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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 
l’àrea del Montnegre i el Corredor, 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 l’àrea del Montnegre i el Corredor, 
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. 
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• 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 agroaliment ari:  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 els residus 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 objecte del present estudi són els massissos del Montnegre i el Corredor (que 
formen part de la Serralada Litoral Catalana), i concretament el conjunt de municipis 
sobre els que actua l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, agafant 

municipis que arriben fins a la costa com són Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, 
Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Mataró. En total són 18 municipis 
que comprenen part de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i la Selva i 
assoleixen una superfície total de 448,46 km2 (veure taula 1). 
 
Taula 1: Llistat de municipis de l’Associació de Pr opietaris del Montnegre i el Corredor i comarca a 
la qual pertanyen 

Comarca del Maresme: 

        Arenys de Munt 
        Argentona 
        Calella 
        Dosrius 
        Mataró 
        Palafolls 
        Pineda de Mar 
        Sant Andreu de Llavaneres 
        Sant Cebrià de Vallalta 
        Sant Iscle de Vallalta 
        Sant Vicenç de Montalt 
        Santa Susanna 
        Tordera 

Comarca del Vallès Oriental: 

        Llinars del Vallès 
        Sant Celoni  
        Vallgorguina  
        Vilalba Sasserra 

Comarca de La Selva: 

        Fogars de la Selva 
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El Montnegre comprèn la part de la Serralada Litoral que va des de la desembocadura 
de la Tordera fins a la riera de Vallgorguina, constituint una muntanya abrupte que 
sobrepassa els 750 metres d’altitud. El Corredor comprèn la part de la Serralada que 
s’estén des de la riera de Vallgorguina fins a la d’Argentona, amb un relleu més suau i 
accessible i una altitud de gairebé 640 metres. 
 
La major part del Montnegre i el Corredor estan inclosos dins el límit del EIN Serres de 
Montnegre-el Corredor, de 11.159 ha. Segons indica el Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) aprovat el 1993 s’inclou aquesta àrea per ser un bon representant de la notable 
diversitat dels sistemes naturals de les serres litorals septentrionals, enriquit amb la 
presència d’algunes singularitats d’aquest territori. 
 

 
Mapa 1: Localització de l’àrea d’estudi i dels muni cipis que l’integren (Font: CFC en base a l’ICC, 
2011) 
 
Les principals vies de comunicació són: l’autopista AP-7 que travessa de nord-est a 
sud-oest les comarques del Vallès Oriental i La Selva, passant pel costat de Fogars de 
la Selva, Sant Celoni i Llinars del Vallès, la C-35 just al costat i paral·lela a la AP-7, la 
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C-32 i la NII que travessen la comarca del Maresme i són paral·leles a la línia de costa, 
i la C-60 que uneix Mataró amb la Roca del Vallès passant per Argentona. 
 
 

3.2. L’Associació de propietaris del Montnegre i el  Corredor 
 
L’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor va ser constituïda el 3 de 
desembre de 1992 per un grup de propietaris que van voler unificar la veu de la 
propietat d’aquestes serres davant de les administracions públiques i de la societat. 
 
L’àmbit de l’Associació es desplega al llarg dels 18 municipis abans mencionats, i tots 
els propietaris de finques forestals que estiguin situades, completament o en part, en 
aquests municipis en poden ser membres. 
 
Els principals objectius de l’Associació són:  

1. Representar els associats en tant que propietaris rurals davant les 
administracions locals, autonòmiques o centrals. 

2. Fomentar la planificació forestal i les tècniques de gestió més eficients i 
sostenibles d'acord amb la naturalesa deIs boscos del Montnegre i del 
Corredor. 

3. Contribuir a la revitalització de les finques. 
4. Promoure la gestió conjunta de les finques la qual permet assolir economies 

d’escales importants en els costos, assegura el rigor en l’execució, contractació 
i seguretat dels treballs i fa possible l’obtenció de millors preus pels productes 
forestals. 

5. Treballar per al millor coneixement del Montnegre i del Corredor tot 
encomanant estudis, organitzant trobades i debats i editant tota mena de 
publicacions i material audiovisual.  

 
 

3.3. Estat socioeconòmic 
 
3.3.1. Població 
 
El conjunt de municipis que s’inclouen dins l’estudi, el passat any 2010 tenien una 
població total de 271.823 habitants, la qual cosa suposa una densitat de població de 
606,13 habitants/km2. Com es pot comprovar a la figura 1 el municipi amb més 
densitat de població és, amb diferència, Mataró. Aquest municipi, a més, té una 
superfície força important de terreny (22,53 km2) de manera que l’elevada densitat de 
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població ve donada per un nombre d’habitants molt alt (122.905 habitants). En quant a 
densitat, el segueixen Pineda de Mar i Calella, amb 2.411 i 2.328 habitants/km2 
respectivament, però en aquests casos la superfície és menys important (10,74 i 8,00 
km2).  
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Figura 2: Densitat d’habitants per municipi a l’any  2010  (Font: CFC en base a dades del IDESCAT, 
2011) 
 
Dels municipis que tenen una densitat baixa de població destaca Dosrius i Fogars de 
la Selva perquè són el 3er i 4rt municipi en quant a superfície més gran, però, en 
canvi, el nombre d’habitants és baix comparat amb la majoria de municipis (veure 
figura 2). Aquests dos municipis tenen un percentatge de superfície forestal superior al 
80%. 
 
