant per seva
diversitat i significació els rapinyaires. A la comarca hi són presents espècies
típicament forestals o que seleccionen hàbitats en mosaic de cultius, matolls i boscos,
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com l’àliga marcenca, l’astor, l’esparver, l’aligot comú, l’àliga calçada, el xoriguer comú
o el falcó mostatxut. Es tracta d’espècies freqüents, que no estan en perill d’extinció,
de manera que és suficient tenir en compte una sèrie de precaucions mínimes per
protegir-les: no tallar arbres amb nius i evitar fer treballs prop de nius en època de cria.
Puntualment hi ha alguna espècie rupícola com l’àliga daurada, l’àliga cuabarrada o el
falcó pelegrí. També hi ha diversitat de rapinyaires nocturns, però no hi és present el
més amenaçat, el mussol pirinenc.
D’entre el grup d’aus protegides també destaquen els picots. A la comarca hi són
presents tres espècies comunes arreu del territori català (picot garser gros, picot verd i
colltort. Aquest últim a la zona sud de la comarca), i en canvi no s’hi troben altres
espècies més amenaçades de picots, com el picot negre o el picot garser mitjà. També
hi ha una àmplia representació de passeriformes protegits, tots ells abundants i
d’àmplia distribució arreu de Catalunya, i per tant sense perill d’extinció.
Dins el grup dels rèptils, no hi ha cap grup d’espècies que siguin escasses i estiguin
amenaçades. Els amfibis són un grup que prefereix ambients humits pel que
l’explotació dels boscos tampoc els afecta de manera important.
Per últim cal fer esment de la presència de dues petites superfícies dins la comarca
declarades Refugis de fauna salvatge, sumant un total de 80 ha.
Flora
Hi ha presents tres espècies de flora protegida, dues a la Vall del riu Llobregós
(Lepidium subulatum i Ononis tridentata) i una altra localitzada a l’EIN Roques
Blanques (Adenocarpus telonensis).

3.3.5. Climatologia
Segons l’Atles Climàtic de Catalunya es defineixen 9 tipus de clima o regions d’humitat
basats en l’índex d’humitat de Thornthwaite. Aquest índex ve definit per la diferència
entre l’índex d’humitat (relació percentual entre la suma dels excedents mensuals
d’aigua i les necessitats anuals d’aquest líquid expressades per evapotranspiració
potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa (relació semblant entre el dèficit anual d’aigua
expressar per la suma dels dèficits mensuals i la necessitat anual d’aigua). D’aquests
9 tipus de clima, 3 es troben representats a la comarca de l’Anoia, tot i que gairebé
tota la comarca presenta un clima sec subhumit (veure mapa 5).
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Mapa 5: Tipus de clima segons Thornthwaite (Font: ACDC, 2011)

La precipitació mitjana anual oscil·la entre els 550 mm al nord de la comarca fins als
650 mm a l’àrea de Montserrat i la serra d’Ancosa. Les estacions plujoses són la
primavera i la tardor i les seques són l’hivern i l’estiu. Els hiverns són freds a bona part
de la comarca, amb mitjanes d’uns 6 ºC, i molt freds al nord amb mitjanes de 3 ºC. Els
estius són calorosos, entre 22 °C i 24 ºC de mitjan a, causant una amplitud tèrmica
anual elevada (Servei meteorològic de Catalunya, 2011)
A la següent taula es mostra la mitjana de les dades recollides per l’estació
meteorològica d’Òdena.
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Taula 2: Precipitació i temperatures mitjanes mensuals en el període 2001-2009 (Font: CFC en base
a dades de l’Estació meteorològica d’Òdena)

Mes

Gen Feb

Precipitació
(mm)

31,1 40,1 34,3

Temperatura
(ºC)

5,2

6,4

Mar Abr

9,4

69

Mai

Jun

Jul

Ago

61,1 28,8

23

61

Set

Oct Nov Des Total

62,4 81,7

26

35,5

554

11,9 16,3 21,3 23,6 23,1 19,2 15,1

8,7

5

13,8

3.3.6. Risc d’incendi
Segons el mapa de perill bàsic d’incendi forestal del DMAH, a la comarca de l’Anoia
s’hi combinen zones amb un risc alt d’incendi i zones amb un risc baix. Aquestes
darreres corresponen bàsicament a terrenys agrícoles.
A continuació es mostra aquest mapa de perill bàsic d’incendi forestal que s’elabora a
partir dels mapes de models d'inflamabilitat i de models de combustible de Catalunya i
en base a l’orografia i climatologia.
A més, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de
prevenció d'incendis forestals, es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el
període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre tots els termes municipals de
la comarca excepte els municipis de Calaf, Igualada, Montmaneu, Sant Martí
Sesgueioles i Vilanova del Camí.
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Mapa 6: Mapa de perill bàsic d’incendi forestal (Font: DMAH, 2002)

3.4. Mercats
En relació al sector de la biomassa és important avaluar la situació del mercat de
l’estella i del pèl·let, però també de la fusta i dels subproductes del serrat. Per això, a
continuació, a banda d’indicar i descriure les empreses que actualment estan produint
estella o pèl·let, també s’avaluen els aprofitaments forestals que es realitzen a la
comarca, les indústries de primera transformació de la fusta que hi ha tant a la
comarca com a les comarques limítrofes i els subproductes que generen.
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3.4.1. Aprofitaments forestals
Dels aproximadament 600.000 m3 de fusta que s’aprofiten cada any de mitjana a
Catalunya (prenent de referència els últims 5 anys dels quals tenim estadística), a
l’Anoia se n’aprofiten uns 8.500. Totes les principals espècies de conífera que hi ha a
la comarca (pi blanc, pinassa i pi pinyer) s’aprofiten donant un volum mitjà de 8.177 m3,
mentre que de planifolis per fusta se n’aprofiten uns 320 m3, bàsicament de pollancre i
roure.
A la següent taula es mostren aquestes dades per cadascun dels anys (pel període
2005-2009) i es donen també les dades de la quantitat de llenya aprofitada. Destaca
l’elevat volum de fusta de coníferes de l’any 2005 i l’elevada quantitat de llenya del
2006 que podria ser degut als incendis produïts entre els anys 2003 i 2005
Taula 3: Aprofitaments forestals a la comarca de l’Anoia de l’any 2005 al 2009 (Font: DMAH)

2009

Fusta de
coníferes
(m3)
6.832

2008

5.010

982

729

420

2007

4.622

179

7.047

873

2006

5.903

259

4.665

26.681

2005

18.518

148

1.172

2.297

Mitjana

8.177

319

3.307

6.234

Any
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Llenya de
coníferes
(t)
2.923

Llenya de
planifolis
(t)
899

Fusta de
planifolis (m3)

Tots aquests aprofitaments corresponen a forests privades. El destí d’aquesta fusta no
sempre són les indústries de primera transformació de la comarca o les comarques
adjacents, sinó que a vegades es porta la fusta a altres indústries de Catalunya o fora
del país.

3.4.2. Indústries de primera transformació de la fusta
Les indústries de primera transformació de la fusta són aquelles que processen els
troncs (fusta en roll) que arriben del bosc i n’elaboren determinats productes o bé els
prepara per a què altres indústries (anomenades de segona transformació) en puguin
fer productes acabats per al consumidor final. A Catalunya aquest sector consumeix
prop de 800.000 t/any de fusta en roll, de les quals 520.125 t/any provenen de
Catalunya i la resta provenen principalment de França i de la resta d’Espanya.
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A la comarca de l’Anoia només hi ha una indústria de primera transformació de la
fusta, situada a Els Prats de Rei, que es dedica a la fabricació d’embalatges. Es tracta
de l’empresa MADERAS GIRALT, S.L.
MADERAS GIRALT, S.L. fabrica els seus palets i embalatges a partir de fusta en roll
procedent de l’Anoia o de comarques pròximes i també de fusta ja serrada que
compren a altres indústries de primera transformació. La fusta que utilitzen és
bàsicament de pi blanc (Pinus halepensis). El rendiment del procés productiu pel que
fa a la fusta en roll és d’un 45% aproximadament, generant una quantitat anual de
subproductes d’unes 725 tones (entre serradures, escorça i costers). Tots aquests
subproductes són venuts a particulars o petites empreses de la zona: les serradures
les venen a granges, l’escorça a empreses de jardineria i els costers a forns de pa
(sense produir-ne estella).

Fotografia 1: Fusta per a l’elaboració d’embalatges

Fotografia 2: Costers generats a la serradora

A les comarques limítrofes de l’Alt Camp, Solsonès i Bages hi ha un total de 9
indústries més de primera transformació.
Taula 4: Llistat de les empreses de primera transformació de la fusta de les comarques limítrofes
de l’Anoia, producte que elaboren i espècies forestals que consumeixen (Font: CFC, 2007).

Producte1

Espècies forestals2

P, E, St

Ps, Pn, Psm, Pu, Ph

Cardona (Bages)

E

Pn, Ps, Psm, Aa, Pia,
Ph

JOSEP Mª JANÉ “FOREXCOOP”

Cardona (Bages)

E

Pn, Ps

JOSEP Mª MASCARÓ

Cardona (Bages)

D

Po, Pn, Ps

TRAMSA

St. Martí Torruella
(Bages)

P, Rti

Pn, Ps, Pu

Empresa

Situació

SANTASUSANA, SA

Callús (Bages)

FORESTAL EL RIERAL, SL
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FUSTES JANÉ, SL

Solsona (Solsonès)

E, St

Ps, Pn, Pu, Ph

TABLEROS TRADEMA, SL

Solsona (Solsonès)

T

Totes

AMISOL

Solsona (Solsonès)

E

Pn, Ps

ASERRADEROS FONTOVA, SA

Cabra del Camp
(Alt Camp)

E, St

Ps, Pn, Pr, Pu, Ph

1

2

Els codis de cada producte es refereixen a:
E: Embalatge, St: Estructural, D: Desenrotllament, P: Pals, Rti: Rolls tornejats impregnats, i T:
Trituració.
Els codis de cada tipus d’espècie es refereixen a:
Ps: Pi roig, Pn: Pinassa, Pu: Pi negre, Ph: Pi blanc, Pr: Pi insigne, Psm: Avet Douglas, Po:
Pollancre, Aa: Avet i Pia: Pícea.

D’entre aquestes indústries s’hi troba la única a Catalunya que consumeix fusta de
trituració per la producció de tauler aglomerat. Es tracta de Tableros Tradema
(Solsonès) que s’abasteix principalment de subproductes de la indústria i fusta
reciclada. Tot i que també consumeix unes 60.000 t/any de fusta en roll de baixa
qualitat (torts, prims, amb presència de nusos, ...), aquesta quantitat només representa
un 12% del total que entra a fàbrica.
La resta d’indústries (serradores) esmentades consumeixen un total d’unes 111.500
t/any (CFC en base a enquestes de l’any 2007).

3.4.2.1. El mercat dels subproductes del serrat
En el procés productiu de la majoria d’aquestes indústries es genera una quantitat
important de subproductes, ja que de mitjana el producte principal (fusta per diversos
usos) suposa només al voltant d’un 42-55% de la fusta que entra a indústria. La
principal destinació del subproducte és la venda a l’engròs a la indústria de tauler
aglomerat (Tableros Tradema), tot i que en alguns casos es realitza la venda al detall o
s’aprofita per la pròpia indústria (CPF, 2007).
Els principals subproductes que es generen en aquest tipus d’indústria són (CPF,
2007):
1. Triturables: S’inclouen els costers amb i sense escorça (amb escorça quan aquesta
és menyspreable), els retalls de serra i la llenya, i suposen entre el 20 i el 35 % de la
fusta que entra a indústria. Es poden utilitzar com a llenya per empreses o particulars,
però majoritàriament es destinen a la indústria de trituració. En alguns casos puntuals
són consumits per les mateixes indústries que disposen de forn d’assecat no alimentat
amb fuel o gasoil. A partir d’aquests subproductes, moltes serradores produeixen
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estella per donar-ne major valor afegit. Aquests són productes que poden tenir molt
d’interès per a l’obtenció de biomassa com a combustible.
2. Serradures: S’obté en totes les serradores, però el seu percentatge varia amb la
tecnologia de serrat, amb el tipus de producte final i amb el nivell d’acabat. S’estima
una quantitat de serradures d’entre un 5 i un 25 % de la fusta que entra. La demanda
d’aquest producte ve molt determinada pel mercat local, però, tot i ser continguda és
estable ja que difícilment es pot substituir en granges que busquen material per
absorbir lixiviats i fer jaços, empreses de neteja, processos de compostatge, o altres.
No és recomanable el seu ús com a font d’energia ja que suposa un elevat contingut
de fins, i aquests, a banda de poder-se compactar i embussar parts mòbils de les
calderes, també poden comportar perill d’explosió ja que es poden mantenir en
suspensió en la cambra de combustió.
3. Escorça: Quasi totes les indústries escorcen el tronc per elaborar els seus productes
i generen d’entre un 5 i un 15 % d’escorça, depenent de l’espècie i el procés productiu.
És un producte que té un elevat valor de mercat per la seva gran diversitat d’usos:
sector de la jardineria, compostatge, estacions depuradores d’aigües residuals, etc.
Pel que fa al seu possible ús com a font d’energia, cal tenir en compte que, si bé no
resulta problemàtic quan s’utilitza estella procedent de troncs amb escorça, afegir-ne
quantitats addicionals pot donar problemes per l’elevat percentatge de sorres que
poden contenir i també per l’elevada generació de cendres en la combustió. També
poden formar incremats que poden malmetre les calderes, sobretot quan aquestes són
d’alta eficiència.
A partir dels percentatges indicats en els paràgrafs anteriors s’estima que la quantitat
de subproductes del serrat generats a les indústries de primera transformació de la
comarca de l’Anoia i comarques veïnes és la següent:
Taula 5: Quantitat de subproducte generat a les indústries de primera transformació de l’Anoia i
comarques limítrofes.

Triturables

Quantitat
(t)
30.600

Serradures

16.700

Escorça

11.150

Total

58.450

Subproducte

31

Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes
Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a
Innovadors, regulat
per l'Ordre
TRE/293/2010
Projectes
Innovadors,
regulat per l'Ordre TRE/293/2010

Segons l’estudi “El mercat de la fusta en roll a les empreses de primera transformació
a Catalunya”, editat pel CPF el 2007, els preus de mercat d’aquests subproductes a
Catalunya són:
Taula 6: Preus de venda dels diferents subproductes en origen (Font: CPF, 2007).

Preu promig
(€/t)
14

Preu màxim
(€/t)
15

Preu mínim
(€/t)
14

Costers sense escorça

22

27

12

Llenya i retalls

39

42

36

Estella

31

36

26

Serradures

19

39

12

Escorça

20

28

13

Subproducte
Costers amb escorça

El preu màxim es dóna quan el material es ven al detall i el mínim quan es ven a
l’engròs. En el cas de la llenya s’ha considerat el preu de venda al detall, i en canvi en
el cas de l’estella es considera només el preu a l’engròs ja que tota l’estella que
generen les serradores de Catalunya es ven a la indústria de tauler aglomerat.

3.4.3. Productors i distribuïdors d’estella i pèl·let
3.4.3.1. Productors i distribuïdors d’estella
Segons dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge, actualment a la comarca
hi ha un únic productor d’estella:
INICIATIVES FORESTALS D’ARGENÇOLA
C/ Costa, s/n
08717 Argençola
Telf.: 93 809 20 23
e-mail: iniforestdar@gmail.com
De fa un any aquesta empresa té emmagatzemada estella forestal (unes 180 t)
procedent dels boscos de la comarca, principalment de pi blanc. Una part de l’estella
es troba sota cobert i l’altra sota tèxtil. La fusta es va estellar després d’estar gairebé
un any apilada a bosc de manera que es tracta d’una estella amb una humitat molt
baixa. El destí d’aquesta estella són calderes de petita i mitjana potència.
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Per a l’elaboració de l’estella, aquesta empresa lloga la maquinària fora de la comarca.

Fotografia 3: Estella emmagatzemada sota cobert Fotografia 4: Estella emmagatzemada sota tèxtil

Pel que fa a les comarques adjacents trobem 2 empreses subministradores d’estella al
Bages, 2 al Solsonès i una al Baix Llobregat.
Taula 7: Llistat de les empreses productores o distribuïdores d’estella a les comarques adjacents a
l’Anoia (Font: CPF, 2010)

Nom empresa

Municipi i comarca

Productes Forestals de la Catalunya Central,
S.C.C.L.
Biocombustibles Obradors

Callús (Bages)

Apensol

Solsona (Solsonès)

Ecotermik

Solsona (Solsonès)

Trenchsalvic sl

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Sant Joan de Vilatorrada (Bages)

A partir d’enquestes s’estima que a les comarques de la Catalunya Central es
produeixen unes 1.600 t/any d’estella.
El preu de referència de l’estella, sense tenir en compte el transport, pot variar des
dels 65 als 100 €/t (CPF, 2010), depenent molt de l’empresa subministradora, de la
qualitat de l’estella i el volum subministrat.
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3.4.3.2. Productors i distribuïdors de pèl·let
A la comarca de l’Anoia i a les comarques adjacents no hi ha cap productor de pèl·lets.
El que hi ha són empreses que distribueixen pèl·let i que, o bé són també
distribuïdores de calderes de biomassa o bé també distribueixen altres tipus de
biomassa.
Taula 8: Llistat de les empreses distribuïdores de pèl·let a la comarca de l’Anoia i adjacents (Font:
CTFC, 2010 )

Nom empresa

Municipi i comarca

Iberpellet

Igualada (Anoia)

Biocombustibles obradors

Callús (Bages)

Cleper

Manresa (Bages)

El preu de referència del pèl·let, sense tenir en compte el transport, oscil·la entre els
180 €/t quan es ven a granel i els 240 €/t quan es ven en sacs de 15 kg (CPF, 2010).

3.5. Identificació d’agents clau
Els agents clau que actuen en el territori són:
L’administració pública
Els agents de l’administració pública involucrats en l’activitat de bioenergia forestal es
poden diferenciar en Ajuntaments, Consell Comarcal, i les àrees de la Generalitat de
Catalunya i Parcs competents en la matèria.
Taula 9: Administració local de l’Anoia

Entitat

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Ajuntament d’Argençola

c/ Major, s/n
08717 Argençola

93 809 20 00

argençola@diba.es

Ajuntament de Bellprat

Casa Consistorial
43421 Bellprat

977 88 12 40

bellprat@diba.cat

Ajuntament del Bruc

c/ Bruc del Mig, 55
08294 El Bruc

93 771 00 06

bruc@diba.cat

Ajuntament de Cabrera
d’Anoia

Pl. Canaletes, 1
08718 Cabrera d'Anoia

93 774 90 17

cabrerai@diba.cat,

Ajuntament de Calaf

Pl. Gran, 1-4
08280 Calaf

93 869 85 12

calaf@diba.cat
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Ajuntament de Calonge
de Segarra
Ajuntament de
Capellades
Ajuntament de Carme
Ajuntament de
Castellfollit de Riubregós
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Copons
Ajuntament dels
Hostalets de Pierola
Ajuntament d’Igualada

c/ Escoles de Dusfort,
s/n 08281 Calonge de
Segarra
c/ Ramon Godó, 9
08786 Capellades
Av. Catalunya, 2
08787 Carme
c/ Major, 3
08283 Castellfollit de
Riubregós
Av. de la Unió, 60
08719 Castellolí
c/ Angel Guimerà, 8
08289 Copons
c/ Mestre J. Lladós, 1
08781 Els Hostalets de
Pierola
Pl. de l’Ajuntament, 1
08700 Igualada

93 868 04 09

calonge@diba.cat

93 801 10 01

capellades@diba.es

93 808 00 51

carme@diba.es,

93 869 30 31

castellfollitr@diba.cat

93 808 40 00

castelloli@diba.cat

93 809 00 00

info@copons.net

93 771 21 12

hostalets@diba.cat

93 803 19 50

igualada@ajigualada.net

Ajuntament de Jorba

c/ Major, 2
08719 Jorba

93 809 40 00

jorba@diba.cat

Ajuntament de La
Llacuna

Plaça Major, 1
08779 La Llacuna

93 897 60 63

llacuna@diba.cat

Ajuntament de Masquefa

c/ Major, 91-93
08783 Masquefa

93 772 50 30

masquefa@diba.cat

Ajuntament de
Montmaneu

c/ de la Panadella, 8
08289 Montmaneu

93 809 20 10

montmaneu@diba.cat

Ajuntament d’Òdena

Plaça Major, 2
08711 Òdena

93 801 74 34

odena@diba.cat

Ajuntament d’Orpí

Pl. Santa Càndia s/n
08787 Orpí

93 808 01 39

orpi@diba.cat

93 778 82 00

piera@ajpiera.cat

93 808 60 75

claramunt@diba.es

93 869 81 92

pratsr@diba.cat

Ajuntament de Piera
Ajuntament de La Pobla
de Claramunt
Ajuntament de Els Prats
de Rei

c/ de la Plaça, 16-18
08784 Piera
Av. de Catalunya, 16
08787 La Pobla de
Claramunt
Plaça Major, 1
08281 Els Prats de Rei

Ajuntament de Pujalt

c/ de Sant Andreu, 5
08281 Pujalt

93 868 12 88

pujalt@diba.cat

Ajuntament de Rubió

Pl. Ajuntament, s/n
08719 Rubió

93 809 41 81

rubio@diba.cat

Ajuntament de Sant Martí
de Sesgueioles

Pl. de l´Ajuntament, s/n
08289 Sant Martí
Sesgueioles

93 868 11 22

st.martises@diba.cat
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Ajuntament de Sant Martí
de Tous
Ajuntament de Sant Pere
Sallavinera
Ajuntament de Sta.
Margarida de Montbui
Ajuntament de Sta. Maria
de Miralles
Ajuntament de La Torre
de Claramunt
Ajuntament de Vallbona
d’Anoia
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vilanova
del camí
Consell Comarcal de
l’Anoia
Mancomunitat
Intermunicipal de l'Anoia
per a la Recollida, Gestió
i Reducció de Residus
Mancomunitat
Intermunicipal
de
la
Conca d'Òdena
Oficina
comarcal
l’Anoia del AAM

de

c/ de les Escoles, 12
08712 Sant Martí de
Tous
Casa Consistorial, s/n
08281 Sant Pere
Sallavinera
Ctra. de Valls, 57
08710 Santa Margarida
de Montbui
Ctra. d´Igualada a
Valls, s/n 08787 Santa
Maria de Miralles
Pl. Ajuntament, 1
08789 La Torre de
Claramunt
c/ Major, 35
08785 Vallbona
d´Anoia
Pl. Ajuntament, s/n
08289 Veciana
Pl. Castells, 1
08788 Vilanova del
Camí
Pl. de Sant Miquel, 5
08700 Igualada

93 809 60 02

st.martitous@diba.cat

93 869 88 30

st.peres@diba.cat

93 803 47 35

ajuntament@montbui.
net

93 808 03 01

st.m.miralles@diba.cat

93 801 03 29

torre@diba.cat

93 771 80 02

vallbona@diba.cat

93 809 00 55

veciana@diba.cat

93 805 44 22

vilanovac@vilanovadel
cami.cat

93 805 15 85

consell.anoia@anoia.
cat

Av. Catalunya, 2
08787 Carme
Pl. de l'Ajuntament, 1
08700 Igualada

938031950

Av. Àngel Guimerà, 1113
08700 Igualada

93 803 19 85

aanoia.dar@gencat.cat

Les entitats que formen la Mancomunitat Intermunicipal de l'Anoia per a la Recollida,
Gestió i Reducció de Residus són: Ajuntament de Capellades, Ajuntament de Carme,
Ajuntament de la Llacuna i Ajuntament de Vallbona d’Anoia.
Les entitats que formen la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena són:
Ajuntament de la Pobla de Claramunt, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Vilanova
del Camí, Ajuntament de Jorba, Ajuntament d'Òdena, Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui i Ajuntament de Castellolí
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Taula 10: Administració pública autonòmica i Parcs

Entitat
Institut
l’Energia

Adreça
Català

de

Centre de la Propietat
Forestal
Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat
Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Patronat de la Muntanya
de Montserrat

Telèfon

Adreça web

93 622 05 00

http://www20.gencat.ca
t/portal/site/icaen

93 574 70 39

http://www20.gencat.ca
t/portal/site/dmah

93 567 42 00

http://www.gencat.cat

Gran Via de les Corts
Catalanes,
612-614
08007 Barcelona

93 304 67 76

http://www20.gencat.ca
t/portal/site/DAR

La Rambla, 130
08002 Barcelona

93 295 68 10

http://www20.gencat.ca
t/portal/site/patronatmo
ntserrat

Av. Diagonal, 453 Bis,
Àtic
08036 Barcelona
Ctra de Sabadell a Sta
Perpetua km 4,5
08130 Santa Perpètua
de Mogoda
c/ Dr. Roux, 80
08017 Barcelona

Agents privats
Taula 11: Empreses de treballs forestals i rematants de l’Anoia i comarques adjacents (Font:
Observatori forestal català, 2011)

Nom empresa

Adreça

Telèfon

Activitat

Enric Feced Villarroya

c/ Indústria, 2, 1r. 1a.
08700 Igualada (Anoia)

93 805 12 60

Treballs forestals

Enrique Hernández Ruiz

c/ Torres, 1-3, 5è. 3a.
08700 Igualada (Anoia)

620 913 980

Treballs forestals

Agro-forestal Basomba,
S.L.

Ctra. de Cardona, km. 84
08242 Manresa (Bages)

93 872 93 09
609 336 935

Rematant

93 869 14 43

Rematant i jardineria

93 835 60 85
608 834 049

Treballs forestals

93 873 85 83

Rematant

93 743 30 52
608 231 869

Construcció i
arranjament camins i
treballs forestals

647 847 208

Treballs forestals

Agro-jardineria Mujal
Agrovalosa, S.C.P.
Andreu Planes Grau
Excavacions Duocastella,
S.L.
Forest Bages, S.L.L.

Barri Tresseres, 8
08261 Cardona (Bages)
Masia Cal Miqueló
08255 Castellfollit del
Boix (Bages)
c/ Pujada Roja II, 10
08243 Manresa (Bages)
Cal Marquet
08263 Sant Mateu de
Bages (Bages)
c/ Lepant, 12, 3r. 1a.
08242 Manresa (Bages)

Forestal del Bages Porta,
S.A.

c/ Tossal del Coro, 27, 2n
08243 Manresa (Bages)

93 873 02 97

Treballs forestals i
rematant

Forestal del Ripollès, S.L.

c/ Jacint Verdaguer, 19
08262 Callús (Bages)

93 836 00 25

Treballs forestals i
rematant
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Forestal Ouaammi, S.L.

Grup Soler
Jardineria i Forestal
ECOVERD, S.L.
Joan Planas Vilardaga
Tot Bosc, S.L.
Tot verd, jardineria
ecològica, S.C.P.
Explotacions Forestals
Palet-Vendrell, S.L.
Serveis Forestals Esteve

Xavier Vicente Fabregat

Adomgri, S.L.U.
Arnavat Conservació
vegetal
Ferca Agroentorn, S.L.
Treballs Forestals Jan i
Maiet, S.L.
Forestal Silvicat, S.L.
Nogués Excavacions i
Serveis Forestals, S.L.
Tablyco, S.L.

Antonio Barbens Boronat

Apensol, S.L.

c/ Rocafort, 66
08271 Artés (Bages)
c/ Onze de Setembre,
10A, Plans de la Sala
08650 Sallent (Bages)
c/ dels Manxons, 14
08262 Callús (Bages)
Casa Planas
08263 Sant Mateu de
Bages (Bages)
c/ Sant Josep, 62-64
08242 Manresa (Bages)
c/ Sardana,14
08270 Navarcles (Bages)
c/ Sta. Caterina, 1
08629 Torrelles de
Llobregat (Baix Llobregat)
c/ Joan Bautista Bores, 2
08859 Begues
(Baix Llobregat)
Ctra. Pontons, 11, 1r. 1a.
08737 Torrelles de Foix
(Alt Penedès)
c/ President Tarradellas,
57
43800 Valls (Alt Camp)
c/ Mossèn Galofré, 9
43814 Vila-rodona
(Alt Camp)
Pg. De l'estació, 9
43460 Alcover (Alt Camp)
c/ Tomb del Balcó, s/n
43800 Valls (Alt Camp)
c/ Major, 91
43430 Vimbodí
(Conca de Barberà)
c/ Pere de Benviure, 4
43400 Montblanc
(Conca de Barberà)
Ctra. Rojas, km. 0,3
43400 Montblanc
(Conca de Barberà)
c/ Sant Agustí, 25, 3r. 2a.
25280 Solsona
(Solsonès)
c/ Nou, 7
25280 Solsona
(Solsonès)

93 820 25 26

Tala, poda,
desbrossament i
jardineria

93 877 25 58

Treballs forestals

630 020 067

Treballs forestals

93 836 00 60

Explotacions
forestals. Rematant.

677 451 575
677 451 576
686 095 199

Gestió i treballs
forestals
Tala, poda,
desbrossament i
jardineria

936 891 322

Rematant, neteja i
tales

93 639 04 34
625 800 950

Treballs forestals

93 897 14 41

Treballs forestals

605 445 203

Treballs forestals

977 638 717
666 425 574

Treballs forestals,
jardineria, neteja vials

977 760 120

Treballs agraris,
forestals i jardineria

608 236 149

Treballs forestals

977 878 081
626 766 694

Treballs i explotació
forestal, paisatgisme

977 860 461
679 339 735

Treballs forestals i
arranjament de pistes

977 604 001

Explotació forestal i
transformació fusta

973 480 281

Explotació fustanera

660 763 372
639 983 165

Treballs forestals
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Explotacions Forestals
del Solsonès, S.A.
Explotacions Forestals
Pujol, S.L.
Explotacions Forestals
Ribalta, S.L.
Fustes Altarriba, S.L.

Josep Mª Comes Canal
Josep Vilaseca
Recuperació forestal, S.L.
Serveis Forestals David
Colell

c/ Sant Cristòfol, 4
25280 Solsona
(Solsonès)
Partida Sta. Llúcia –
Casa Trillo
25280 Solsona
(Solsonès)
c/ Sant Llorenç, 23
25280 Solsona
(Solsonès)
Ctra. de Sant Llorenç, 36
25280 Solsona
(Solsonès)
Casa La Pobla
25287 Ardèvol de Pinós
(Solsonès)
Casa Soler (Valldany)
25283 Odèn (Solsonès)
c/ Esdevenidor, s/n
25280 Solsona
(Solsonès)
Casa "Obaguer" 25287
Vallmanya de Pinós
(Solsonès)

973 480 198

Aprofitaments
forestals

973 480 028
608 939 184

Silvicultura i
explotació forestal

973 481 444

Explotació forestal,
comerç fusta

973 482 169

Explotacions
forestals, rematant.

973 299 371
973 470 673
639 987 341

Treballs forestals

973 480 146

Treballs forestals

973 296 121
607 918 976

Rematant

S’ha considerat adequat incloure també les empreses de les comarques adjacents ja
que és molt habitual que tant les de treballs forestals com els rematants treballin fora
de l’àmbit de la seva comarca.
Taula 12: Associacions de Propietaris Forestals de l’Anoia

Adreça

Telèfon

Municipis de l’Anoia
dins l’associació

c/ Jacint Verdaguer, 3
17430 Santa Coloma de
Farners

972 84 27 08

Àmbit català

Associació de Propietaris
Forestals d'Argençola i
Comarques

Plaça de l’esglèsia, s/n
08717 Argençola

686 165 861
93 809 20 23

Argençola

Associació de Propietaris
Forestals Entorns de
Montserrat

Oficina
Tècnica
de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
c/ Balmes, 9 (1r, 1a)
08670 Navàs

93 839 29 29

El Bruc

Associació de Propietaris
Serra de Rubió

Ajuntament d’Òdena
Pl. Major, 2
08711 Òdena

93 801 74 34

Castellolí,
Copons,
Jorba, Òdena, Prats
de
Rei,
Rubió,
Veciana

Associació
Consorci Forestal
Catalunya

de
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Associació de propietaris
forestals Serra MirallesOrpinell

Ajuntament
Plaça del castell, nº 1
08788 Vilanova del Camí

655 889 975

La
Pobla
de
Claramunt,
Carme,
Santa Margarida de
Montbui, La Torre de
Claramunt,
La
Llacuna. Orpí, Santa
Maria de Miralles,
Bellprat,
Tous
i
Vilanova del Camí.

Associació de Propietaris
Forestals Boscos BagesAnoia

Casa Barcardit de Llumas
08259 Fonollosa

93 836 61 38

Calonge de Segarra i
Sant Pere Sallavinera

Taula 13: Associacions de Defensa Forestal de l’Anoia (Font: Servei de prevenció d’Incendis
Forestals, 2011)

ADF

Adreça

Municipis

Anoia

Can Feixes, s/n
08718 Cabrera d’Igualada

Cabrera d’Igualada

Argençola

Pl. de l’església, s/n
08717 Argençola

Argençola

Bellprat

c/ Major, s/n
08421 Bellprat

Bellprat

Calonge de Segarra

Escoles Dusfort, s/n
08281 Calonge de Segarra

Calonge de Segarra

Can Titó

Pl. del Castell, 1
08788 Vilanova del Camí

Vilanova del Camí

Capellades

c/ Onze de setembre, 4
08786 Capellades

Capellades

Carme Orpí

Avda. Catalunya, 2
08787 Carme

Carme, Orpí

Castellfollit de Riubregós

c/ Major, 10
08281 Castellfollit de Riubregós

Castellfollit de Riubregós

Castellolí

Avda. de la Unió, 60
08719 Castellolí

Castellolí

Copons

c/ Angel Guimerà, 8
08281 Copons

Copons

El Bruc

c/ Bruc del Mig, 55
08294 El Bruc

El Bruc

Els Prats de Rei

c/ Ravalet, 36
08281 Els Prats de Rei

Els Prats de Rei

Hostalets de Pierola

c/ Mestre J. Lladós, 1
08781 Els Hostalets de Pierola

Els Hostalets de Pierola

Jorba

c/ Major, 2
08719 Jorba

Jorba
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La Llacuna

Pl. Major, 1
08779 La Llacuna

La Llacuna

La Pobla de Claramunt

Avda. Catalunya, 16
08787 La Pobla de Claramunt

La Pobla de Claramunt

La Torre de Claramunt

Pl. Ajuntament, 1
08789 LaTorre de Claramunt

La Torre de Claramunt

La Tossa

Pl. Ramon, 7
08710 Santa Margarida de Montbui

Santa Margarida de
Montbui

Masquefa

c/ Crehueta, 33
08783 Masquefa

Masquefa

Montmaneu

c/ Panadella, 8
08289 Montmaneu

Montmaneu

Òdena

Pl. Major, 2
08711 Òdena

Òdena

Piera

c/ de la Plaça, 25
08784 Piera

Piera

Pujalt

c/ Sant Andreu, 5
08282 Pujalt

Pujalt

Sant Martí de Tous

c/ La Pau, 33
08712 Sant Martí de Tous

Sant Martí de Tous

Santa Maria de Miralles

Can Torrosolla, s/n
08719 Santa Maria de Miralles

Santa Maria de Miralles

Serra de Rubió

Casa de la Vila
08719 Rubió

Rubió

Vallbona d'Anoia

c/ Major, 36
08785 Vallbona d’Anoia

Vallbona d'Anoia

Veciana

Casa de la Vila
08289 Veciana

Veciana
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4. Recursos agroforestals
4.1. Recursos forestals
Tal i com s’ha vist a l’apartat 3.3.1., a la comarca de l’Anoia hi ha 32.312 ha de bosc,
més de la meitat de les quals estan ocupades per pi blanc. La resta es troben
repartides principalment per la pinassa, el pi pinyer, l’alzina i el roure de fulla petita.
A la següent taula es mostra quina superfície ocupa cada espècie, i en elles s’inclouen
les zones amb franges de protecció i també les plantacions.
Taula 14: Tipus d’espècies i superfície ocupada dins la superfície forestal arbrada de l’àrea
d’estudi (Font: CFC en base a MCSC 3a. edició, 2005)

Espècie forestal
Pinus halepensis

Superfície (ha)
19.763,5

Pinus pinea

1.688,4

Pinus nigra *

4.506,3

Bosc de ribera **
Quercus ilex

825,8
2.961,1

Quercus humilis

93,1

Quercus faginea

2.418,0

Altres espècies

56,1

Total
32.312,30
* Inclou 6 ha de Pinus sylvestris
** Entre altres espècies inclou el pollancre i el plàtan (32,7 ha)

Els dos propers subapartats tenen com a objectiu caracteritzar les masses forestals de
la comarca per mostrar quina és la distribució del recurs sobre el territori, si hi ha
sobredensitat de peus i si els boscos estan capitalitzats. El primer subapartat presenta
dades d’existències totals acumulades i produïdes anualment per espècie i el segon
d’existències per hectàrea.