Com es pot comprovar a la figura 3, a banda de Mataró i Tordera, a la resta de 
municipis la població s’ha mantingut força constant. 
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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) 
 
 
3.3.2. Població segons l’activitat   
L’àrea objecte d’estudi es caracteritza per la seva gran heterogeneïtat, ja que combina 
zones de gran implantació industrial i urbana amb zones amb un marcat caràcter rural. 
Com es comprova a la figura 4 on es mostra la distribució de la població segons 
diferents sectors d’activitat, la major part dels municipis centren la seva activitat 
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principalment al sector de serveis, tot i que la indústria també hi té un pes molt 
important (es destaca sobretot el municipi de Fogars de la Selva). L’activitat industrial 
se centra en el tèxtil, els gèneres de punt, la metal·lúrgia, l’alimentació i la química. Pel 
que fa a l’agricultura, a la comarca del Maresme en destaca l’horta i la floricultura i a la 
comarca del Vallès Oriental hi predomina l’agricultura de secà dedicada principalment 
als cereals, el farratge, els llegums, la vinya, els fruiters, les patates i les oliveres. 
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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 afili acions al Règim General de la seguretat social. 
Desembre de 2010 (Font: Observatori del treball de la Generalitat de Catalunya, 2011) 
 
 
D’entre les activitats que s’inclouen en els diferents sectors esmentats 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 de serveis, amb molt pes sobretot als municipis de la 
comarca del Maresme, són interessants els hotels, hostals, balnearis i cases de 
turisme rural, i dins el sector industrial en destaquen certs tipus d’indústries 
agroalimentàries com les càrnies, els làctics, .... Pel que fa al sector primari podrien ser 
molt interessants el subsector del porcí i de l’avícola, però aquests estan poc 
representats a l’àrea d’estudi. 
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3.4. Estat natural 
 
Els massissos del Montnegre i el Corredor es caracteritzen per tenir una gran massa 
forestal. Segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, a l’àmbit geogràfic definit 
en aquest estudi hi ha 29.422 ha de bosc (superfície forestal arbrada), la qual cosa 
representa el 65,5% de tota l’àrea estudiada. Complementen la superfície forestal 
2.766 ha de matollars i 1.200 ha de prats i herbassars. La superfície de conreus 
només representa el 9,8% de tot l’àmbit d’estudi (veure figura 4). 
 

Bosc 29.422

Conreus 4.443

Matollars 2.766 Prats i herbassars  
1.200

Improductiu natural 
225

Improductiu 
artificial 6.839

Bosc

Matollars

Prats i herbassars 

Improductiu natural

Improductiu artificial

Conreus

 
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) 
 
 
3.4.1. Superfície forestal arbrada 
 
La situació geogràfica, el relleu i les variacions climàtiques entre els vessants interiors i 
els que miren al mar condicionen i donen diversitat a la vegetació que cobreix aquesta 
zona. Les formacions més esteses són els alzinars (Quercus ilex) i les suredes 
(Quercus suber), havent estat aquestes darreres afavorides per l'interès econòmic 
associat a la indústria del suro. Les pinedes de pi pinyer, també molt abundants, 
caracteritzen el paisatge dels vessants marítims del Maresme on ocupen vinyes i 
conreus abandonats en els darrers 150 anys (durant la primera meitat del segle XIX, el 
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Maresme era un territori eminentment agrícola, amb un predomini de la vinya en els 
vessants, i horta i fruiters a les parts baixes regades). 
 
Tal com s’observa a la figura 6, a banda del pi pinyer, també apareixen altres tipus de 
coníferes: el pi blanc i plantacions de pi marítim i pi insigne. Els roures i altres arbres 
caducifolis es fan presents allà on la humitat és suficient, i a l’obaga s’hi troben 
plantacions de castanyers. 
 
A les zones on l’aigua hi circula superficialment o l’aqüífer és molt proper a la 
superfície, s’estableix la vegetació de ribera, destacant el plàtan i el pollancre, tot i que 
també s’hi poden trobar vernedes, gatelledes, freixenedes i salzedes (Diputació de 
Barcelona, 2011).  
 

Pinus radiata 342

Bosc de ribera 1.244

Altres espècies 718Quercus ilex 6.774

Pinus halepensis 737

Pinus pinaster 595

Quercus suber
9.087

Quercus humilis 694 Altres roures 358

Pinus pinea 8.874

Quercus ilex
Quercus suber
Quercus humilis
Altres roures
Pinus pinea
Pinus halepensis
Pinus pinaster
Pinus radiata
Bosc de ribera
Altres espècies

 
Figura 6: Superfície ocupada (ha) per les principal s espècies forestals segons el mapa de cobertes 
del sòl de Catalunya 3a edició (Font: CFC en base a  MCSC 3a. edició, 2005) 
 
 
D’entre els diferents municipis que s’inclouen a l’àrea del Montnegre i el Corredor, els 
cinc que tenen més superfície forestal, representant del 69 al 84% de la superfície total 
del municipi, són: Tordera (5.816 ha), Sant Celoni (5.360 ha), Dosrius (3.388 ha), 
Fogars de Tordera (2.710 ha) i Vallgorguina (1.842 ha).  N’hi ha d’altres, com Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Vilalba Sasserra, on més del 69% de la 
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superfície és bosc, però com que tenen poca extensió, aquesta superfície no és tan 
destacable. 
 
 
3.4.2. Superfície agrícola 
 
Si bé a l'època de la vinya, els conreus ocuparen grans extensions de terreny, 
especialment als vessants marítims de la serralada, avui dia les activitats agrícoles 
dins l’àmbit d’estudi són molt minoritàries. 
 
Els cultius herbacis són, amb diferència, els més extensos, dedicats principalment al 
cultiu de cereals de gra i de farratges (veure figura 7). A les zones que pertanyen a les 
comarques de La Selva i el Vallès Oriental gairebé només hi són presents aquests dos 
tipus de cultiu, mentre que a la zona del Maresme també destaquen la floricultura i les 
hortalisses, amb el maduixot com a cultiu econòmicament més important. 

 
Pel que fa a cultius llenyosos, els més abundants són els fruiters, que són presents a 
les tres comarques. Tot i així només representen el 8,9 % de tota la superfície 
agrícola. 
  

Altres 14

Basses agrícoles 22

Conreus herbacis 
3.703

Conreus d'horta sota 
plàstic i hivernacles 

198 Conreus en 
transformació 30

Fruiters 395

Vinyes 81
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Figura 7: Superfície (ha) ocupada pels diferents ti pus de conreus agrícoles segons el mapa de 
cobertes del sòl de Catalunya 3a edició (Font: CFC en base a MCSC 3a. edició, 2005) 
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3.4.3. Figures de protecció 
 
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
A l’àrea d’estudi, a banda de l’EIN Serres de Montnegre-el Corredor, hi ha 3 espais 
més inclosos dins el Pla d’Espais d’Interès Natural, els quals es mostren al mapa 2 i es 
detallen a la taula 2. 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 
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.  



 

 

19 

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

 
Mapa 2: Espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès N atural (Font: DMAH, 2011) 
 
 
Taula 2: Llistat dels espais inclosos al PEIN, supe rfície total i superfície dins l’àrea d’estudi 

Nom de l’EIN Superfície 
total (ha) 

Superfície 
dins l’àrea 

d’estudi 
(ha) 

Municipis 
afectats dins 

l’àrea d’estudi 

Pla especial 
aprovat 

Any 
aprovació 

Serres de 
Montnegre-el 
Corredor 

15.010,00 15.010,00 

Tots excepte 
Argentona, 
Calella, Mataró 
i Sant Andreu 
de Llavaneres 

Pla especial de 
protecció 
del medi 
natural 
i del paisatge  

1989 

Estanys de 
Tordera 

45,27 45,27 Tordera - - 

Roureda de 
Tordera 

35,08 35,08 Tordera - - 

La Conreria-
Sant Mateu-
Céllecs 

4.706,24 801,07 Argentona 

Pla especial de 
protecció 
del medi 
natural 
i del paisatge  

2004 
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Pel que fa a les Serres de Montnegre-el Corredor, i segons el Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge, es diferencien sis zones. Les considerades forestals 
són:  

- Zona forestal consolidada 
- Zona forestal d’alt valor ecològic i paisatgístic 
- Zona forestal de recuperació. 

 
Per a totes aquestes zones (les quals es descriuen a l’annex 1) s’admeten els 
aprofitaments forestals compatibles amb un principi bàsic de conservació del bosc, de 
la seva qualitat i la del seu entorn. Tot i que per a cada zona s’estableixen 
determinacions concretes i condicionants tècnics diferents (veure annex 1), sota 
aquests principis esmentats, es permet la realització de treballs silvícoles amb el 
conseqüent aprofitament de la biomassa. 
 
Pel que fa a La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, el seu Pla Especial admet els usos i les 
activitats forestals sempre i quan es desenvolupin amb criteris de gestió sostenible 
dels terrenys forestals, i de forma que sigui compatible l'aprofitament dels recursos 
forestals amb la conservació global de l'espai natural. Els aprofitaments forestals s'han 
de dur a terme d'acord amb la Llei forestal de Catalunya, les disposicions concordants 
i les determinacions del Pla especial. 
 
El Pla també divideix tot el seu àmbit territorial en cinc zones, i n’estableix 
especificacions concretes per a cadascuna d’elles. De totes maneres, com s’ha 
comentat, en totes elles s’admeten els aprofitaments forestals. Les que inclouen zones 
forestals són: 
 

- Zona forestal 
- Zona forestal de recuperació. 
- Zona de regulació especial 

 
A l’annex 2 es descriuen aquestes zones i es detallen quins són els usos i activitats 
compatibles. 
 
A l’àmbit d’estudi no hi ha cap espai que estigui catalogat com a Espai Natural de 
Protecció Especial (ENPE). 
 
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 
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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. 
 
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 mapa 3 s’ubiquen cadascuna de les àrees que constitueixen la Xarxa Natura 2000. 
 

 
Mapa 3: 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 

qual es fixen uns objectius de conservació en quant a hàbitats i espècies de flora i 
fauna.  
 



 

 

22 

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

Les Serres del litoral septentrional s’inclouen dins la tipologia d’Espais de muntanya 
litoral, i la resta dins la tipologia d’Espais d’aigües continentals. Segons el mateix 
Acord, en aquests espais, i en àrees amb presència d’espècies d’interès comunitari, es 
procurarà adequar la realització dels aprofitaments forestals a èpoques que no 
interfereixin amb el seu cicle biològic. 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. En el cas dels Espais de muntanya litoral s’especifica que es potenciarà la 
planificació forestal amb criteris de conservació del bosc i de les espècies d’interès 
comunitari presents, i en el cas dels Espais d’aigües continentals les actuacions 
silvícoles en general, i especialment els treballs forestals associats com el desembosc 
de fusta o l’obertura de vials, no podran afectar en cap cas la geomorfologia i 
l’estabilitat dels marges. 
 