4.1.1. Existències totals acumulades i produïdes anualment per espècie
Per determinar les existències totals acumulades per espècie que hi ha a la comarca
de l’Anoia (tant pel que fa al nombre de peus, com al volum amb escorça i la
biomassa) s’ha recorregut als resultats del Tercer Inventari Forestal Nacional (IFN
realitzat a Catalunya els anys 2000-2001) ja que és la font d’informació més recent que
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existeix en aquest àmbit. Així mateix, per determinar les existències produïdes
anualment per espècie s’ha recorregut a la comparació del Tercer IFN amb el Segon
IFN (realitzat a Catalunya els anys 1989-1990). L’eina utilitzada per facilitar el càlcul de
les variables que s’indiquen a les taules ha estat el gestor de bases de dades
Mirabosc. Concretament s’ha utilitzat la versió Mirabosc On Line-v.IFN que permet
consultar les dades dels Inventaris Forestals Nacional (IFN2 i IFN3).
Cal comentar però que per a la comarca de l’Anoia, el Mirabosc només dóna dades
d’existències totals per les espècies P. halepensis, P. pinea, P. nigra, Q. ilex, Q.
humilis i Q. fagineae, tot i que segons el MCSC 3a edició també hi ha espècies de
ribera i altres espècies. Pel que fa a l’increment anual net també dóna dades del
Populus alba.
Taula 15: Existències totals acumulades per espècie a la comarca de l’Anoia.
(Font: CFC en base a l’IFN3, mitjançant l’aplicació Mirabosc on line).
Les dades s’han corregit tenint en compte la superfície que figura al MCSC 3a. edició, ja que l’aplicació
Mirabosc les calcula en base la superfície que figura al MCSC 1a. edició (1993), descomptant la superfície
de bosc cremada des de l’any 1994 al 2000. Els valors de biomassa es donen amb un 30% d’humitat en
base humida.

Espècie
principal
Pinus halepensis

Nombre
peus
morts
(milers)

Nombre
peus vius
(milers)

VAE vius
(milers de
m 3)

Biomassa
tronc
(milers
de t)

Biomassa
total
(milers
de t)

Superfície
MCSC
3a. edició
(ha)

10.584,9

137,8

1.002,6

643,1

1.240,5

19.763,5

779,8

0,0

86,5

55,0

107,5

1.688,4

Pinus nigra *

2.784,9

39,8

253,5

155,3

263,7

4.506,3

Quercus ilex

1.429,7

0,0

82,0

72,6

143,1

2.961,1

Quercus humilis

31,3

0,4

4,9

3,9

6,3

93,1

Quercus faginea

769,7

0,0

32,5

25,4

50,9

2.418,0

Pinus pinea

* Inclou les 6 ha de Pinus sylvestris

Taula 16: Increment anual net per espècie en nombre de peus i en volum amb escorça, a la
comarca de l’Anoia (Font: CFC en base a l’IFN3 respecte a l’IFN2, mitjançant l’aplicació Mirabosc
on line).
Les dades s’han corregit tenint en compte la superfície que figura al MCSC 3a. edició, ja que l’aplicació
Mirabosc les calcula en base la superfície que figura al MCSC 1a. edició (1993).

Espècie
principal

Nombre de peus (peus/any)
Creix.

Aprof.

Mort.

190.258

49.485

21.065 119.708

Pinus pinea

21.901

6.080

0

Pinus nigra i
Pinus sylvestris

37.032

11.312

3.513

Pinus halepensis

Incr.

Volum amb escorça (m3/any)
Creix.

Aprof.

Mort.

Incr.

40.195

5.760

1.159

33.279

15.821

3.961

223

0

3.738

22.207

9.309

1.866

89

7.355
43

Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes
Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a
Innovadors, regulat
per l'Ordre
TRE/293/2010
Projectes
Innovadors,
regulat per l'Ordre TRE/293/2010

Espècie
principal

Volum amb escorça (m3/any)

Nombre de peus (peus/any)

Populus alba

Creix.
778

Aprof.
0

Mort.
95

Incr.
683

Creix.
267

Aprof.
0

Mort.
26

Incr.
241

Quercus ilex

47.331

7.209

0

40.122

4.760

553

0

4.206

Quercus humilis

959

0

0

959

162

0

0

162

Quercus faginea

14.771

15.549

0

-777

3.003

374

0

2.629

Creix.: Creixement; Aprof.: Aprofitaments; Mort.: Mortalitat; Incr.: Increment anual net

Com es dedueix de la taula, en totes les espècies s’ha produït un increment del volum
amb escorça. És a dir, que encara que s’hagin realitzat aprofitaments i hi hagi hagut
mortalitat, el creixement ha estat superior i per tant cada any s’ha anat acumulant
biomassa.
Pel que fa al roure de fulla petita (Q. faginea), s’ha produït un increment anual net del
volum amb escorça de 2.629 m3, però en canvi no hi ha hagut increment net pel que al
nombre de peus. Això es pot explicar pel fet que, segurament, en el període entre els
dos IFN es van tallar més peus dels que van créixer, però es van tallar els petits, de
manera que els més grossos van continuar creixent fent augmentar, en conjunt, el
volum amb escorça.

4.1.2. Existències per hectàrea en funció de l’espècie principal
Les taules que es mostren a continuació estan referides a l’hectàrea la qual cosa
permet valorar les dades segons paràmetres de referència.
Taula 17: Existències en valors mitjans per hectàrea i per espècie principal, a la comarca de l’Anoia
(Font: CFC en base a l’IFN3, mitjançant l’aplicació Mirabosc on line).

Els valors de biomassa es donen amb un 30% d’humitat en base humida.
VAE
(m3/ha)

Biomassa
tronc
(t/ha)

Biomassa
total
(t/ha)

49,13

50,73

32,54

62,77

12,68

48,82

51,24

32,53

63,69

618,01

13,48

49,92

56,25

34,46

58,52

Quercus ilex

482,84

8,33

38,90

27,69

24,50

48,31

Quercus humilis

336,54

10,34

19,85

52,58

41,33

67,29

Quercus faginea

318,32

6,03

37,06

13,45

10,49

21,03

Espècie
principal

Densitat
(peus/ha)

AB
(m2/ha)

Pinus halepensis

535,58

12,21

Pinus pinea

461,86

Pinus nigra i
Pinus sylvestris

Fcc
(%)
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Taula 18: Increment anual net en valors mitjans per hectàrea i per espècie principal, a la comarca
de l’Anoia (Font: CFC en base a l’IFN3 respecte a l’IFN2, mitjançant l’aplicació Mirabosc on line).

Espècie
principal
Pinus
halepensis
Pinus pinea
Pinus nigra i
Pinus
sylvestris
Populus
alba
Quercus ilex

Nombre de peus (peus/ha/any)
Creix.

Aprof.

Mort.

Incr.

Volum amb escorça (m3/ha/any)
Creix.

Aprof.

Mort.

Incr.

9,63

2,50

1,07

6,06

2,03

0,29

0,06

1,68

12,97

3,60

0,00

9,37

2,35

0,13

0,00

2,21

8,22

2,51

0,78

4,93

2,07

0,41

0,02

1,63

23,79

0,00

2,89

20,90

8,15

0,00

0,78

7,37

15,98

2,43

0,00

13,55

1,61

0,19

0,00

1,42

Quercus
10,30
0,00
0,00
10,30
1,74
0,00
0,00
humilis
Quercus
6,11
6,43
0,00
-0,32
1,24
0,15
0,00
faginea
Creix.: Creixement; Aprof.: Aprofitaments; Mort.: Mortalitat; Incr.: Increment anual net

1,74
1,09

Els comentaris que es poden desprendre de les dades d’aquesta taula ja s’han
comentat anteriorment ja que respecte la taula 16 únicament canvia que aquestes
últimes són dades referides a l’hectàrea i les anteriors eren dades absolutes (peus/any
i m3/any).

4.2. Recursos agrícoles
El tipus de conreus més abundants a la comarca són els herbacis, principalment els
cereals. Les restes d’aquests cultius però, és a dir la palla, presenten certes
característiques que les fan poc recomanables per l’ús en calderes dissenyades per
cremar biomassa llenyosa. Aquestes característiques són (Consell comarcal de la
Selva, 2009):
- un nivell de clor elevat: pot donar lloc a fenòmens de corrosió de les calderes.
- un nivell de cendres d’entre el 3,5 i el 8% en base seca (percentatge superior al de
les restes forestals i cultius llenyosos): es poden produir problemes associats a les
cendres.
- Nivells elevats de potassi i clorurs: Això fa que formin part del flux de gasos, i en
zones de menor temperatura, els clorurs deixin de ser estables i es dipositin sobre
els equips d’intercanvi de calor, generant problemes d’operació.
- Un nivell de silici molt alt en la majoria de cultius herbacis: Això provoca problemes
per abrasió degut a la sílice arrossegada pels fluxos de gasos, així com la possible
creació de crostes en els equips d’intercanvi de calor de les calderes.
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Tot plegat fa que aquests conreus no es tinguin en compte i que aquest apartat se
centri només en els cultius llenyosos. La biomassa aprofitable energèticament dels
cultius llenyosos es composa de:
- Restes d’esporga
- Restes de l’arrencada de la plantació: Es produeixen al final de la vida útil de la
planta. Comprèn branques fines, branques gruixudes, tronc i arrels.
En aquest tipus de restes, el nivell de clor és inferior al dels cultius herbacis i els nivells
de cendres es troben d’entre el 1,3 i el 3% (b.s). Tot i que no assoleix el nivell de les
restes herbàcies, la biomassa llenyosa presenta un nivell de potassi elevat. Però en
aquest cas, aquest fet no és negatiu, ja que rarament es presenten alts nivells de clor,
que generarien clorurs de potassi i tots els problemes associats. La composició de
silici és baixa (Consell comarcal de la Selva, 2009).
Com es pot comprovar a la següent taula el conreu llenyós més abundant és el de la
vinya, seguit per l’olivera i l’ametller. A banda del presseguer, la resta de fruiters són
molt poc representats a la comarca.
Taula 19: Superfície ocupada pels diferents tipus de conreus llenyosos a la comarca de l’Anoia
(Font: DAAM, 2009)

Grup

Conreu llenyós

Superfície productiva (ha)
Secà

Albercoquer

1,6

1,4

637,0

10,0

5,0

-

11,1

8,3

Codony

-

0,3

Nectariner

-

1,0

Noguera

5,0

-

Perera

3,0

4,2

Pomera

2,2

6,1

33,9

83,5

2,3

1,6

663,0

33,0

2.533,0

6,0

Ametller
Avellaner
Cirerer i guinder

Fruiters

Regadiu

Presseguer
Pruner
Oliverar

Olivera per a oliva d'oli

Vinya

Vinya de raïm per a vi
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La superfície total per cada grup que es desprèn d’aquesta taula no coincideixen amb
les superfícies que s’obtenen mitjançant el MCSC 3a. edició (veure figura 7), però s’ha
de tenir en compte que, per una banda el MCSC 3a. edició és de l’any 2005, i per
l’altra, que en aquesta taula només hi figura la superfície productiva. Així doncs, no és
d’estranyar que hi hagi diferències.

4.2.1. Rendiment i producció dels conreus llenyosos
En funció del tipus de conreu i de si aquest és de secà o de regadiu el rendiment varia.
En la següent taula es mostren els valors mitjans que es donen a la comarca de
l’Anoia.
Pel càlcul de la producció total també s’hi ha inclòs la producció corresponent als
arbres disseminats que hi ha a la comarca, segons dades estadístiques del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Taula 20: Rendiment i producció total dels diferents tipus de conreus llenyosos (Font: DAAM,
2009)

Grup

Conreu llenyós

Rendiments (kg/ha)
Secà

Albercoquer

Regadiu

Producció
total (t)

9.542

8.479

33

Ametller

406

1.490

296

Avellaner

180

-

1

3.312

3.317

72

Codony

-

6.300

5

Nectariner

-

14.300

14

Noguera

3.120

-

17

Perera

8.000

7.857

68

Pomera

13.058

15.710

173

Presseguer

5.436

5.565

670

Pruner

7.200

6.131

31

Oliverar

Olivera per a oliva d'oli

1.150

2.566

892

Vinya

Vinya de raïm per a vi

8.856

12.990

22.510

Cirerer i guinder

Fruiters
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5. Quantificació de la biomassa forestal primària
5.1. Consideracions de càlcul del potencial anual sostenible
La biomassa forestal que es quantificarà és tota aquella que s’acumula any rere any
als boscos de l’Anoia degut a que en la majoria dels casos s’aprofita menys fusta de la
que es produeix amb el creixement dels boscos. Aquesta acumulació de biomassa es
pot determinar a partir de la diferència en volum de fusta entre el segon i tercer
Inventari Forestal Nacional (IFN), la qual cosa permet conèixer l’increment de fusta de
totes les espècies forestals, indistintament de la classe diamètrica a la qual pertanyen
els arbres. És a dir, en aquest estudi es comptabilitzen totes les classes diamètriques
perquè, per bé que algunes podrien tenir un circuit comercial diferent al de la
biomassa, el cert és que una part important continua sense aprofitar-se ja sigui per la
baixa demanda del mercat de la fusta o per no complir amb els barems de qualitat que
requereixen les serradores o indústries de desenrotllament. Tot i així, també resulta
interessant conèixer quina proporció representa la biomassa de les classes
diamètriques més petites (CD 10 i 15) les quals clarament no tenen un circuit
comercial establert i sovint es queden al propi bosc.
En aquest estudi no es considera l’aprofitament del matoll, ni tampoc es comptabilitzen
les capçades ni branques dels arbres abatuts.
Del volum total de biomassa disponible es fa la següent diferenciació:
- Biomassa per llenya: es considera la procedent de l’alzina i el roure ja que per una
banda són espècies de fusta dura o semidura que presenten certa dificultat per
estellar-se i, per l’altra, estan consolidades dins el mercat de la llenya i per tant
aconsegueixen tenir un valor afegit.
- Biomassa per fer estella: es considera la procedent de la resta d’espècies.
A banda del comentat fins ara, per al càlcul del potencial de biomassa es tenen en
compte els següents condicionants o restriccions:
Limitacions ambientals i edafològiques:
•

En un primer càlcul es considera exclusivament la superfície de la categoria
“arbrat dens” del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (realitzat pel
CREAF l’any 2005 a una escala de treball del voltant d’1:3.000). Aquesta
categoria inclou la superfície de bosc amb un recobriment igual o superior al
20% i l’arbrat arrenglerat en zones rurals. (veure mapa de l’annex 1).
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A banda d’aquesta primera metodologia, com que en general es considera que
només es pot actuar en els boscos on el percentatge de fracció de cabuda
coberta (Fcc) supera el 70% (moment en què es produeix l’inici de la
competència), també s’utilitzarà el Mapa Forestal Espanyol, que és l’únic que
identifica aquest valor. Cal remarcar però, que aquesta base cartogràfica,
promoguda pel Ministeri de Medi Ambient, és molt poc precisa i menys
actualitzada que el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC). El Mapa
Forestal Espanyol es va elaborar entre el 1986 i el 1997, i, encara que el treball
previ de camp es va realitzar a escala 1:50.000, està representat a una escala
1:200.000. Així doncs, és fàcil que obviï moltes zones on realment es podria
actuar, però en tot cas sí que permetrà calcular la disponibilitat mínima de
biomassa assegurant al màxim que no s’extreu fusta de zones amb poc
recobriment.
Un cop obtingudes les dues dades es consulta amb l’enginyer de comarca del
DAAM i la gent del territori per acabar de valorar quina és la superfície que
s’adapta més a la realitat.
•

S’exclouen les 638,86 ha de la comarca de l’Anoia que formen part de la
Reserva natural parcial de la Muntanya de Montserrat. Es tracta d’un Espai
Natural de Protecció Especial (ENPE) on l’accés està subjecte a control i no es
permet l’entrada d’equips excepte quan ho justifiquin exigències excepcionals.
A banda d’això, s’ha de tenir en compte que es tracta d’una zona molt rocosa
on és difícil que es puguin realitzar treballs forestals.