 
3.4.4. Fauna i flora 
 
Fauna 
A la zona d’estudi hi ha vàries espècies protegides que és important tenir presents a 
l’hora de plantejar l’explotació del bosc, tot i que no n’hi ha cap catalogada com a 
espècie en perill d’extinció. Pel que fa a mamífers que viuen en àrees forestals, cal 
destacar la ratapinyada de Natterer, la ratapinyada d’aigua, la ratapinyada comuna, la 
ratapinyada orelluda septentrional i la ratapinyada nocturna petita. Hi ha altres 
mamífers protegits però o  són molt abundants (esquirol, mostela) o no són pròpiament 
forestals (rata d’aigua, eriçó clar, eriçó fosc) i per tant condicionen poc l’explotació 
forestal. 
 
El grup de les aus és el més abundant i el que compta amb més espècies protegides. 
La representació de rapinyaires diürns és més aviat escassa comparada amb altres 
territoris (s’hi veuen espècies netament forestals com l’astor, l’esparver i el falcó 
mostatxut, espècies de mosaic d’ecosistemes com l’àliga marcenca i l’aligot comú, i 
alguna lligada a ecosistemes humanitzats, com el xoriguer comú), però totes tenen 
poblacions saludables a Catalunya i no s’ha de témer pel seu futur. Els rapinyaires 
nocturns estan molt més representats, però no hi és present el més amenaçat, el 
mussol pirinenc. 
 
D’entre el grup d’aus protegides també destaquen els picots. A la zona d’estudi hi són 
presents dues espècies comunes arreu del territori català (picot garser gros i picot 
verd) i una altra de distribució restringida (picot garser petit), lligada a plantacions de 
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pollancre. No s’hi troben però altres espècies més amenaçades de picots, com el picot 
negre o el picot garser mitjà. Per altra banda, a la zona d’estudi també hi ha una 
àmplia representació d’aus petites protegides, quasi totes elles abundants i d’àmplia 
distribució arreu de Catalunya. 
 
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 altra banda cal destacar la declaració dins de la zona d’estudi d’unes 110 ha com 
a Refugi de fauna salvatge, dividida en quatre peces. 
 
Flora 
Hi són presents dues espècies de flora protegida, Erica cinerea i Hypericum pulchrum. 
Totes dues pròpies d’ambients forestals.  
 
 
3.4.5. 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). A l’àrea 
d’estudi es troben representats 2 d’aquests climes: el sec subhumit i el subhumit 
(veure mapa 4).  
 
Segons el Servei meteorològic de Catalunya, al Maresme (comarca més representada 
de l’àrea d’estudi) la precipitació mitjana anual oscil·la entre els 550 mm i 800 mm, 
assolint-se els valors més alts al nord i a l’àrea del Montnegre i els més baixos als 
pobles costaners del sud de la comarca. L’estació plujosa és la tardor i la seca l’estiu. 
Pel que fa a la temperatura, els hiverns són moderats, amb mitjanes de 8 °C a 10 ºC, i 
els estius calorosos, entre 22 °C i 23 ºC de mitjan a, comportant una amplitud tèrmica 
anual moderada. Només hi pot glaçar del novembre al març. 
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Mapa 4: Tipus de clima segons Thornthwaite (Font: A CDC, 2011) 
 
 
3.4.6. Risc d’incendi 
 
Segons el mapa de perill bàsic d’incendi forestal del DMAH, a gran part de la 
superfície boscosa de l’àrea d’estudi el risc és alt, tot i que també hi ha zones amb un 
risc moderat. Com és lògic, a les zones properes a la costa, on hi ha més superfície 
urbanitzada i zones de cultiu, el risc és baix. 
 
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.   
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Mapa 5: Mapa de perill bàsic d’incendi forestal (Fo nt: DMAH, 2002) 
 
D’altra banda, 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 gairebé tots els termes 
municipals de la zona d’estudi, a excepció de Sant Andreu de Llavaneres, Vallgorguina 
i Vilalba Sasserra. 
 
 

3.5. 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 zona, 
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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3.5.1. 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), 
s’estima que a l’àrea del Montnegre i el Corredor se n’aprofiten uns 14.748 m3. Aquest 
valor es desprèn de considerar que els aprofitaments a cadascuna de les parts de les 
comarques incloses a l’àrea d’estudi són proporcionals als aprofitaments que es 
realitzen a tota la superfície forestal de la comarca. És a dir, tenint en compte les 
dades d’aprofitaments publicades per cada comarca, i tenint en compte la seva 
superfície forestal, s’estimen els aprofitaments que es realitzen a l’àrea forestal 
interessada (veure taules 4, 5 i 6). La conífera que més s’aprofita al Maresme és el pi 
pinyer, al Vallès Oriental el pi roig i a La Selva el pi marítim i el pi insigne. Pel que fa 
als planifolis, al Maresme i al Vallès Oriental s’aprofita sobretot el pollancre i el plàtan, i 
a la Selva, el pollancre, el castanyer i l’eucaliptus.  
 
A les següents taules es mostren, per a cada comarca, les dades d’aprofitaments 
forestals pel període 2005-2009 i les dades mitjanes estimades per a l’àrea d’estudi 
corresponent a cadascuna d’aquestes comarques. També es donen les dades de la 
quantitat de llenya aprofitada. 
 
Taula 3: Aprofitaments forestals a la comarca del M aresme de l’any 2005 al 2009 (Font: DMAH) 

Any 
Fusta de 
coníferes 

(m3) 

Fusta de 
planifolis (m 3) 

Llenya de 
coníferes 

(t) 

Llenya de 
planifolis 

(t) 
2009 4.928 1.183 188 4.086 

2008 7.370 1.122 622 2.921 

2007 4.755 1.087 396 2.746 

2006 4.566 1.609 279 4.208 

2005 6.281 2.231 804 2.982 

Mitjana 5.580 1.446 458 3.389 

     
Estimació mitjana 
àrea estudi 4.698 1.217 386 2.853 
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Taula 4: Aprofitaments forestals a la comarca del V allès Oriental de l’any 2005 al 2009 (Font: 
DMAH) 

Any 
Fusta de 
coníferes 

(m3) 

Fusta de 
planifolis (m 3) 

Llenya de 
coníferes 

(t) 

Llenya de 
planifolis 

(t) 
2009 20.618 2.835 1.181 15.029 

2008 30.899 3.447 1.171 15.448 

2007 36.173 11.713 1.512 12.757 

2006 31.724 3.921 1.036 11.063 

2005 25.295 4.357 825 21.324 

Mitjana 28.942 5.255 1.145 15.124 

     
Estimació mitjana 
àrea estudi 5.269 957 208 2.753 

 
Taula 5: Aprofitaments forestals a la comarca de la  Selva de l’any 2005 al 2009 (Font: DMAH) 

Any 
Fusta de 
coníferes 

(m3) 

Fusta de 
planifolis (m 3) 

Llenya de 
coníferes 

(t) 

Llenya de 
planifolis 

(t) 
2009 37.831 30.600 1.702 21.114 
2008 51.782 43.340 927 23.351 
2007 50.705 64.401 1.541 30.003 
2006 37.144 57.303 780 23.892 
2005 30.078 52.927 1.085 31.293 
Mitjana 41.508 49.714 1.207 25.931 
     
Estimació mitjana 
àrea estudi 1.186 1.421 34 741 

 
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 
de Catalunya.  
 
 
3.5.2. Indústries de primera transformació de la fu sta 
 
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 l’àrea del Montnegre i el Corredor no hi trobem cap indústria de primera 
transformació de la fusta. Si ampliem l’àmbit a les tres comarques on es localitza el 
parc del Montnegre i el Corredor (Maresme, Vallès Oriental i La Selva), llavors trobem 
les següents indústries:  
 
Taula 6: Llistat de les empreses de primera transfo rmació de la fusta a la comarca del Maresme, 
Vallès Oriental i La Selva, producte que elaboren i  espècies forestals que consumeixen (Font: CFC, 
2007). 

Empresa Situació Producte 1 Espècies forestals 2 

VIADER SERRADORA  
DEL MARESME Canet de Mar (Maresme) E Pn, Ppn, Pr, Ppt 

INDUSTRIES TARRÉS Anglès (La Selva) E Pxh 

JAUME MANRESA COLL Breda (La Selva) E Ps 

FUSTES MARTORELL Sta. Coloma Farners  
(La Selva) E Psm, Pia, Cd, Pr, 

Ppt, Ppn, Ph 

FUSTES J. JULIÀ, SA Riudarenes (La Selva) E Ppt, Pr, Ppn, Po, 
Pxh 

MADERERA 
GERUNDENSE 
"MADEGESA" 

Sta. Coloma Farners  
(La Selva) Tq Cs, Qr, Fs, Fx 

 
1  Els codis de cada producte es refereixen a:  
   E: Embalatge*, Tq: Tauló de qualitat 

 
2 Els codis de cada tipus d’espècie es refereixen a: 

Ps: Pi rajolet, Pn : pinassa, Ppn : Pi pinyer, Ph : Pi blanc, Ppt : Pi pinastre, Pr: Pi 
insigne, Psm : Avet Douglas, Fs: Faig, Cs: Castanyer, Pxh : Plàtan, Qr: Roure, Fx: 
Freixe, Pia: Pícea, Cd: Cedre. 

 
 
Totes aquestes indústries consumeixen de l’ordre de 96.500 t en total (CFC en base a 
enquestes realitzades l’any 2007). 

 
 
3.5.2.1. 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 utilitzada. La principal 
destinació del subproducte és la venda a l’engròs a la indústria de tauler aglomerat, tot 
i que en alguns casos es realitza la venda al detall o s’aprofita per la pròpia indústria 
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(CPF, 2007). A Catalunya només hi ha una indústria, situada al Solsonès, que 
consumeixi fusta de trituració per la producció de tauler aglomerat. Aquesta s’abasteix 
principalment de subproductes de les serradores i fusta reciclada, i només un 12% del 
total (unes 60.000 t) que entra a fàbrica és fusta en roll de baixa qualitat (torts, prims, 
amb presència de nusos, ...). 
 
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 
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. 
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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 les 
comarques que integren l’àrea del Montnegre i el Corredor és la següent: 
 
Taula 7: Quantitat de subproducte generat a les ind ústries de primera transformació del Maresme, 
Vallès Oriental i La Selva. 

Subproducte Quantitat 
(t) 

Triturables 26.538 

Serradures 14.475 

Escorça 9.650 

Total 50.663 

 
 
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 8: Preus de venda dels diferents subproductes  en origen (Font: CPF, 2007). 