•

En la resta d’espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural les mesures de
protecció són compatibles amb l’execució d’aprofitaments forestals productius, i
per tant s’inclouen en l’estimació de superfícies.

•

S’exclou la superfície de la categoria de franges de protecció ja que en
aquestes no hi hauria d’haver quantitats importants de fusta per retirar.

Limitacions d’accessibilitat:
•

Des d’un punt de vista de l’execució de l’aprofitament, només es consideren
accessibles els boscos situats a una determinada distància dels camins segons
el pendent. Així es consideren boscos accessibles els situats a:
o Distància màxima dels camins de 400 m per pendents < 30%
o Distància màxima dels camins de 75 m per pendents entre 30 i 60%
o Distància màxima dels camins de 35 m per pendents entre 60 i 100%
S’exclou la superfície que presenta un pendent superior al 100%.
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5.2. Distribució de la superfície forestal accessible
Per determinar la superfície forestal que es considera accessible per a l’aprofitament
de biomassa, i tenint en compte les limitacions que s’han descrit en l’anterior apartat,
s’han utilitzat diferents bases d’informació. Aquestes són:
-

Per delimitar i poder excloure la zona de Reserva natural parcial de la Muntanya de
Montserrat: la base “Espais naturals de protecció especial” del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

-

Per delimitar les superfícies segons el rang de pendents indicat: la base topogràfica
1:25.000, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
A partir de la capa de corbes de nivell s’ha generat un mapa d’elevacions, i
posteriorment un mapa de pendents establint 4 categories: pendents < 30%;
pendents d’entre el 30 i el 60%, pendents d’entre el 60 i el 100%, i pendents
superiors al 100% que es consideren inaccessibles.

-

Pel càlcul de la superfície compresa dins una distància inferior als 400 metres dels
camins en pendents < 30%, 75 metres en pendents d’entre el 30 i el 60% i 35
metres en pendents d’entre el 60 i el 100%: Xarxa de camins de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya a escala 1:50.000.

-

Pel càlcul de la superfície accessible segons cadascuna de les espècies forestals
presents a l’àrea d’estudi: Mapa de cobertes del Sòl de Catalunya, 3a edició, del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
S’escull aquesta base d’informació pel gran nivell de detall que ofereix (l’escala de
treball està al voltant d’1:3.000) i per tractar-se d’una versió molt actualitzada.

La superfície que resulta de fer aquests càlculs (utilitzant com a base la categoria
d’arbrat dens del MCSC) és de 25.692,60 ha. Com es pot comprovar a la següent
taula més de la meitat d’aquesta superfície correspon a boscos de pi blanc. Aquesta
superfície aprofitable es troba representada a l’annex 3.
Taula 21: Superfície potencial aprofitable de les diferents espècies forestals a l’àrea d’estudi, en
base a la categoria “arbrat dens” del MCSC

Espècie forestal
Pinus halepensis

Superfície
aprofitable (ha)
15.793,1

Pinus pinea

1.389,9

Pinus nigra *

3.988,3
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Bosc de ribera **
Quercus ilex

803,0
1.628,4

Quercus humilis

87,7

Quercus faginea

1.952,5

Altres espècies

49,7

Total superfície aprofitable
25.692,6
* Inclou 6 ha de pi roig
** Entre altres espècies inclou el pollancre i el plàtan

Gairebé tota la superfície que es considera aprofitable és de propietat privada i es
gestiona des de la mateixa propietat. Només una part molt petita és de titularitat
pública o sent de titularitat privada és gestionada pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, mitjançant convenis o consorcis.
Taula 22: Superfície potencial aprofitable de titularitat pública o de gestió pública (Font: DAAM,
2011)

Tipus de propietari
Generalitat de Catalunya
Municipal

Superfície
(ha)
23,2
4,3

Privat

55,0

Total

82,5

5.3. Quantificació de la biomassa potencial aprofitable
5.3.1. Quantificació de la biomassa potencial aprofitable considerant la
superfície accessible amb arbrat dens, segons el MCSC
A partir de l’increment anual net del volum amb escorça de cadascuna de les espècies
(taula 18) i la superfície susceptible de ser aprofitada (taula 21), es pot quantificar la
disponibilitat total de biomassa potencial a la comarca de l’Anoia, que és aquella que
garanteix aprofitaments sostenibles en el temps. Les dades que es donen corresponen
a biomassa del tronc, des de la base fins a l’àpex dels arbres. No es considera la
biomassa de les branques, fulles i soques.
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Taula 23: Quantitat total de biomassa forestal primària disponible per a usos energètics a la
comarca de l’Anoia (Font de la densitat de fusta (t30%b.h./m3): CTFC, 2011)

Espècie forestal

Increment net
del volum
amb escorça
(m3/ha/any)

Pinus halepensis

1,68

15.793,1

26.532,41

17.511,39

Pinus pinea

2,21

1.389,9

3.071,68

1.904,44

Pinus nigra *

1,63

3.988,3

6.500,93

4.095,59

Bosc de ribera **

7,37

803,0

5.918,11

3.136,60

Quercus ilex

1,42

1.628,4

2.312,33

2.427,94

Quercus humilis

1,74

87,7

152,60

134,29

Quercus faginea

1,09

1.952,5

2.128,23

1.872,84

Altres espècies

0,74

49,7

36,78

30,16

Superfície
explotable
(ha)

Increment del
volum amb
escorça
(m3/any)

Biomassa
disponible (t/any)
30% humitat b.h.

Total biomassa forestal primària disponible (t al 30% humitat b.h.)

31.113,24

* Inclou 6 ha de pi roig
** Entre altres espècies inclou el pollancre i el plàtan

Pel que fa al bosc de ribera, s’ha pres de referència l’increment net del Populus alba,
ja que és la única espècie que dóna el programa Mirabosc que es pot assimilar a
aquesta categoria. En el cas de la categoria d’altres espècies s’ha pres de referència
la mitjana de l’increment net d’altres espècies de la comarca veïna La Segarra.
És important remarcar que aquestes dades corresponen a estimacions fetes en base a
l’increment del volum de fusta dels últims anys -IFN3 (2001) respecte IFN2 (1990)- i
suposant que en els propers temps es donaran condicions semblants a les actuals.
Evidentment doncs, són estimacions que es poden veure modificades per factors
naturals i antròpics. També s’ha de tenir en compte que, en la situació actual, les
dades donades fan referència a la disponibilitat mínima de biomassa, ja que no
inclouen les existències acumulades que ja hi havia abans del segon IFN. És a dir, es
considera que en un any només s’extreu el que s’ha acumulat respecte l’any anterior.
Del volum total de biomassa disponible es diferencia la que amb més probabilitats es
destinarà per llenya (com és el cas de l’alzina i els roures) i la que s’utilitza en forma
d’estella (la resta d’espècies):
-

Biomassa per llenya: 4.435,07 tones al 30% d’humitat/any.
Biomassa per fer estella: 26.678,82 tones al 30% humitat/any.
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Com s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat, la biomassa disponible que s’ha calculat
fins ara engloba totes les classes diamètriques existents, però també resulta
interessant conèixer quina part d’aquesta biomassa correspon només a arbres de
diàmetres petits, que encara que s’activés el mercat de la fusta difícilment tindrien cap
circuit comercial establert, o a arbres que no tenen altre mercat que no sigui el de la
llenya. Per això, a continuació es quantifica la biomassa disponible tenint en compte
només les següents classes diamètriques:
-

Per totes les espècies, excepte l’alzina i el roure, les classes diamètriques 10 i 15
Per l’alzina i el roure es continuen considerant totes les classes diamètriques ja que
la llenya és el principal destí de tota la seva fusta. Si bé és cert que alguns tipus de
roure (com el roure pènol), es poden destinar a fer bigues quan els diàmetres són
superiors als 20-25 cm i el tronc és recte i amb pocs nusos, en el cas del Q. humilis
i el Q. faginea no és així ja que aquestes espècies no són aptes per fusta
estructural. Per a l’alzina existeix un mercat molt localitzat que és l’elaboració de
talladors per carnisseria (pel quals es necessiten peus amb diàmetres superiors als
20 cm, molt rectes, sense nusos i sense defectes), però es tracta d’un destí massa
marginal com per tenir-lo en compte.

A partir de l’aplicació Mirabosc On Line-v.IFN s’obté l’increment net total del volum
amb escorça de les classes diamètriques escollides, generant els següents resultats:
Taula 24: Quantitat de biomassa forestal primària disponible a la comarca de l’Anoia corresponent
a fusta petita o llenya.

Espècie forestal

Increment net
del volum amb
escorça
(m3/ha/any)

Pinus halepensis

0,09

15.793,1

1.421,38

938,11

Pinus pinea

0,28

1.389,9

389,17

241,29

Pinus nigra *

-0,12

3.988,3

-478,60

-

Bosc de ribera **

1,95

803,0

1.565,85

829,90

Quercus ilex

1,42

1.628,4

2.312,33

2.427,94

Quercus humilis

1,74

87,7

152,60

134,29

Quercus faginea

1,09

1.952,5

2.128,23

1.872,84

21,87

17,93

Superfície
explotable
(ha)

Increment del
volum amb
escorça
(m3/any)

Biomassa
disponible (t/any)
30% humitat b.h.

Altres espècies
0,44
49,7
Total biomassa disponible corresponent a fusta petita o llenya
(t al 30% humitat b.h.)
* Inclou 6 ha de pi roig
** Entre altres espècies inclou el pollancre i el plàtan

6.462,30
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Com es pot observar, quan es calculen només les classes diamètriques amb menys
sortida comercial o només aptes per llenya, la biomassa disponible es redueix a menys
d’una quarta part de la que s’obté considerant totes les classes diamètriques. En el
cas de la pinassa, l’increment net del volum amb escorça surt negatiu, la qual cosa pot
ser deguda a incendis ocasionats a la zona que van provocar la mort dels arbres més
petits.

5.3.2. Quantificació de la biomassa potencial aprofitable considerant la
superfície accessible amb una Fcc superior al 70%, segons el Mapa
Forestal Espanyol
En aquest apartat es presenta una estimació de la quantitat total de biomassa que es
pot trobar disponible per a usos energètics dins la superfície forestal accessible amb
una fracció de cabuda coberta (Fcc) superior al 70%. En aquest cas doncs, el càlcul de
la superfície forestal accessible s’obté de prendre com a mapa base el Mapa Forestal
Espanyol seleccionant la superfície amb una Fcc superior al 70% i aplicant tota la resta
de limitacions ambientals, edafològiques i d’accessibilitat exposades a l’apartat 5.1.
A la següent taula s’indiquen les hectàrees aprofitables segons espècie i a l’annex 4 hi
figura el mapa de la comarca amb la distribució d’aquesta superfície.
Taula 25: Superfície potencial aprofitable de les diferents espècies forestals a l’àrea d’estudi,
considerant la superfície accessible amb una Fcc superior al 70%.

Espècie forestal
Pinus halepensis

Superfície
aprofitable (ha)
4.369,0

Pinus pinea

16,7

Pinus nigra

1.207,2

Bosc de ribera *
Quercus ilex

63,5
282,3

Quercus humilis

16,4

Quercus faginea

131,8

Altres espècies

4,0

Total superfície aprofitable
6.090,9
* Entre altres espècies inclou el pollancre i el plàtan

En base aquesta superfície i l’increment anual net del volum amb escorça de
cadascuna de les espècies (taula 18), es quantifica la corresponent disponibilitat de
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biomassa. Les dades que es donen també corresponen a biomassa del tronc, des de
la base fins a l’àpex dels arbres, excloent branques, fulles i soques.
Taula 26: Quantitat de biomassa forestal primària disponible per a usos energètics a la comarca de
l’Anoia, considerant la superfície forestal accessible amb una Fcc superior al 70%.

Espècie forestal

Increment net
del volum
amb escorça
(m3/ha/any)

Pinus halepensis

1,68

4.369,0

7.339,92

4.844,35

Pinus pinea

2,21

16,7

36,91

22,88

Pinus nigra

1,63

1.207,2

1.967,74

1.239,67

Bosc de ribera *

7,37

63,5

468,00

248,04

Quercus ilex

1,42

282,3

400,87

420,91

Quercus humilis

1,74

16,4

28,54

25,11

Quercus faginea

1,09

131,8

143,66

126,42

Altres espècies

0,74

4,0

2,96

2,43

Superfície
explotable
(ha)

Increment del
volum amb
escorça
(m3/any)

Total biomassa forestal primària disponible (t al 30% humitat b.h.)

Biomassa
disponible (t/any)
30% humitat b.h.

6.929,81

* Entre altres espècies inclou el pollancre i el plàtan

En aquest cas també es diferencia la biomassa que amb més probabilitat es destinarà
per llenya (com és el cas de l’alzina i els roures) i la que s’utilitza en forma d’estella (la
resta d’espècies):
-

Biomassa per llenya: 572,44 tones al 30% d’humitat/any.
Biomassa per fer estella: 6.357,37 tones al 30% humitat/any.

Es comprova que la superfície es redueix moltíssim respecte a la que s’obté prenent
de base la categoria d’arbrat dens del MCSC, i per tant la quantitat de biomassa que
en resulta també és molt més baixa (es redueix gairebé un 78%). Com s’ha comentat a
l’inici, cal pensar que el Mapa Forestal Espanyol està elaborat a una escala poc
precisa i que això fàcilment pot fer que aquesta superfície no contempli moltes zones
on realment es pot intervenir i fer aclarides, tallades de selecció o aprofitaments
comercials.
Donada la gran divergència entre els dos resultats i atesa l’escassa quantitat de
biomassa disponible que s’obté de considerar una Fcc>70%, es contrasten els
resultats amb el DAAM (representació a l’Anoia) i es revisen altres estudis fets en
altres comarques. De les consultes realitzades es dedueix que la superfície aprofitable
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obtinguda de considerar una Fcc>20% és més realista i s’opta per considerar-la com la
superfície de referència. En tot cas, la biomassa resultant correspondrà a la quantitat
màxima que es pot extreure, tenint en compte que en algunes zones caldrà vigilar que
no es disminueixi excessivament el recobriment de les capçades.
La biomassa disponible a la superfície amb una Fcc>70% serà aquella que és
accessible i pot estar disponible per a l’aprofitament energètic sense tenir cap risc que
s’aprofitin zones amb poc recobriment o zones on l’activitat silvícola pugui suposar un
perill d’erosió. Es tractarà de la biomassa disponible mínima.
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Per a concloure aquest apartat 5 de quantificació de la biomassa potencial
aprofitable a la comarca de l’Anoia es sintetitzen els resultats indicant la superfície
i la biomassa potencial aprofitable amb una Fcc>20% i amb una Fcc>70%.
D’entre els dos resultats, el que es considera més realista és el que es desprèn
del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (Fcc>20%), tot i que a l’hora de
realitzar els aprofitaments forestals en aquesta superfície, caldrà tenir molta cura
de no extreure fusta de zones on el recobriment de les capçades sigui massa
baix. Així doncs, les següents dades fan referència a la superfície màxima on es
podrà aprofitar la biomassa, i la quantitat màxima de biomassa disponible:
Superfície potencial aprofitable màxima: 25.693 ha
Total BFP màxima disponible (30% humitat b.h.): 31.113 t/any
(BFP: Biomassa Forestal Primària)
D’aquesta biomassa disponible, probablement, una part tindrà com a destí
principal la llenya (com és el cas de l’alzina i els roures) i l’altre la producció
d’estella (la resta d’espècies):
Biomassa per llenya (30% humitat b.h.): 4.435 t/any
Biomassa per fer estella (30% humitat b.h.): 26.678 t/any
Els valors que s’obtenen prenent de base el Mapa Forestal Espanyol (Fcc>70%)
són extremadament baixos, segurament degut a l’escala de treball d’aquesta base
cartogràfica. Tot i així, també es donen els resultats considerant que la biomassa
disponible és la mínima que es pot aprofitar a la comarca sense tenir cap risc
d’erosió i afavorint a la vegada el creixement de la massa. Igualment com en
l’anterior cas, el resultat té en compte totes les limitacions indicades a l’estudi
(ambientals, edafològiques, d’accessibilitat, ..) i quantifica la biomassa incloent
totes les classes diamètriques.
Superfície potencial aprofitable mínima: 6.091 ha
Total BFP mínima disponible (30% humitat b.h.): 6.930 t/any
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6. Quantificació d’altres tipus de biomassa
6.1. Quantificació de la biomassa residual de la indústria de
primera transformació de la fusta
Com s’ha comentat a l’apartat 3.4.2, les indústries de primera transformació generen,
en el seu procés productiu, una sèrie de subproductes (triturables, serradures i
escorça) que són valorats per diferents tipus de mercats. D’entre aquests
subproductes, els més interessants per poder ser utilitzats com a combustible són els
triturables, és a dir, costers, retalls de serra i llenyes, que solen representar entre un
20 i un 35 % de la fusta que entra a indústria. A partir dels triturables, moltes
serradores produeixen estella i la venen a la indústria de tauler aglomerat.
La resta de subproductes no són recomanables com a font d’energia quan s’han
d’utilitzar en calderes d’alta eficiència de petita i mitjana potència (veure apartat 3.4.2).
A l’hora de calcular la quantitat de triturables més susceptible de ser utilitzada com a
combustible dins la comarca de l’Anoia, es pren com a criteri comptabilitzar els
triturables generats a la mateixa comarca (procedent de la única serradora que hi ha) i
els generats a les comarques veïnes, però tenint en compte només les serradores que
es troben a un màxim de 50 km del límit comarcal de l’Anoia, ja que el transport
representa un cost important. Donat que les 8 indústries de primera transformació de
la fusta ubicades a les comarques veïnes compleixen aquesta distància màxima,
s’estima una quantitat de biomassa disponible de 30.600 t/any (veure apartat 3.4.2.1).
La humitat d’aquesta biomassa pot ser variable depenent del temps que hagi estat
emmagatzemada al pati de la serradora, però en general pot estar al voltant del 4045% d’humitat. L’equivalència a una humitat del 30% s’estima en unes 25.000 t/any.
Les indústries que generen molt poca quantitat de costers o retalls de serra (com és el
cas de Maderas Giralt, de Els Prats de Rei – Anoia) i no la trituren, solen tenir un
mercat molt local per aquest subproducte i generalment són els forns de pa. Aquestes
petites quantitats, que també és biomassa, s’han comptabilitzat dins les 25.000 t/any.
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6.2. Quantificació de la biomassa residual dels recursos
agrícoles
En la recol·lecció de la majoria de conreus agrícoles es generen restes. De totes elles,
les que poden resultar més interessants per ser utilitzades energèticament són les
procedents de conreus llenyosos (veure apartat 4.2). Les restes que s’obtenen a camp
són:
- Restes d’esporga
- Restes de l’arrencada de la plantació
En el procés de transformació a indústria també es generen restes, sent interessants
pel seu ús com a biomassa les composades per material lignificat. Aquestes són:
- pinyolada de l’oliva: resta de l’oliva després de l’extracció de l’oli
- brisa del raïm: subproducte obtingut de l’elaboració del vi, constituït per la rapa, la
pell, el pinyol i la polpa del raïm
- clofolla de les ametlles, avellanes i nous
- pinyols de fruita dolça
Cal tenir en compte però, que el mercat d’aquestes restes és molt estacional, ja que
s’obté només a l’època de l’any en què es fa la recol·lecció, i pot variar molt en funció
de la producció de fruit obtinguda cada any. En el cas de la pinyolada i la brisa s’hi pot
afegir el problema que són restes que poden generar fàcilment incremats, la qual cosa,
en calderes semiautomàtiques, pot requerir una acció periòdica per part de l’usuari.
Aquest problema disminueix o desapareix quan les calderes són automatitzades o
d’elevada potència.
En el dos propers apartats s’estima quina és la biomassa residual procedent de
conreus llenyosos que es genera a la comarca de l’Anoia.