Subproducte Preu promig 
(€/t) 

Preu màxim 
(€/t) 

Preu mínim 
(€/t) 

Costers amb escorça 14 15 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 

 
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. 
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3.5.3. Productors i distribuïdors d’estella i pèl·l et 
 
3.5.3.1. Productors i distribuïdors d’estella 
 
Segons dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge, actualment a l’àrea 
d’estudi hi ha un únic productor d’estella: 
 
J. Famadas Serveis Forestals 
Cabanyes, 10 
08310 Argentona 
www.jfamadas.com 
93 756 11 75 
 
Aquesta empresa produeix l’estella a partir de fusta procedent de municipis que 
s’inclouen a l’àrea d’estudi i la distribueix a un radi màxim d’uns 50 km d’Argentona. La 
major part de fusta utilitzada és de coníferes, tot i que també estella fusta d’altres 
espècies amb poc mercat, com és la fusta petita o de poca qualitat tant de plàtan com 
de pollancre. Un cop tallada la fusta aquesta és apilada fins que aconsegueix el grau 
d’humitat desitjat i llavors es procedeix a l’estellat.  
 
J. Famadas Serveis Forestals disposa d’estelladora pròpia i produeix unes 3.000 t/any, 
encara que el potencial de producció pot ser major. El destí d’aquesta estella són 
calderes de petita i mitjana potència. 
 
Si ampliem l’àmbit a la totalitat de les 3 comarques (Maresme, Vallès Oriental i La 
Selva) trobem les següents empreses productores o distribuïdores d’estella:  
 
Taula 9: Llistat de les empreses subministradores d ’estella a la comarca del Maresme, el Vallès 
Oriental i La Selva (Font: CPF, 2010) 

Nom empresa Municipi i comarca 

Forestal Soliva Santa Coloma de Farners (La Selva) 

Serveis Forestals Santa Coloma de Farners (La Selva) 

 
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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3.5.3.2. Productors i distribuïdors de pèl·let 
 
A l’àrea del Montnegre i el Corredor no hi ha cap empresa subministradora de pèl·lets, 
però a la Garriga (municipi del Vallès Oriental no inclòs dins l’àmbit d’estudi) n’hi ha 
una que n’és productora: 

 
Rebrot i Paisatge SL 
Ctra Barcelona a Puigcerdà, km 35,2  
08530 La Garriga 
www.rebrot-paisatge.com 
93 860 51 34 

 
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 240 €/t quan es ven en sacs de 15 kg (CPF, 2010) 
 
 

3.6. 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. 
 
Taula 10: Administració local de l’àrea del Montneg re i el Corredor 
Entitat Adreça Telèfon Correu electrònic 

Ajuntament 
d’Arenys de Munt 

Rambla Francesc 
Macià, 59 08358 
Arenys de Munt 

93 793 79 80 ajuntament@arenysdemunt
.cat 

Ajuntament 
Argentona 

C/ Ramon Par, núm. 1 
08310 Argentona 93 797 49 00 argentona@argentona.com 

Ajuntament Calella Pl. Constitució, 30 
08370 Calella 937 663 030 calella@calella.cat 

Ajuntament Dosrius C/ Sant Antoni, 1 
08319 Dosrius  93 791 80 14 dosrius@diba.cat 

Ajuntament Fogars 
de la Selva 

Pl. Ajuntament, s/n  
08495 Fogars de la 
Selva 

972 864 973 fogarst@diba.cat 

Ajuntament Llinars 
del Vallès 

Pl. Vila, 1  
08450 Llinars del Vallès 93 841 27 50 llinars@diba.cat 
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Ajuntament Mataró La Riera, 48  
08301 Mataró 93 758 21 00 ajmataro@ajmataro.cat 

Ajuntament 
Palafolls 

Pl. Major, 11  
08389 Palafolls  93 762 00 43  palafolls@palafolls.net 

Ajuntament Pineda 
de Mar 

Pl. Catalunya, 1  
08397 Pineda de Mar  93 767 15 60 ajuntament@pinedademar.

org 

Ajuntament Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

Pl. de la Vila, 1  
08392 Sant Andreu de 
Llavaneres  

93 702 36 00 st.andreull@diba.cat 

Ajuntament Sant 
Cebrià de Vallalta 

Centre, 27  
08396 Sant Cebrià de 
Vallalta 

93 763 10 24 st.cebria@diba.cat 

Ajuntament Sant 
Celoni 

Pl. Vila, 1  
08470 Sant Celoni  93 867 04 25 santceloni@santceloni.org 

Ajuntament Sant 
Iscle de Vallalta 

Escoles, 2  
08359 Sant Iscle de 
Vallalta  

93 794 61 28 st.iscle@diba.cat 

Ajuntament Sant 
Vicenç de Montalt 

Sant Antoni, 13  
08394 Sant Vicenç de 
Montalt  

93 791 05 11 oficines@svmontalt.net 

Ajuntament Santa 
Susanna 

Pl. Catalunya, s/n  
08398 Santa Susanna 93 767 84 41 st.susanna@diba.cat 

Ajuntament 
Tordera 

Pl. Església, 2 
08490 Tordera 93 764 37 17 tordera@tordera.cat 

Ajuntament 
Vallgorguina 

Pl. Vila, 4  
08470 Vallgorguina 93 867 91 25 vallgorguina@vallgorguina.

cat 

Ajuntament Vilalba 
Sasserra 

Pl. Vila, 1  
08455 Vilalba Sasserra  93 841 03 83 vilalba@diba.cat 

Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

Miquel Ricomà, 46 
08401-Granollers 93 860 07 00 ccvo@vallesoriental.cat 

Consell Comarcal 
del Maresme 

Pl. Miquel Biada, 1 
08301 Mataró 93 741 16 16 maresme@ccmaresme.cat 

Consell Comarcal 
de la Selva 

Passeig de Sant 
Salvador, 25-27 
17430 Sta Coloma 
Farners 

972 84 21 61 comarca@selva.cat     

Mancomunitat de 
l’Alt Maresme per a 
la Gestió de RSU i 
del Medi Ambient 

C/ Carme, 30  
08380 Malgrat de Mar  93 765 33 00 mancomunitat@ajmalgrat. 

es 

Consorci per a la 
Gestió de Residus 
del Vallès Oriental 

Camí Ral, s/n  
08401 Granollers 93 870 85 79 cresidusvo@cresidusvo. 

com 

Oficina comarcal 
del Vallès Oriental 
del AAM 

C/ Roger de Flor, 68 
baixos 
08400  Granollers 

93 861 13 23 avoriental.dar@gencat.cat 

Oficina comarcal 
del Maresme del 
AAM 

Avinguda de Beniamino 
Farina, 135 
08340  Vilassar de Mar 

93 754 03 90 amaresme.dar@gencat.cat 
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Oficina comarcal 
de la Selva del 
AAM 

C/ Doctor Robert, 2 
baixos A 
17430  Santa Coloma 
de Farners 

972 840 652 
972 840 703 aoselva.dar@gencat.cat 

 
Les entitats que formen la Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la Gestió de Residus 
Sòlids Urbans i del Medi Ambient són: Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna 
i Palafolls. 
 
Les entitats de l’àrea de Montnegre i el Corredor que formen part del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Oriental són: Llinars del Vallès, Sant Celoni, Vallgorguina 
i Vilalba Sasserra. 
 
Taula 11: Administració pública autonòmica i Parcs 
Entitat Adreça Telèfon Adreça web 
Institut Català de 
l’Energia 

Av. Diagonal, 453 Bis, Àtic 
08036 Barcelona 93 622 05 00 www20.gencat.cat/port

al/site/icaen 

Centre de la 
Propietat Forestal 

Ctra de Sabadell a Sta 
Perpetua km 4,5 
08130 Santa Perpètua de 
Mogoda 

93 574 70 39 www20.gencat.cat/port
al/site/dmah 

Direcció General del 
Medi Natural i 
Biodiversitat 

C/ Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona 93 567 42 00 www.gencat.cat 

Departament 
d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi 
Natural 

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

93 304 67 76 www20.gencat.cat/port
al/site/DAR 

Diputació de 
Barcelona 

Rambla de Catalunya, 126 
08008 Barcelona  93 402 22 22 www.diba.es 

Diputació de Girona Pujada de Sant Martí, 5  
17004 Girona  972 18 50 00 www.ddgi.cat 

 

 
Agents privats 
 
Taula 12: Empreses de serveis forestals i rematants  de les comarques del Maresme, Vallès 
Oriental i La Selva (Font: Observatori forestal cat alà, 2011) 
Nom empresa Adreça Telèfon Activitat 
Agrícoles i Forestals 
Jomabi, S.L. 

Camí de Can Baltasar, 1 
08389 Palafolls 93 762 02 12 Treballs forestals i 

transport de fusta 

Aprofitaments 
Agrícoles i Forestals 
de Tordera, S.L. 

Barri Sant Andreu, 25  
08490 Tordera 636 515 084  Treballs forestals 

Joaquim Famadas 
Güell 

C/ Cabanyes, 1  
08310 Argentona 93 797 07 50 Rematants i 

explotacions forestals 
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Llenyes Fernando Apartat Hortsavinyar, s/n 
08397 Pineda de Mar 

93 762 57 41 
628 510 044 

Esporgar, netejar i 
desbrossar 

Martí Fugaroles Boix Parlament Catalunya, 24 
08358 Arenys de Munt 629 547 917 Neteges i pela de suro 

Serveis Forestals F. 
Masagué, S.L. 

C/ Mossèn Cinto 
Verdaguer, 7 
08310 Argentona 

93 797 00 58 
679 724 881 

Explotacions forestals, 
comerç de llenya i fusta 

Xavier Montero C/ Goya, 5, baixos  
08301 Mataró 

93 798 99 92 
661 012 400 

Desbrossaments, poda 
de trepa, silvicultura i 
servei tècnic 

Cassi Martínez 
Santiago 

C/ Pau Casals, 28  
08470 Sant Celoni 

93 867 07 40 
687 725 504 

Treballs forestals i lleva 
del suro 

Cupes S.C.P. Casa del Bosc s/n      
08445 Cànoves i Samalús 93 871 00 19  Explotació forestal i 

venda de llenya 

Explotacions 
Forestals Jordi 
Recolons 

Casa Nova la Ginesta 
Montseny 93 847 30 25  Treballs forestals 

Fustes Massachs, 
S.C.P. 

C/ Germana Reyes, 25 
08470 Sant Celoni 

93 867 05 72 
676 531 633 Rematant 

Jaume Bruguera 
Codony 

C/ Major, 18  
08450 Llinars del Vallès 93 841 01 71 Llenya 

Joan Cassà Viñas C/ Eduard Corbella, 80 
08440 Cardedeu 93 846 18 15   Treballs forestals 

Juan Miguel Martínez 
Gallego 

Passatge Puig Coll 
d’Olivella s/n                
08400 Granollers 

93 879 09 96 
659 495 100   Treballs forestals 

Kolfont 21, S.L.U. C/ Palautordera, 23 
08470 Sant Celoni 

616 453 567 
662 099 535 

Desbrossaments i 
tallada de boscos 

Llenyes i Carbó Artur 
Iglesias 

Ctra Barcelona, 96 
08470 Gualba 93 847 23 02 Llenyes   

Llenyes Pascual, 
S.C.P. 