6.2.1. Biomassa residual del conreus llenyosos obtinguda a camp
La producció d’aquest tipus de biomassa depèn de l’espècie de conreu i de si es tracta
d’una plantació de secà o de regadiu. A continuació es presenta la producció de les
restes d’esporga (t/ha/any) i es calcula la biomassa total, tenint en compte la superfície
ocupada per cada tipus de conreu a la comarca de l’Anoia (veure taula 19). No es
calcula la quantitat de restes de l’arrencada de la plantació ja que molt sovint aquestes
són utilitzades com a combustible en les mateixes explotacions (autoconsum familiar
de les explotacions).
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Taula 27: Producció de restes d’esporga dels conreus llenyosos (t/ha/any) (Font: Urbina et al.,
2001)

Producció
t/ha/any
(50%
humitat)
t/ha/any
(30%
humitat)

Fruiters de fruita
dolça

Fruits secs

Olivera

Vinya

secà

regadiu

secà

regadiu

secà

regadiu

secà

regadiu

1,98

3,3

1,13

4,00

0,79

1,60

2,00

3,80

1,41

2,36

0,81

2,86

0,56

1,14

1,43

2,71

Aquestes dades de producció són les úniques de referència que hi ha publicades, però
cal dir que es poden donar variacions importants cada any causades per la forta
dependència del clima en la producció de plantacions de secà i per altres factors. En
base aquestes dades s’estima la següent quantitat de biomassa:
Taula 28: Quantitat de biomassa (tones a un 30% d’humitat) procedent de les restes d’esporga
dels conreus llenyosos de la comarca de l’Anoia

Conreu llenyós

Quantitat de biomassa (t/any)
al 30% humitat
Secà

Albercoquer

Regadiu

Total

2,26

3,30

5,56

515,97

28,60

544,57

4,05

-

4,05

15,65

19,59

35,24

-

2,36

2,36

Noguera

4,05

-

4,05

Perera

4,23

9,91

14,14

Pomera

3,10

14,40

17,50

47,80

197,06

244,86

3,24

3,78

7,02

371,28

37,62

408,90

3.622,19

16,26

3.638,45

Ametller
Avellaner
Cirerer i guinder
Nectariner

Presseguer
Pruner
Olivera per a oliva d'oli
Vinya de raïm per a vi

Total biomassa procedent de restes d’esporga
(t al 30% humitat b.h./any)

4.926,70

Actualment, en la majoria dels casos, els propietaris dels conreus solen apilar les
restes i les cremen in situ.
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6.2.2. Biomassa residual dels conreus llenyosos obtinguda a indústria
De les restes que s’ha comentat que poden ser susceptibles de ser utilitzades per a
l’obtenció d’energia, la única que es pot comptabilitzar a la comarca de l’Anoia és la
brisa del raïm. A la comarca només hi ha una cooperativa que produeixi oli d’oliva
(ubicada a Igualada), i la pinyolada que genera encara conté olis, de manera que el
que fan és recollir-la en contenidors especials i transportar-la fins a Tàrrega on hi ha
una empresa especialitzada en l’extracció d’oli de pinyolada mitjançant processos
químics. En quant a fruits secs, no hi ha indústries que extreguin la clofolla i generin
aquest subproducte, i finalment, en quant a fruita dolça hi ha molt poca superfície amb
aquest tipus de conreu a la comarca.
Per determinar la quantitat de brisa de raïm s’ha contactat amb els diferents cellers que
produeixen vi i/o cava a la comarca i que figuren al Registre d’establiments industrials
de Catalunya. En total hi ha 5 cellers que produeixen aquest producte i generen una
quantitat aproximada de 850 t/any de brisa.
Segons l’Ordre AAR/474/2010, d’1 d’octubre, per la qual es regula l’eliminació
obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm,
tots els productors estan obligats a eliminar aquesta brisa podent-se fer per les
següents vies:
a) Lliurant els subproductes a una destil·leria autoritzada.
b) Mitjançant la retirada sota control dels subproductes, la qual ha de ser prèviament
autoritzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM). L’autorització només es dóna als cellers que produeixen anualment
menys de 40.000 kg de brises o a aquells que produeixen quantitats superiors però
poden justificar de manera fefaent la impossibilitat de portar els subproductes a una
destil·leria.
c) Lliurant vi a una destil·leria o a una fàbrica de vinagre.
La brisa que és retirada sota control es pot destinar a l’alimentació ramadera, a
l’aplicació en terrenys agrícoles, al compostatge o a la biodegradació en dipòsit
controlat i és aquesta la que es pot considerar disponible per usos tèrmics, ja que la
resta obligatòriament s’ha de portar a una destil·leria i a Catalunya només n’hi ha una
d’autoritzada ubicada a Avinyonet del Penedès (Cades Penedes, S.A.), és a dir, fora
de la comarca.
Dels 5 cellers ubicats a l’Anoia només n’hi ha 2 que fan la retirada de la brisa sota
control, utilitzant-la com a adob per a conreus agrícoles. La quantitat de brisa que
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generen i que es podria utilitzar com a biomassa és de 130 t/any. La humitat
d’aquesta brisa és molt variable ja que depèn del nivell de premsat que s’hagi utilitzat.

De l’apartat 6 es desprèn que a la comarca de l’Anoia hi ha un total aproximat de
30.057 tones de biomassa que, no sent biomassa forestal primària, també poden
ser aprofitades cada any per a la generació d’energia tèrmica. Es tracta de
biomassa residual de la indústria de la primera transformació de la fusta i
biomassa residual dels recursos agrícoles. La quantitat d’aquests dos tipus de
biomassa a la comarca de l’Anoia és la següent:
Biomassa de la indústria de primera transformació de la fusta:
25.000 t/any (30% humitat b.h.)
Biomassa procedent dels recursos agrícoles:
4.927 t/any procedent de restes d’esporga (30% humitat b.h.)
+ 130 t/any procedent d’indústria agroalimentària (humitat variable)
Total: 30.057 t/any amb una humitat variable
La quantitat de restes d’esporga està referida al 30% d’humitat (b.h.) segons
referències bibliogràfiques (Urbina et al., 2001), però per les restes de la indústria
agroalimentària (brisa del raïm) no s’especifica la humitat perquè pot ser molt
variable, depenent del nivell de premsat del raïm. La humitat de les restes de la
indústria de la primera transformació de la fusta també pot ser molt variable (4045% d’humitat), depenent del temps en què la fusta ha estat emmagatzemada a
pati, però per després poder fer el balanç final s’estima una quantitat equivalent al
30% d’humitat.
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7. Descripció de la tecnologia
biomassa forestal primària

d’aprofitament

de

7.1. Logística del subministrament d’estella forestal
Per a la producció d’estella es poden aplicar diversos sistemes d’aprofitament forestal,
que es diferencien bàsicament pel lloc on es realitza l’estellat. Aquesta operació es pot
realitzar a peu de pista, a carregador o a la mateixa planta de generació d’energia o
centres d’emmagatzematge; i en funció d’on es porti a terme aquest estellat la
seqüència d’operacions variarà.
La selecció d’un o altre sistema s’efectua d’acord amb diversos factors físics i
econòmics. Els més destacats són: característiques de la biomassa, lloc on s’ubica i
característiques del terreny, distància a recórrer, estat de la xarxa viària i volum de
l’estella que es vol produir.
A continuació es descriuen els sistemes d’aprofitament més habituals:

7.1.1. Estellat a peu de pista
Les operacions a realitzar són:
- Tallada i arrossegament: s’efectua la tallada dels arbres, sense desbrancar ni
despuntar, i s’arrosseguen fins a peu de pista. Per a la tallada s’utilitza bàsicament la
serra mecànica o processadora i l’arrossegament es fa mitjançant skidder o tractor
amb cabrestant.
- Estellat: un cop apilada la fusta a peu de pista, s’efectua l’estellat amb una
estelladora mòbil acoblada a un tractor o màquina automotriu, amb contenidor
basculant i grua pròpia. Amb la grua s’alimenta l’estelladora i l’estella produïda es va
dipositant al contenidor. Per dipositar l’estella també es pot fer servir un tractor amb
remolc.
El requeriment d’una estelladora d’alta mobilitat fa que la productivitat sigui més baixa
que en el cas d’utilitzar una estelladora fixa o semimòbil.
- Transport de l’estella: quan el remolc o el contenidor estan plens es desplacen fins
al destí final. Aquest sistema pot ser interessant només en els casos en què la planta o
magatzem estiguin a poca distància, ja que d’aquesta manera el vehicle que realitza el
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desembosc (tractor amb remolc o camió amb contenidor) pot fer també el transport fins
a planta i no ha de traspassar el material a un altre mitjà de transport.

Figura 8: Esquema de l’estellat a peu de pista (Font: Observatori de la biomassa)

A banda de l’elevat cost de l’estellat, per la baixa productivitat de la màquina, aquest
sistema requereix d’unes bones condicions de terreny (poca pendent) i pot presentar
problemes en cas d’èpoques o zones molt humides. Tot i així, pot ser viable en
l’aprofitament d’àrees petites i útil quan l’espai del carregador és reduït.

7.1.2. Estellat a carregador
En aquest cas les operacions a realitzar són:
- Tallada i arrossegament: com en el cas anterior, s’efectua la tallada dels arbres
amb serra mecànica o processadora, sense desbrancar ni despuntar. L’arrossegament
es realitza amb skidder o tractor amb cabrestant o, en funció de les condicions del
terreny, amb autocarregador.
- Desembosc de l’arbre sencer: en cas d’utilitzar l’autocarregador per a
l’arrossegament, aquest també pot servir per al desembosc de l’arbre sencer fins a
carregador. De no ser així, el més habitual és utilitzar un tractor amb remolc.
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- Estellat: es realitza l’estellat a carregador, utilitzant una estelladora de menys
mobilitat que la del primer sistema, però més pesant, robusta i de major potència, de
manera que la productivitat també és major.
- Transport de l’estella: A partir d’aquest punt, ja es carrega l’estella al mitjà de
transport corresponent.

Figura 9: Esquema de l’estellat a carregador (Font: Observatori de la biomassa)

En aquests dos sistemes explicats fins ara s’estellen arbres sencers, i per tant,
s’inclouen branques i, segons el cas, també fulles. Com que un elevat contingut de
fulles redueix el poder calorífic del material, incrementa la generació de cendres i pot
provocar problemes de corrosió en les calderes (CPF, 2006), sobretot per calderes
petites amb requeriments de qualitat més elevats, és recomanable que:
• Pel cas de frondoses, l’aprofitament es realitzi quan ja han perdut la fulla.
• Pel cas de les coníferes, es deixin passar uns dies entre la tallada i l’estellat per
tal que el contingut de fulla sigui més baix.

65

Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes
Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a
Innovadors, regulat
per l'Ordre
TRE/293/2010
Projectes
Innovadors,
regulat per l'Ordre TRE/293/2010

7.1.3. Estellat a planta o magatzem
Les operacions a realitzar són:
- Tallada, processament i arrossegament: després de la tallada de l’arbre, aquest es
despunta i es desbranca i, si és necessari per optimitzar el transport, es trosseja el
tronc. L’arrossegament fins a pista no varia respecte els casos anteriors: es pot
realitzar amb skidder, tractor amb cabrestant o, si les condicions del terreny ho
permeten, amb autocarregador.
- Transport dels troncs: Si les condicions del terreny i de les pistes ho permeten, un
cop la fusta és arrossegada i apilada a vora del camí, es sol utilitzar un camió de 3 ó 4
eixos que ja porta a terme directament el transport fins a la planta. En cas d’haver de
portar la fusta fins a carregador, el desembosc es realitza mitjançant el mateix skidder,
amb autocarregador o tractor amb remolc.
- Estellat: un cop realitzat el transport de la fusta fins a planta o magatzem, aquesta es
pot estellar directament, o bé emmagatzemar per després fer l’estellat de la fusta seca.
L’estellat es realitza amb estelladores fixes o semimòbils de gran potència, que tenen
menys cost horari que les mòbils i permeten millors condicions de control de la qualitat
d’estella.

Figura 10: Esquema de l’estellat de troncs a planta (Font: Observatori de la biomassa)
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Estellar la fusta en verd té l’avantatge, respecte estellar la fusta en sec, que el desgast
de la maquinària és menor, és més fàcil estellar i no es genera tanta pols, la qual pot
afectar a la qualitat del producte. Per altra banda, però, l’estellat en verd suposa una
pèrdua de matèria seca durant l’assecat i emmagatzematge, i fàcilment es poden
desenvolupar podridures, de manera que és adient sempre que l’estella sigui cremada
després d’un període curt d’emmagatzematge (Laurier, et al. 1998).

7.2. Costos d’obtenció
7.2.1. Costos d’aprofitament de la biomassa
Els costos d’aprofitament varien bàsicament segons el lloc on s’estella la fusta i el
sistema de desembosc. El cost d’estellat és superior quan aquest es realitza a peu de
pista donat que s’ha d’utilitzar una estelladora amb alta mobilitat que, per contra, té un
rendiment més baix. En el cas de l’estellat a carregador s’hi ha d’afegir el cost del
desembosc de l’arbre sencer que no és necessari per al primer sistema.
El sistema que comporta un cost més baix d’estellat és el que es fa a planta o centre
d’emmagatzematge estellant troncs ja processats. En aquest cas es poden utilitzar
estelladores fixes de gran potència i alt rendiment. De totes maneres, en aquest
sistema es porta a terme el desbrancat dels arbres que fa augmentar
considerablement el cost de la tallada.
Per poder valorar el cost total dels diferents sistemes és important també tenir en
compte els costos de transport, que varien en funció de la distància i de si es
transporta tronc o estella.
A la següent taula es presenten els costos (en forma de barems) de l’obtenció d’estella
segons els diferents sistemes. Per poder fer la comparació s’inclou un cost estimat del
transport, tot i que aquest també varia en funció del vehicle utilitzat i la distància a
recórrer (veure apartat 7.2.2)
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Taula 29: Costos d’obtenció de l’estella forestal segons els diferents sistemes d’aprofitament

Cost (€/tona de
fusta verda)

Operació
Sistema 1. Estellat a peu de pista
Tallada sense desbrancar i arrossegament
Estellat a peu de pista

9 - 15
15 – 21

Transport d’estella

12,5 – 20,5
Total:

36,5 – 56,5

Sistema 2. Estellat a carregador
Tallada sense desbrancar i arrossegament

9 – 15

Desembosc de l’arbre sencer

7–9

Estellat a carregador

9 – 15

Transport d’estella

12,5 – 20,5
Total:

37,5 – 59,5

Sistema 3. Estellat de troncs a planta o magatzem
Tallada, despuntat, desbrancat i
15 – 24
arrossegament
Transport de troncs
9 – 12
Estellat a planta o magatzem

6 – 12
Total:

30 - 48

7.2.2. Costos de transport
El transport de la biomassa forestal des de carregador (o pista) fins a planta o centre
d’emmagatzematge (lloc on es valora la biomassa) es pot realitzar amb diferents tipus
de vehicles, en funció, principalment, de la distància a recórrer.
A les dues taules següents es mostra el cost orientatiu del transport d’estella i del
transport de troncs.
Taula 30: Costos del transport d’estella (Font: Observatori de la biomassa)

Distància

Vehicle més adient*

Cost (€/tona
d’estella verda)

Curta
(3-4 km)

Autocarregador o tractor agrícola amb remolc
acoblat amb una càrrega útil d’unes 5-10
tones.
Té una mobilitat pel bosc superior a la
d’altres vehicles.

No es disposa de dades de
costos per aquests dos
tipus de transport ja que no
s’han utilitzat en les
diferents experiències
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conegudes

Mitja
(10-30 km)

Tractors d’alta velocitat, amb bona mobilitat
fora de pista.
Té certs avantatges d’accessibilitat en
terrenys forestals, però és més ràpid per
carretera que el tractor convencional.

Mitja-Llarga
(30-45 km)

Camions amb contenidor, amb una càrrega
útil d’estella d’unes 8-12 tones

12,5 - 20,5 €/t verda

Llarga
(> 45 km)

Camions amb remolc, amb una càrrega útil
d’estella d’unes 24-28 tones.

9 – 9,5 €/t verda

En el cas d’utilitzar el sistema d’aprofitament en què es fa l’estellat de troncs (arbres
desbrancats) a planta, els vehicles que es poden utilitzar per al transport de troncs
són:
•

Camió de 3 o 4 eixos, que pot transportar 11 o 16 tones respectivament.
Aquest vehicle ja pot transportar la fusta des de peu de pista fins a planta

•

Tràiler, que pot transportar 21 tones. Aquest vehicle és útil per a distàncies
llargues. En aquest cas es requereix fer un desembosc previ. En la columna del
cost del tràiler ja s’inclouen els costos del desembosc

Taula 31: Costos del transport de troncs (Font: Observatori de la biomassa)

Distància

Cost camió 3-4 eixos
(€/t verda)

Cost del tràiler
(€/t verda)

10 km

8,50

13,00

30 km

10,50

14,00

50 km

12,00

15,00

Com es comprova, per distàncies curtes és més econòmic l’ús del camió de 3 ó 4
eixos.
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8. Avaluació de la demanda energètica potencial
Per avaluar el consum potencial de biomassa a la comarca és essencial analitzar
quina és la demanda energètica actual en aquells sectors que millor es poden adaptar
a la implantació de la bioenergia i establir quina és la quantitat de biomassa que
cobriria aquesta demanda.
Els sistemes de calefacció amb biomassa requereixen una inversió inicial més elevada
que els sistemes convencionals, i per això resulten més interessants en sectors amb
unes necessitats tèrmiques constants i elevades, on la diferència de cost final entre la
biomassa i els combustibles fòssils permet amortitzar més ràpidament la inversió. Tot
això no treu que cada tipus d’instal·lació requereixi d’una avaluació individualitzada de
les seves característiques i condicions per determinar la viabilitat tècnica i econòmica
de la implantació d’una caldera de biomassa.

8.1. Avaluació de la demanda tèrmica actual
Aquest estudi centra el seu interès en la demanda energètica per aplicacions
tèrmiques de generació de calor (calefacció i aigua calenta sanitària) les quals tenen
un elevat grau d’eficiència en règim estacional quan s’utilitza biomassa (en règim
instantani poden haver-hi tecnologies amb un rendiment superior). L’avaluació
d’aquesta demanda es fa sobre els següents sectors, utilitzant les fonts d’informació
que s’indiquen a continuació:

-

Habitatges disseminats i aglomerats (en nuclis): en base a la superfície útil dels
habitatges principals que hi ha a cada municipi i aplicant ràtios de potència (W/m2) i
d’hores de funcionament (hores/any) per a la calefacció, i en base a nombre
d’habitants i aplicant una ràtio de consum/persona/dia per a l’aigua calenta
sanitària (ACS). Les dades de superfície útil i de nombre d’habitants s’obtenen de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la ràtio de potència del Centre de la Propietat
Forestal (CPF) i del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE) i
la ràtio per a l’ACS del Código Técnico de la Edificación (CTE). Pel que fa als
habitatges aglomerats cal assenyalar, tal i com s’analitzarà més endavant, que és
difícil que es puguin adaptar a la implantació de sistemes de calefacció mitjançant
biomassa degut al poc espai disponible, de manera que gairebé només poden tenir
interès en cas d’instal·lacions de xarxes de calor en obra nova. Tot i així, es
calcularà la demanda tèrmica total d’aquest sector.
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-

Equipaments públics: en base a dades obtingudes de consum real d’equipaments
de 20 municipis i l’extrapolació de la mitjana obtinguda per cada tipus d’equipament
a la resta de municipis. L’aplicació de calefacció amb biomassa en aquestes
instal·lacions és especialment interessant per l’elevat i constant consum que solen
tenir i pel seu potencial exemplificador.

-

Establiments de serveis: s’avaluen els serveis en els que pot ser més viable el
desenvolupament de la bioenergia forestal i que trobem a la comarca de l’Anoia.
Aquests són: hotels o hostals, cases rurals i càmpings. Els càlculs es fan en base a
diferents ràtios, tant per a la calefacció (W/m2 i hores/any) com per a l’aigua calenta
sanitària (litres/persona i dia) i suposant una superfície de 20 m2/plaça per als
hotels i cases de turisme rural. El nombre de places i el grau d’ocupació mensual
s’obté de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) respectivament, i els ratis de potència i consum d’aigua del CPF
i l’IDAE, i del CTE respectivament. Els balnearis i els vivers (només els que
disposen d’hivernacles amb necessitats de calefacció) també poden ser sectors
interessants, però a l’Anoia no són prou representatius com per tenir-los en
compte.

-

Ramaderia: en base a dades estadístiques del nombre de caps de bestiar i a
necessitats de calefacció de referència publicades pel Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Wh/cap/dia). En destaquen dos subsectors: l’avícola i el
porcí.

A banda d’aquests sectors, el sector industrial també pot esdevenir estratègic tant per
la quantitat de calor requerida com per l’estabilitat en els consums. Tot i així, la gran
diversitat d’aquest sector fa molt difícil poder avaluar quin pot ser el consum tèrmic de
les diferents indústries de la comarca, de manera que l’únic que es farà és una
valoració qualitativa.

8.1.1. Habitatges disseminats i aglomerats
Per calcular les necessitats de calefacció dels habitatges disseminats i aglomerats s’ha
emprat una metodologia senzilla que permeti estimar un valor de referència sense
entrar en l’estudi detallat ja que les variables que hi intervenen són moltes i complexes
d’analitzar. Algunes de les variables que condicionen la necessitat de calefacció d’un
habitatge són: la zona climàtica on està ubicat, si està aïllat o adossat, l’orientació de
l’edifici, la superfície útil, l’alçada de l’habitatge, la qualitat dels tancaments, els
envidraments, els cabals de ventilació, etc. De la mateixa manera, la necessitat d’ACS
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pot variar en funció dels hàbitats de les persones, del moment del dia que s’utilitza
l’habitatge, si es cuina o no, etc.
Per simplificar el càlcul s’utilitzarà una ràtio estimada de càrrega de calefacció (W/m2)
que variarà en funció de si l’habitatge és disseminat o aglomerat, una ràtio estimada
d’hores de funcionament de calefacció a l’any que variarà en funció de la zona
climàtica i una ràtio estimada pel que fa al consum d’ACS (litres/persona i dia). Els
valors d’aquestes ràtios són:
- Càrrega de calefacció: Habitatges disseminats: 110 W/m2
Habitatges aglomerats (en nuclis urbans): 90 W/m2
- Hores de funcionament: 1.500 hores/any per a la comarca de l’Anoia.
- Consum ACS: 30 litres/persona i dia
Així doncs, la variable que és necessari calcular és la superfície útil de tots els
habitatges, diferenciant el que són habitatges aglomerats i disseminats, i la població.
L’Institut Nacional d’Estadística disposa de dades de població en nuclis urbans i
població disseminada fins a l’any 2010 i dades del nombre d’habitatges principals
segons superfície útil, però aquestes darreres només fins el 2001. Per treballar les
dades s’han extrapolat totes a l’any 2010, tenint en compte la relació entre la població
a l’any 2001 i l’any 2010.
A la següent taula es presenta de forma separada el total de població aglomerada i
disseminada i el total de superfície útil dels habitatges aglomerats i dels disseminats
per cada municipi.
Taula 32: Població i superfície útil total dels habitatges de l’Anoia, diferenciant els disseminats i
els aglomerats, a l’any 2010 (Font: INE, 2010)

Municipi

Argençola

Superfície útil Superfície útil
Població en
total dels
total dels
Total
Població
nuclis
habitatges en
habitatges
habitatges
disseminada
urbans
nuclis urbans disseminats
(m2)
(m2)
79
0
245
0
10.247

Bellprat

30

10

87

140

4.220

Bruc, El

806

1.855

101

88.254

8.072

558

1.301

42

50.982

3.364

1.248

3.571

40

119.906

2.669

57

111

83

3.247

4.238

1.820

5.498

0

169.033

0

280

823

5

28.329

326

Cabrera
d’Igualada
Calaf
Calonge de
Segarra
Capellades
Carme
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Municipi

Castellfollit de
Riubregós

Total
habitatges

Població
en nuclis
urbans

Superfície
útil total dels
Població
habitatges en
disseminada
nuclis
urbans (m2)

Superfície
útil total dels
habitatges
disseminats
(m2)

62

155

42

5.093

2.345

Castellolí

179

432

87

16.772

5.910

Copons

131

275

45

12.009

3.570

1.118

1.828

915

63.044

59.392

14.145

39.149

0

1.306.564

0

Jorba

297

605

218

19.885

13.628

Llacuna, La

349

800

137

26.886

9.055

3.156

8.295

0

300.721

0

58

106

78

3.024

3.846

1.142

3.059

383

89.297

21.829

63

108

71

3.449

3.758

5.506

14.485

91

542.025

6.640

869

2.261

34

80.291

2.534

200

488

61

16.978

3.952

Pujalt

69

86

119

2.785

6.661

Rubió

64

0

218

0

10.839

414

1.020

144

33.791

9.115

132

367

14

13.501

974

51

36

132

946

5.983

3.296

9.591

220

264.486

13.648

57

0

133

0

8.111

1.229

3.699

58

120.999

3.705

471

1.423

0

47.496

0

55

53

120

1.486

6.337

4.147

12.487

157

338.289

10.247

42.137

113.977

4.080

3.769.708

243.954

Hostalets de
Pierola, Els
Igualada

Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Pobla de
Claramunt, La
Prats de Rei, Els

Sant Martí de
Tous
Sant Martí
Sesgueioles
Sant Pere
Sallavinera
Santa Margarida
de Montbui
Santa Maria de
Miralles
Torre de
Claramunt, La
Vallbona d’Anoia
Veciana
Vilanova del
Camí
Total
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Tenint en compte les ràtios establertes, a continuació s’estima la demanda energètica
tant pel que fa a la calefacció com per a l’ACS.
Taula 33: Necessitat tèrmica estimada dels habitatges disseminats i aglomerats de la comarca de
l’Anoia

Tipus
habitatge
Habitatges
aglomerats
Habitatges
disseminats
Total

Població

Superfície
útil total
(m2)

Càrrega de Hores de
calefacció calefacció
(W/m2)
(hores/any)

113.977

3.769.708

90

4.080

243.954

110

Demanda d’energia
tèrmica
(kWh/any)
Calefacció
ACS

1.500 508.910.580
1.500

40.252.410

50.792.657
1.818.209
601.773.856

8.1.2. Equipaments públics
En general, cada tipus d’equipament públic té unes necessitats tèrmiques diferents,
sent les escoles i sobretot les piscines cobertes les que més consumeixen. Per
determinar les necessitats tèrmiques dels equipaments municipals de la comarca s’han
recopilat les dades de consum real d’un total de 20 ajuntaments i 50 equipaments i
s’han extrapolat a la resta d’equipaments. Cal tenir present que les enquestes
realitzades demanaven consums tèrmics dels equipaments que els semblaven més
susceptibles de poder-se escalfar amb biomassa, de manera que n’hi poden haver que
no s’han tingut en compte en cap enquesta.
Per al recompte de tots els equipaments s’ha recorregut a diferents fonts d’informació:
- el Departament d’ensenyament per a les escoles i llars d’infants
- el Departament de salut pels CAP i dispensaris mèdics
- les webs de cadascun dels ajuntaments per a la resta d’equipaments
A la següent taula es mostra quina és la demanda d’energia tèrmica mitjana de les
diferents tipologies d’equipaments i la demanda total tenint en compte tots els
municipis. En tots els casos es tracta de necessitats de calefacció, és a dir, de calor
neta produïda a la sortida de la caldera. Alhora de calcular quin consum pot
representar en biomassa caldrà considerar l’eficiència que solen tenir les calderes de
biomassa (entorn el 94%).
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Taula 34: Necessitat tèrmica estimada de les instal·lacions públiques de la comarca de l’Anoia

Equipament
Ajuntament

Nombre
d’instal·lacions
a la comarca
33

Demanda unitària
d’energia tèrmica
(kWh/any)
45.197

Demanda d’energia
tèrmica total
(kWh/any)
1.491.501

Centre cívic o local social

31

23.389

725.059

CAP o dispensari mèdic

20

39.412

788.240

Escoles (CEIP i IES)

46

158.417

7.287.182

Llars d’infants

29

54.588

1.583.052

Pavelló

14

79.179

1.108.506

Camp de futbol

19

18.843

358.017

Piscina coberta

4

1.391.140

5.564.560

Total

18.906.117

8.1.3. Establiments de serveis
D’entre la gran diversitat d’establiments de serveis existents, n’hi que destaquen per
tenir un consum molt elevat tant de calefacció com d’aigua calenta sanitària, sent els
més susceptibles d’instal·lar calderes de biomassa. Aquest estudi fa especialment
èmfasi en els següents: hotels i hostals, cases de turisme rural i càmpings. A banda de
l’elevat consum d’energia, aquests tipus d’establiments solen tenir més disponibilitat
d’espai per a la sala de calderes i la sitja (no tant en el cas d’hotels o hostals ubicats
en nuclis urbans).
A continuació s’analitza per separat la necessitat tèrmica (és a dir, la calor necessària
a la sortida de la caldera) de cadascun dels tipus d’establiments ubicats a la comarca.
Igualment com s’ha fet pel cas dels habitatges, per simplificar el càlcul de la necessitat
de calefacció s’utilitza una ràtio estimada de càrrega de calefacció (W/m2) que variarà
en funció del tipus d’establiment i una ràtio d’hores de funcionament que en el cas de
l’Anoia s’estima en 1.500 hores/any. Pel càlcul de la necessitat tèrmica per a l’Aigua
Calenta Sanitària (ACS) també s’utilitza una ràtio (litres/persona i dia) que variarà per
cada tipus d’establiment.
Per determinar la superfície a calefactar en els establiments del sector turístic és
necessari conèixer el nombre de places ocupades i estipular una superfície per cada
una d’elles incloent l’habitació i una proporció dels espais comuns (aquesta superfície
unitària es fixa en 20m2/plaça). Les places ocupades s’obtenen a partir de les dades
publicades del grau d’ocupació mensual, agrupant els mesos en tres temporades:
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hivern (mesos de novembre, desembre, gener i febrer), primavera-tardor (mesos de
març, abril, maig i octubre) i estiu (mesos de juny, juliol, agost i setembre).

8.1.3.1. Hotels i hostals
En el cas d’hotels i hostals es parteix de les següents premisses:
- Càrrega de calefacció: 100 W/m2
- Hores de funcionament de calefacció: Temporada hivern: 1.125 hores
Temporada primavera-tardor: 375 hores
Temporada estiu calefacció: 0 hores
- Consum ACS: 80 litres/persona i dia
Taula 35: Necessitat tèrmica estimada anual del sector hoteler a la comarca de l’Anoia (Font: Nº
establiments i places: Idescat, 2010; Ocupació hotelera: INE, 2010)
La ocupació és una mitjana del grau d’ocupació per plaça dels quatre mesos que conformen cada
temporada, a la zona de Barcelona definida per l’INE

Demanda d’energia
tèrmica (kWh/any)

Places
ocupades

Superfície
ocupada
(m2)

Calefacció

46,54

328

6.560

738.000

132.420

704

65,59

462

9.240

346.500

186.519

704

72,45

510

10.200

-

205.898

Època de
l’any

Nº
establ.

Places

Temporada
d’hivern
Temporada
primaveratardor
Temporada
d’estiu
Total

14

704

14
14

Ocupació

(%)

ACS

1.609.337

8.1.3.2. Cases de turisme rural
En el cas de cases de turisme rural es parteix de les següents premisses:
- Càrrega de calefacció: 110 W/m2
- Hores de funcionament de calefacció: Temporada hivern: 1.125 hores
Temporada primavera-tardor: 375 hores
Temporada estiu calefacció: 0 hores
- Consum ACS: 40 litres/persona/dia
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Taula 36: Necessitat tèrmica estimada anual procedent del turisme rural a la comarca de l’Anoia
(Font: Nº establiments i places: Idescat, 2010; Grau ocupació: INE, 2010)
La ocupació és una mitjana del grau d’ocupació per plaça dels quatre mesos que conformen cada
temporada, a la província de Barcelona

Demanda d’energia
tèrmica (kWh/any)

Ocupació
(%)

Places
ocupades

Superfície
ocupada
(m2)

Calefacció

367

15,19

56

1.120

138.600

11.304

59

367

17,52

64

1.280

52.800

12.919

59

367

30,14

111

2.220

-

22.407

Època de
l’any

Nº
establ.

Places

Temporada
d’hivern
Temporada
primaveratardor
Temporada
d’estiu
Total

59

ACS

238.030

8.1.3.3. Càmpings
Segons dades de l’Idescat, a l’Anoia només hi ha un càmping de 75 places, de manera
que aquest sector és molt poc representatiu a la comarca. Tot i així, donat que s’ha
comentat que els càmpings poden ser interessants a l’hora de plantejar la introducció
de la biomassa, a la següent taula es fa una estimació de la necessitat tèrmica pel
consum d’aigua calenta sanitària, tenint en compte un consum mig de 30
litres/persona/dia:
Taula 37: Necessitat tèrmica estimada anual procedent dels càmpings a la comarca de l’Anoia
(Font: Nº establiments i places: Idescat, 2010; Grau ocupació: INE, 2010)
La ocupació és una mitjana del grau d’ocupació per plaça dels quatre mesos que conformen cada
temporada, a la zona de Barcelona definida per l’INE

Ocupació
(%)

Places
ocupades

Demanda d’energia
tèrmica per ACS
(kWh/any)

75

33,27

25

3.785

1

75

41,41

31

4.693

1

75

54,34

41

6.207

Època de l’any

Nº establ.

Temporada
d’hivern
Temporada
primavera-tardor
Temporada
d’estiu
Total

1

places

14.685

8.1.4. Ramaderia
Dins el sector de la ramaderia, les explotacions que destaquen per necessitar grans
quantitats d’energia tèrmica són les granges de garrins i de truges i les d’aus (sobretot
pollastres i gallines). Segons l’Institut Català d’Energia, entorn d’un 41% del consum
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d’energia del sector ramader es relaciona directament amb el sector avícola i entorn
d’un 40% amb les explotacions porcines.
Aquests animals requereixen temperatures elevades de confort, principalment quan
són petits, per assegurar el seu desenvolupament i la seva supervivència (aquesta
demanda disminueix gradualment amb el desenvolupament del bestiar). Això es
tradueix en una necessitat de calefacció constant durant tota la temporada més freda.
I, tal i com s’indica a l’informe sectorial derivat de les avaluacions energètiques,
realitzat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural (DAAR), la contínua escalada de preus dels combustibles
fòssils provoca que l’energia esdevingui una de les principals prioritats per a les
explotacions.
8.1.4.1. Sector avícola
Dins el sector avícola, els pollastres i les gallines són els que tenen més necessitats de
calefacció i dins d’aquesta categoria destaquen els següents subsectors:
- Cria: Pollets i polletes destinats a la reproducció o posta des del naixement als 30
dies
- Recria: Aus amb edats d’1 a 5 mesos destinades a la posta
- Pollastres d’engreix: Animals destinats a l’engreix
- Reproductores: Gallines reproductores, els ous de les quals són destinats a
incubació
A l’Anoia, i també a Catalunya, la majoria de les explotacions desenvolupen l’activitat
d’engreix, i aquestes són les que tenen un consum energètic més elevat, bàsicament
per la demanda de calefacció. En les reproductores el consum energètic és
majoritàriament en forma d’energia elèctrica, però en algunes explotacions també es
requereix el consum d’energia tèrmica a l’època de fred degut a la zona geogràfica on
s’ubica o als materials i estructura de construcció. Les fonts principals de l’energia
tèrmica són: el propà, el gasoil i la biomassa en menor mesura (segons estudis
realitzats per l’ICAEN i el DAAR, el combustible utilitzat en el 84% de les explotacions
és el gas propà).
Encara que el nombre de caps de pollastres i gallines a la comarca de l’Anoia està per
sota de la mitjana de les comarques de Catalunya, no es pot despreciar aquest sector
ja que compta amb més de 600.000 caps censats i amb gairebé 30 explotacions
dedicades a l’engreix, a la recria i a les gallines reproductores (veure taula següent).
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Taula 38: Cens de pollastres i gallines de la comarca de l’Anoia al febrer de 2008 (Font: DAAM)

Categoria

Nº
explotacions

Galls

Places

Caps

8

6.703

5.553

Pollastres d’engreix

20

629.097

511.607

Ponedores

21

57.158

46.366

Recria

1

20.000

0

Reproductores

8

62.512

57.512

Total

621.038

El consum d’energia tèrmica depèn molt dels condicionants particulars de cada granja,
però de referència es poden prendre els valors publicats pel Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) on s’estima una necessitat de calefacció mitjana de 16
Wh/au i dia. Considerant que l’ocupació de les granges gira en torn dels 360 dies per a
les reproductores i dels 300 per a la resta, llavors es pot obtenir el consum estimat per
a la comarca de l’Anoia (veure taula següent).
Taula 39: Necessitat tèrmica estimada anual pel sector avícola

Categoria
Pollastres d’engreix
Recria
Reproductores
Total

511.607

Demanda d’energia
tèrmica
(kWh/any)
2.455.714

0

0

57.512

331.269

Nombre de
caps

2.786.983

8.1.4.2. Sector porcí
En les explotacions ramaderes intensives de porcí, l’energia representa una de les
parts més significatives de les seves despeses globals. I donat que en l’actualitat
generalment es disposa d’un marge de guanys potencialment reduït, pot resultar molt
interessant plantejar el canvi cap a l’ús de biomassa forestal.
Existeixen 4 etapes bàsiques del cicle productiu d’aquest tipus de bestiar:
-

Gestació
Parideres
Deslletament
Engreix
79

Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes
Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a
Innovadors, regulat
per l'Ordre
TRE/293/2010
Projectes
Innovadors,
regulat per l'Ordre TRE/293/2010

El cicle productiu comença amb la inseminació de les truges. Quan aquestes són
cobertes passen a gestació, període durant el qual es confirmarà l’embaràs. Un cop
finalitzat el període de gestació, són conduïdes a les parideres, on es disposa d’un
calefactat per tal de mantenir la zona a una temperatura adient per als lactants.
Aquests porcs lactants estan amb la mare fins aconseguir a la vora de 6 kg de pes
(uns 21 dies), moment en què són traslladats a les naus de deslletament. En aquestes
naus de deslletament, que també tenen un sistema de calefactat, hi conviuen fins als
20 kg aproximadament (uns 33-37 dies). Un cop els garrins han assolit el pes indicat,
passen a les naus d’engreix fins que obtenen el seu pes òptim per ser enviats a
l’escorxador (ICAEN i DAAR, 2007).
Així doncs, on hi ha més consum d’energia tèrmica és a les parideres i després al
deslletament, i la font energètica més utilitzada és el gasoil.
En l’estadística que elabora el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, la categoria de garrins correspon a la fase de deslletament,
i les truges reproductores que ja han parit alguna vegada i ara estan criant són les que
es troben a les parideres amb els seus garrins (veure cens de la taula següent).
Taula 40: Cens de bestiar porcí de la comarca de l’Anoia a l’agost de 2008 (Font: DAAM)

Categoria

Caps

Garrins

31.934

Porcs de 20 a 49 kg

23.176

Porcs d’engreix

37.851

Mascles reproductors

98

Truges reproductores:

Total

No han parit mai i no estan cobertes

421

No han parit mai però estan cobertes
Ja han parit alguna vegada i ara estan
cobertes
Ja han parit alguna vegada i ara estan
criant o en repòs

486
4.554
1.679
100.199

Quantificar l’energia consumida per aquest bestiar pot ser molt complexa i es pren de
referència l’estimació realitzada pel CTFC en base a les dades del MAPA. Així es
consideren unes necessitats de calefacció de 0,418 kWh/cap/dia per a les parideres i
de 0,147 kWh/cap/dia per a l’etapa de deslletament.
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Considerant una ocupació de 360 dies/any, el consum anual estimat en aquestes dues
fases és:
Taula 41: Necessitat tèrmica estimada anual pel sector porcí

Categoria
Parideres
Deslletament
Total

1.679

Demanda d’energia
tèrmica
(kWh/any)
252.656

31.934

1.689.947

Nombre de
caps

1.942.603

8.1.5. Indústria
El sector industrial té un pes remarcat a la comarca de l’Anoia, destacant el tèxtil, el
cuir, el calçat, el paper i les arts gràfiques, així com també la metal·lúrgia, el sector
alimentari i la producció de materials per a la construcció (veure apartat 3.2.2.). I
d’entre els diferents subsectors n’hi ha que destaquen per poder-se adaptar millor a la
implantació de la bioenergia ja que tenen grans i estables consums de calor.
Però l’enorme dificultat d’establir ràtios prou representatives dels diferents casos (hi ha
molta diversitat d’indústries i massa variables que hi intervenen) i per tant la
complexitat de càlcul de la demanda d’energia tèrmica fa que, a continuació, només es
valori quins tipus d’indústries solen tenir major consum per establiment en els seus
processos productius i s’indiqui quantes n’hi ha de cada tipus, segons dades del
Registre d’establiments industrials de Catalunya (REIC) elaborat pel Departament
d’Empresa i Ocupació.
En general, els subsectors que es distingeixen per poder ser grans consumidors de
calor són:
- Indústries de productes alimentaris, concretament les que es dediquen a la
conservació de carn i elaboració de productes carnis i la fabricació de productes de
fleca i pastes alimentàries. També s’utilitza molta energia tèrmica en la fabricació
de lactis i de productes per a l’alimentació animal, però en el REIC no n’hi figura
cap.
- Indústries del cuir i el calçat
- Indústries químiques
- Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
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-

-

Fabricació de productes minerals no metàl·lics, concretament la fabricació de vidre
i productes de vidre, la fabricació de productes ceràmics i la fabricació de ciment,
calç i guix.
Fabricació de productes metàl·lics, bàsicament el que en el REIC està catalogat
com a fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall i tractament i
revestiment de metalls. Principalment, aquestes indústries solen necessitar calor
en la post-producció (forns d’assecatge de la pintura, templat, ...)

Taula 42: Nombre d’establiment de les activitats industrials amb més demanda d’energia tèrmica
(Font: Registre d’Establiments Industrials de Catalunya, 2011)

Tipologia indústria
Indústries de productes
alimentaris

Conservació i elaboració de productes carnis
Fabricació de productes de fleca i pastes

Nombre
establiments
3
12

Indústries del cuir i el calçat

30

Indústries químiques

11

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

12

Fabricació de vidre i productes de vidre
Fabricació de productes
minerals no metàl·lics

Fabricació de productes
metàl·lics
Total

Fabricació de productes ceràmics

4
11

Fabricació de ciment, calç i guix

1

Fabricació de cisternes, grans dipòsits i
contenidors de metall

5

Tractament i revestiment de metalls

26
115
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De l’apartat 8.1 es desprèn que, a la comarca de l’Anoia, la demanda energètica
per aplicacions tèrmiques (calefacció i aigua calenta sanitària) dels sectors més
interessants a l’hora d’implantar la bioenergia i que ha estat possible avaluar és de
67.568 MWh/any. Cal fer especial incís en què aquesta demanda energètica no
contempla els habitatges aglomerats ni tampoc el sector industrial. En el cas
del sector industrial, no s’ha tingut en compte per la gran complexitat del seu càlcul,
encara que també pot esdevenir estratègic tant per la quantitat de calor requerida
com per l’estabilitat en els consums. Les indústries més interessants són: les de
determinats productes alimentaris, les del cuir i el calçat, les indústries químiques,
les de fabricació de cautxú i matèries plàstiques, i determinades indústries de
productes minerals no metàl·lics i de productes metàl·lics.
El resultat de demanda energètica anual de cadascun dels sectors analitzats és el
següent:
Habitatges disseminats: 42.070.619 kWh/any
Habitatges aglomerats: 559.703.237 kWh/any (cal remarcar però, que només
podran ser interessants casos molt concrets en què es puguin instal·lar xarxes de
calor en obra nova)
Equipaments públics: 18.906.117 kWh/any
Establiments de serveis: 1.862.052 kWh/any
Ramaderia: 4.729.586 kWh/any
Demanda energètica total sense incloure habitatges aglomerats ni indústries:
67.569 MWh/any
Demanda energètica total englobant els habitatges aglomerats, però sense
incloure les indústries: 627.272 MWh/any
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8.2. Conversió de la demanda tèrmica actual a bioenergia
Després d’avaluar i quantificar la demanda tèrmica actual dels sectors que es
consideren més interessants a l’hora de poder implementar la bioenergia cal analitzar
quina és la quantitat de biomassa necessària per cobrir aquesta demanda. El grau
d’implementació de la bioenergia pot venir condicionat per molts factors (tipus de
combustible utilitzat actualment, consum anual, espai disponible, ...) i dependrà també
de les mesures de promoció i suport que es realitzin. Segurament hi ha determinats
sectors en què la conversió de la demanda a biomassa llenyosa pot ser major i més
ràpida i zones on, pel fet de no disposar de xarxes de gas natural, es puguin plantejar
objectius més ambiciosos. De totes maneres, com que no és possible fer una valoració
objectiva de quin pot ser aquest grau d’implementació, es plantegen dos hipòtesis.
D’entrada es planteja l’escenari de màxim desenvolupament de l’ús de la biomassa
com a font d’energia en els sectors analitzats per poder-ho comparar amb la quantitat
total de biomassa disponible a la comarca. A banda d’això però, també es planteja un
segon escenari prenent com a referència l’objectiu en biomassa llenyosa que es
proposa per a l’any 2015 en el Pla de l’Energia de Catalunya.
D’acord amb els eixos de la política energètica catalana, la Generalitat de Catalunya
va elaborar el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 (aprovant-ne una modificació
l’any 2009) en el que es proposa desenvolupar l’aprofitament de les energies
renovables fins al seu potencial tecnicoeconòmic. Aquest Pla contempla dos
escenaris, sent l’escenari IER (Intensiu en Eficiència energètica i energies
Renovables) el que es caracteritza per potenciar al màxim les tecnologies d’estalvi i
d’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, contemplar un increment destacat
dels recursos públics destinats a potenciar-ho, contemplar un programa específic de
recerca i desenvolupament tecnològic en l’àmbit energètic, ... L’objectiu concret en
biomassa que s’estableix en l’escenari IER per a l’any 2015 és de 306,6 kteps de
consum d’energia primària (179,6 kteps de consum d’energia final i 126,9 kteps de
consum energètica per a la generació elèctrica).

8.2.1. Consideracions per a la determinació de la demanda potencial de
biomassa
La biomassa forestal primària (BFP) i la biomassa de la indústria de primera
transformació de la fusta són les més abundants a la comarca, sent la BFP la que pot
contribuir més a l’equilibri territorial, al foment de l’ocupació i a la prevenció d’incendis.
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Per això, la biomassa procedent d’espècies forestals és la que es tindrà en compte
principalment a l’hora de determinar la demanda potencial d’aquest combustible, i
concretament s’avaluarà la demanda potencial d’estella forestal. Encara que l’ús del
pèl·let pot ser una bona alternativa en instal·lacions de baixa potència i de poc espai
per a l’emmagatzematge i la col·locació d’equips, l’ús de l’estella és més rentable en
edificis grans com solen ser els habitatges disseminats, equipaments públics com els
pavellons, piscines i escoles, entre d’altres, establiments de serveis com els hotels,
cases de turisme rural i càmpings, les granges i les indústries.
El poder calorífic inferior (PCI) utilitzat és el corresponent a la mitjana ponderada dels
poders calorífics de les diferents espècies forestals (obtinguts del CTFC) presents a la
comarca (excepte l’alzina i els roures que fàcilment s’aprofitaran per llenya) segons la
disponibilitat de biomassa que ofereix cada espècie. Així s’obté el següent valor:
PCI de referència a un 30% humitat b.h.: 3.391 kWh/t

8.2.2. Demanda potencial de biomassa forestal en l’escenari de màxima
implementació de la bioenergia
La demanda d’energia tèrmica calculada fins ara correspon a l’energia demanada a la
sortida de la caldera, és a dir, la calor neta, però, per calcular el consum de biomassa
que pot representar, cal calcular quina és la demanda d’energia bruta, considerant
l’eficiència que solen tenir les calderes de biomassa (entorn el 94%).
Taula 43: Demanda potencial de biomassa forestal, en un escenari de màxima implementació

Demanda
d’energia
tèrmica
(MWh/any)
44.756

Demanda
potencial de
biomassa forestal
(t 30% b.h./any)
13.198

20.113

5.931

Establiments de serveis

1.981

584

Ramaderia

5.031

1.484

Sector
Habitatges disseminats
Equipaments públics

Total demanda potencial de biomassa forestal

(30% humitat b.h.)

21.197

Tenint en compte la demanda d’energia bruta, en el cas que es produís un
desenvolupament màxim de l’ús de la biomassa com a font d’energia tèrmica en els
sectors considerats més interessants, la demanda potencial d’estella forestal seria de
21.197 t 30% b.h./any. Aquest valor no inclou els habitatges dels nuclis urbans perquè,
85

Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes
Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a
Innovadors, regulat
per l'Ordre
TRE/293/2010
Projectes
Innovadors,
regulat per l'Ordre TRE/293/2010

com s’ha comentat, tècnica i econòmicament és inviable que es pugui incorporar
biomassa en tots aquests habitatges. Per un tema d’espai, d’accés i de poc consum,
gairebé queda limitat a aquells casos en què es poden instal·lar xarxes de calor,
sobretot en edificacions de nova construcció. Les indústries tampoc es contemplen
perquè no s’ha pogut analitzar quina pot ser la demanda d’energia tèrmica actual.

8.2.3. Demanda potencial de biomassa forestal segons l’objectiu de consum
d’energia primària que es preveu en el Pla de l’Energia de Catalunya per a
l’any 2015
En aquest apartat es calcula quina és la quantitat de biomassa necessària per poder
assolir l’objectiu previst en el Pla de l’Energia de Catalunya per a l’any 2015. L’objectiu
per a la biomassa a Catalunya és que el consum d’energia primària en base a aquesta
font d’energia renovable sigui de 306,6 ktep, però d’aquesta quantitat, només 179,6
ktep corresponen a consum d’energia final. La resta està previst que sigui per a la
generació elèctrica.
Per poder analitzar el cas de la comarca objecte d’estudi es parteix de la hipòtesi
teòrica que aquest objectiu es reparteix per igual entre totes les comarques de
Catalunya, de manera que es considera un objectiu per a la comarca de l’Anoia de 7,5
ktep en total i de 4,4 kteps corresponents a ús tèrmic. Encara que el present estudi es
centra en l’aprofitament de la biomassa per a la generació energia tèrmica, a banda
dels càlculs referents a l’objectiu de consum d’energia final, a continuació també es
mostren els càlculs referents a l’objectiu de consum d’energia primària, que inclou la
generació d’electricitat. D’aquesta manera es pot analitzar després si la biomassa
disponible a la comarca seria suficient per a cobrir l’objectiu de consum d’energia
tèrmica i també elèctrica.
En aquest cas no es diferencia la demanda potencial de biomassa forestal segons
sectors, sinó que es dóna una sola dada, ja que l’objectiu del Pla els engloba tots.
Taula 44: Demanda potencial de biomassa forestal per a l’acompliment de l’objectiu estimat a la
comarca de l’Anoia, segons el Pla de l’Energia de Catalunya per al 2015

Consum d’energia a partir de
biomassa

Objectiu Pla de l’energia de
Catalunya 2006-2015 per
comarca
ktep/any

Demanda potencial
de biomassa forestal
(t 30% b.h./any)

Mwh/any

Consum d’energia per a ús tèrmic

4,4

51.163

14.826

Consum total d’energia primària

7,5

87.209

25.271
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9. Balanç i conclusions
D’acord amb els resultats de demanda potencial i de disponibilitat de biomassa forestal
primària (BFP), es pot concloure que l’estella forestal que es podria aprofitar a la
comarca, sota criteris de sostenibilitat, seria suficient per cobrir tota la demanda dels
sectors més interessants alhora d’implementar la bioenergia (excloent habitatges
aglomerats i sector industrial). Aquest balanç positiu es dóna quan es pren com a
referència la disponibilitat calculada a partir de la superfície accessible que es desprèn
del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) un cop aplicades les limitacions
corresponents (ambientals, edafològiques, d’accessibilitat, etc.) i incloent totes les
classes diamètriques. En el MCSC es considera bosc dens la superfície forestal amb
una fracció de cabuda coberta > 20%. En aquest cas, la quantitat de biomassa
disponible és de 31.113 t/any (30% b.h.), de les quals 26.679 t corresponen a espècies
que es poden aprofitar en forma d’estella, mentre que la demanda en l’escenari més
ambiciós és de 21.197 t/any (30% b.h.).
De fet, la demanda potencial en l’escenari de màxima implementació de la bioenergia
també es podria cobrir amb la biomassa procedent de la indústria de primera
transformació de la fusta ubicada a la comarca i d’aquelles que es troben a un màxim
de 50 km del límit comarcal de l’Anoia, considerant els triturables (costers, retalls de
serra i llenyes) com els més susceptibles de ser utilitzats com a combustible. No s’han
comptabilitzat ni les serradures ni l’escorça que es generen en aquest tipus d’indústria
perquè, per bé que es podrien utilitzar en calderes d’elevada potència, poden generar
problemes en calderes de baixa potència, i encara que al mercat hi ha calderes
especialitzades en aquest subproducte, aquestes tenen poca implementació degut a
l’elevat grau de manteniment que requereixen. L’escorça pot contenir un elevat
percentatge de sorres, pot formar incremats que poden malmetre les calderes i genera
molta cendra en la combustió. Les serradures suposen un elevat contingut de fins.
Total BFP disponible en la superfície potencial aprofitable amb una Fcc>20%:
31.113 t/any (30% humitat b.h.)
Biomassa de la indústria de primera transformació de la fusta:
25.000 t/any (30% humitat b.h.)
Biomassa procedent dels recursos agrícoles:
5.057 t/any amb una humitat variable
Demanda potencial en l’escenari de màxima implementació: 21.197 t/any
(30% humitat b.h.)
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Si es tingués en consideració la disponibilitat calculada a partir de la superfície
accessible que es desprèn del Mapa Forestal Espanyol (MFE), en el que s’identifiquen
les àrees amb una fracció de cabuda coberta > 70%, llavors no hi hauria suficient
biomassa forestal primària per poder satisfer la demanda total en l’escenari de màxima
implementació de la bioenergia. Només es cobriria el 33% d’aquesta demanda.
BFP mínima disponible en la superfície potencial aprofitable amb una Fcc>70%:
Total BFP mínima disponible: 6.930 t/any (30% humitat b.h.)
De totes maneres, com s’ha comentat a l’apartat 5, les característiques del MFE fa que
la superfície accessible que se’n desprèn no contempli moltes zones on segurament
es podrien fer aclarides, tallades de selecció o aprofitaments comercials, i per tant la
quantitat de biomassa calculada reflecteix un resultat de mínims. El que sí s’assegura
amb aquesta superfície accessible és que no es produiran problemes d’erosió.
En tot cas, tenint en compte la quantitat tan important de biomassa (triturables)
procedent de les indústries de primera transformació de la fusta, es pot concloure que
tota la demanda energètica que no es pogués cobrir amb la biomassa forestal primària
de la comarca es podria cobrir amb els triturables disponibles a la comarca i a les
comarques veïnes. Així doncs, es podrien instal·lar calderes de biomassa a tots els
habitatges disseminats, als equipaments públics, a tots els hotels, cases de turisme
rural i càmpings i a les granges de porcs i de pollastres, proveint-se de biomassa de la
zona.

Pel que fa al Pla de l’Energia de Catalunya, l’objectiu que s’estableix per al 2015 en
quant a consum d’energia final a partir de biomassa és de 4,4 ktep (dada extrapolada
per comarca), que equivalen a 14.826 t/any i que, segons s’indica al mateix Pla, tant
poden incloure biomassa forestal com agrícola. A partir de les dades de disponibilitat,
es comprova com aquest objectiu es podria assolir sobradament utilitzant la BFP
disponible a la comarca, i fins i tot utilitzant només la que es destina per fer estella.
A la vegada, la BFP disponible a l’Anoia podria servir per assolir l’objectiu de consum
total d’energia primària fixat per aquest combustible, que és de 7,5 ktep i que engloba
tant la generació d’energia tèrmica com elèctrica. A partir del poder calorífic de
referència, es calcula que per generar aquesta quantitat d’energia són necessàries
25.271 t/any.
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Total BFP disponible: 31.113 t/any (30% humitat b.h.)
Biomassa per llenya: 4.435 t/any
Biomassa per fer estella: 26.678 t/any
Demanda potencial de biomassa segons objectiu del Pla de l’Energia de
Catalunya (30% humitat b.h.):
Biomassa per consum d’energia tèrmica: 14.826 t/any
Biomassa per consum total d’energia primària: 25.271 t/any

En cas que es considerés la disponibilitat calculada a partir de la superfície accessible
que es desprèn del Mapa Forestal Espanyol, caldria recórrer a altres tipus de
biomassa (restes d’indústries de primera transformació de la fusta i restes agrícoles)
per poder assolir l’objectiu estipulat pel Pla de l’Energia de Catalunya.
Segons dades de l’ICAEN, a Catalunya el consum d’energia tèrmica i elèctrica
generada a partir de biomassa al 2007 era de 93,7 ktep (no hi ha dades més recents).
Si considerem també la hipòtesi teòrica que aquest consum es va repartir per igual
entre totes les comarques, s’obté un consum de 2,3 ktep. Així doncs, per assolir
l’objectiu del Pla de l’Energia pel 2015 (7,5 ktep per comarca), caldria augmentar més
de tres vegades el consum de l’any 2007. Aquest augment tan considerable es podria
portar a terme tenint en compte la biomassa que hi ha a la comarca.
En definitiva, es pot dir, que la disponibilitat de biomassa no és en cap cas un factor
limitant per a la bioenergia en cap d’aquests sectors: habitatges disseminats,
equipaments públics, establiments de serveis (hotels, hostal, cases de turisme rural i
càmpings) i sectors porcí i avícola. El que cal doncs, és que des de l’Administració
s’intensifiquin les mesures de promoció, es desenvolupin programes específics i es
destinin més recursos públics per potenciar al sector.
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10. Potencial de creació d’ocupació
La producció d’energia a partir de la biomassa forestal és una font molt important de
generació de llocs de treball: es necessiten persones treballant en l’aprofitament
forestal al bosc, en la transformació de la matèria primera, en el transport, en la
fabricació de calderes i sitges, en el manteniment dels equips, etc.
De fet, la biomassa és de les tecnologies que té major potencial de creació de llocs de
treball per MW instal·lat. Aquesta generació d’ocupació afavoreix la fixació de la
població en les àrees rurals en les que es troba i, per tant, també afavoreix el
desenvolupament local.
Segons afirma Christian Metschina, responsable de bioenergia de la Cambra
d’Agricultura de Estíria (Âustria), l’ús tèrmic de la biomassa produeix 136 llocs de
treball directes nous, en front de 9 que produeix el petroli o el gas natural, per cada
10.000 habitants que substitueixin el 100% de calderes de gasoil o gas natural per
calderes de biomassa (publicat per Avebiom).
L’ocupació que pot generar l’aprofitament de la biomassa forestal primària com a font
d’energia inclou tant llocs de treball directes com indirectes. En el grup de llocs de
treball directes s’inclouen les tasques de tallada i desembosc, el transport de la
matèria primera fins a la planta i l’estellat. Com a llocs de treball indirectes s’inclou la
fabricació i comercialització d’equips, la instal·lació d’aquests equips, les operacions de
manteniment, el desenvolupament i innovació del producte (I+D+i), etc.
Per tal de poder determinar l’ocupació que es podria generar amb la utilització de la
biomassa forestal primària disponible a la comarca, es pren com a referència el rati
estimat pel CTFC i el CFC en quant a ocupació directe i el rati estimat a partir d’estudis
realitzats a Eslovènia i Croàcia (Krajnc i Domac, 2007) en quant a ocupació indirecte.
En base a la proporció que estableixen a Eslovènia i Croàcia entre llocs de treball
directes i indirectes (1 a 1,05), i tenint en compte els llocs de treball directes estimats
pel mateix CTFC i el CFC, s’han obtingut els llocs de treball indirectes.
Referència: El potencial de creació d’ocupació per a cada 10.000 tones de fusta
(50% humitat) mobilitzada és de:
Llocs de treball directes: 11,5
Tallada i desembosc de biomassa: 9,5
Transport: 1
Estellat: 1
Llocs de treball indirectes: 12
90

Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes
Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a
Innovadors, regulat
per l'Ordre
TRE/293/2010
Projectes
Innovadors,
regulat per l'Ordre TRE/293/2010

10.1. Potencial de creació d’ocupació en l’escenari de màxima
implementació de la bioenergia
En base a la referència abans indicada es pot calcular quants llocs de treball es
podrien generar en cas que s’utilitzés biomassa forestal primària a tots els sectors
analitzats (és a dir, als habitatges disseminats, als equipaments públics, als
establiments de serveis analitzats i a les granges del sector porcí i avícola), tenint en
compte que, segons l’estimació realitzada a l’estudi, a la comarca hi ha suficient
biomassa forestal primària per cobrir la demanda energètica en aquest escenari. Com
es resumeix a l’apartat 9 la demanda potencial en l’escenari de màxima implementació
seria de 21.197 t/any al 30% humitat, que són equivalents a 29.676 t/any al 50%
humitat. Així doncs, en aquest cas, a la comarca, es podrien generar els següents llocs
de treball:
Taula 42: Estimació dels llocs de treball generats en l’escenari de màxima implementació de la
bioenergia a la comarca de l’Anoia

Tipus d’ocupació

Llocs de treball

Tallada i desembosc:
Transport:
Estellat:

(28)
(3)
(3)

Llocs de treball directes:

34

Llocs de treball indirectes:

36

Total:

70

10.2. Potencial de creació d’ocupació amb la utilització de la
BFP necessària per assolir l’objectiu del Pla de l’Energia
de Catalunya
Donat que la biomassa necessària per assolir l’objectiu que s’estableix en el Pla de
l’Energia de Catalunya pel 2015 (fent un repartiment proporcional per comarca) és
menys de la que hi ha disponible a la comarca, a continuació es mostra quins serien
els llocs de treball estimats per aquest cas. Tal com s’indica a l’apartat 8.2.3, la
demanda potencial de biomassa forestal per assolir dit objectiu és de 14.826 t/any (al
30% d’humitat) comptant només el consum d’energia tèrmica, i de 25.271 t/any (al
30% d’humitat) en consum total d’energia primària. Les quantitats equivalents en tones
verdes (al 50% d’humitat) són les següents:
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Biomassa per consum d’energia final (ús tèrmic): 20.756 t/any al 50% humitat
Biomassa per consum d’energia primària: 35.379 t/any al 50% humitat
Taula 43: Estimació dels llocs de treball generats amb l’ús de la biomassa forestal primària
necessària per assolir l’objectiu del Pla de l’Energia de Catalunya pel 2015

Llocs de treball
per assolir
l’objectiu de
consum
d’energia
tèrmica 2015

Llocs de treball
per assolir
l’objectiu de
consum
d’energia
primària

(20)
(2)
(2)

(34)
(3,5)
(3,5)

Llocs de treball directes:

24

41

Llocs de treball indirectes:

25

42

49

83

Tipus d’ocupació

Tallada i desembosc:
Transport:
Estellat:

Total:
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ANNEXOS
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ANNEX 1: MAPA DE COBERTES DEL SÒL DE L’ANOIA
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ANNEX 2
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
A continuació es resumeixen alguns dels articles d’aquest Pla especial:
Normes comunes:
Sens perjudici de les regulacions que amb caràcter complementari estableixin per a la
totalitat o part de l’àmbit del Parc els plans i les normes corresponents, regiran les
següents normes de caràcter general:
1. El territori del Parc Natural es classifica a tots els efectes com a sòl no
urbanitzable sotmès a especial protecció, i li és aplicable el règim urbanístic
previst a l’article 80.b) i concordants del text refós de la Llei de règim del sòl i
ordenació urbana, de 9 d’abril de 1976. Els plans generals d’ordenació i les
normes subsidiàries de planejament s’ajustaran a aquesta disposició.
2. En els espais naturals inclosos en el Parc, les activitats tradicionals i
l’aprofitament ordenat de les seves produccions agrícoles, forestals i
ramaderes són genèricament admesos, sens perjudici de les limitacions
específiques que puguin ésser establertes quan els objectius de protecció així
ho aconsellin.
Usos admesos:
1. Els usos agrícoles tradicionals, els pecuaris en la forma establerta en aquesta
norma, i els forestals exigits per la neteja dels boscos i les mesures de
protecció contra incendis
2. Fora de l’àmbit de reserva natural, les intervencions forestals es limitaran a
l’anomenada operació d’aclarida i serà previ l’informe favorable del Patronat de
la Muntanya de Montserrat i l’atorgament de llicència per la Direcció General
del Medi Natural. Aquest aclarit no produirà capes o clarianes ni deixarà les
despulles sense recollir.
3. Es prohibeix alterar la constitució específica de les masses forestals
corresponents a l’alzinar, l’alzinar amb caducifòlies, els teixos en les canals, les
pines de pi pinassa i les de pi pinyer sobre llicorelles. En les tasques forestals
no es permetrà l’ús de maquinària mecànica, la destrucció de la màquia
arbustiva autòctona, ni l’alteració de la morfologia del terreny per una pretesa
facilitat de repoblació.
4. Els terrenys forestals de propietat pública no inclosos en els catàlegs de
boscos d’utilitat pública, per aquesta sola condició, han d’incloure-s’hi. Els
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terrenys de propietat privada s’enregistraran sota la condició de boscos
protectors i gaudiran dels efectes d’aquesta condició.
Normes complementàries en l’àmbit de la Reserva Natural:
1. En l’àmbit de reserva natural integral l’impacte de l’home serà el mínim
possible, i sols subordinat als estrictes fins científics, patrimonials i naturals que
requereixin la delimitació. Aquest romandrà sota la direcció del Patronat de la
Muntanya de Montserrat amb l’assessorament de la Institució d’Història Natural
de l’Institut d’Estudis Catalans
2. L’accés als àmbits assenyalats estarà subjecte a control i s’impedirà l’entrada
de tot equip o espècie vegetal o animal, excepte quan ho justifiquin exigències
excepcionals, en cas de perill d’incendi o de seguretat de les persones i bens.
3. No es permet la introducció en l’àmbit de reserva natural d’espècies vegetals i
animals, no autòctones, sense l’autorització prèvia del Patronat de la
Muntanya.
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ANNEX 3: DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL ACCESSIBLE AMB UNA
Fcc > 20%
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ANNEX 4: DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL ACCESSIBLE AMB UNA
Fcc > 70%
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