Pl de Santa Margarida, 48 
08460 Sant Esteve 
Palautordera 

 Llenyes   

Neteges Forestals 
Vilamajor, S.L. 

Ctra Llinars- Sant Llorenç 
Savall 30  
08459 St Antoni Vilamajor 

93 841 29 26 Treballs forestals 

Ordenació Forestal, 
S.L. 

C/ Rec del Molí, 33  
08470 Sant Celoni 93 867 23 49 Desbrossaments, tala i 

poda 

Pericas, S.C.P. Can Rei, 49  
08445 Cànoves i Samalús 

93 871 00 85 
666 375 697 

Treballs forestals i 
venda de llenya 

Serveis Forestals 
Sant Celoni, S.L.  

C/ Marinada, 20  
08470 Sant Celoni 

93 848 69 71 
630 907 496 

Serveis de tala i poda i 
neteja forestal 

Agroblanch, S.A.  Afores s/n  
17401 Arbúcies 972 162 437  Explotació de boscos 



 

 

36 

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

Blanper, S.L. Afores s/n 
17403 St Hilari Sacalm 972 868 198 Silvicultura i explotació 

forestal 

Creueta de Sau, S.L. C./ Can Planadevall s/n 
17451 St Feliu de Buixalleu 972 864 957 Tractaments silvícoles 

Explotacions 
Forestals Maresma 

C/ Sant Joan, 50  
17220 St Feliu de Guíxols 

972 822 381 
647 577 339 

Neteges i tallada 
d’arbres 

Forestal Activa 2004, 
S.L. 

C/ Sorrall, 13 
17401 Arbúcies 

972 860 017     
659 445 663 

Treballs forestals, 
comerç de productes 
forestals 

Forestal Soliva, S.L. Ctra Sant Hilari s/n 
17430 Sta Coloma Farners 

972 843 178 
639 369 491     

Explotació forestal i 
comerç de productes 
forestals 

Forest-Agrico El 
Mataró, S.L. 

Masia El Mataró  
17401 Arbúcies 

938 849 010     
630 188 191 

Explotació i comerç 
forestal 

Fustes Josep 
Taberner, S.L. 

C/ Santa Bàrbara, 2 
17430 Sta Coloma Farners 

972 840 126     
670 732 184 Rematant 

Fustes Ribas, S.L. C/ Jesús Costa, 7 
17410 Sils 

972 853 122     
607 950 772 

Rematant i 
explotacions forestals 

Germans Alcojor , 
S.C. 

C/ Comapedrosa s/n 
17410 Sils  Treballs i explotacions 

forestals 

Joan Carreras 
Guillén 

C/ Pius XII, 25   
17160 Anglès 

972 420 151 
696 461 150 Rematant 

Joaquim Cusachs 
Viñas 

C/ Angel Guimerà, 10  
17400 Breda 

972 160 544 
609 303 260 Explotació boscos 

Josep Maria 
Asgleyas Falgueras   

Can Capítol, bústia 26 
17185 Vilobí d’Onyar 

972 473 279 
639 313 069 

Estassades, tallades, 
venda de llenya   

Josep Riera 
Carbonell 

Can Puig 
17451 St Feliu de Buixalleu 

972 860 024 
689 303 455 Treballs forestals 

Lita For, S.L. Ctra Malgrat, 18, nau 13-15 
17300 Blanes 

 
972 337 366 
 

Treballs forestals 

Lluís Quer, S.L. Apartat de Correus, 90 
17430 Sta Coloma Farners 

972 840 732 
606 070 501 

Aprofitaments i neteges 
forestals 

Manel Coll Taberner Can Pagès, 69  
17451 St Feliu de Buixalleu  Silvicultura i treballs 

forestals 

Oliveras Explotacions 
Forestals S.L. 

C/ Mallorquines, 94  
17410 Sils 

972 853 187  
616 691 532 

Tallada de plantes 
creixement ràpid, pins 

Serciforest, S.L.  Av President Companys s/n  
17430 Sta Coloma Farners 972 877 748 Explotacions forestals 

Serviforest, S.L.  C/ Major, 16 
17430 Sta Coloma Farners 

972 178 199 
609 455 483 Explotacions forestals 

Treballs Forestals 
M.S. La Selva, S.C. 

C/ Sant Miquel, 17  
17160  Anglès 

677 297 400 
689 730 388 Serveis forestals 

Turó de Grenys, S.A. C/ Bruch, 129  
08037  Arbúcies  Treballs forestals 
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Taula 13: Associacions de Propietaris Forestals 

Associació Adreça Telèfon 
Municipis de l’àrea 
d’estudi dins 
l’associació 

Consorci Forestal de 
Catalunya 

C/ Jacint Verdaguer, 3 
17430 Santa Coloma de 
Farners 

972 84 27 08 Àmbit català 

Associació de 
Propietaris del 
Montnegre i el 
Corredor 

C/ Major, 189  
08470 Sant Celoni 629 00 87 45 

Arenys de Munt, 
Argentona, Calella, 
Dosrius, Fogars de la 
Selva, Llinars del 
Vallès, Mataró, 
Palafolls, Pineda de 
Mar, Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant 
Celoni, Sant Iscle de 
Vallalta, Sant Vicenç de 
Montalt, Santa 
Susanna, Tordera, 
Vallgorguina i Vilalba 
Sasserra.  

 
 
Taula 14: Associacions de Defensa Forestal de l’àre a de Montnegre i el Corredor (Font: Servei de 
Prevenció d’Incendis, 2011) 
ADF Adreça Municipis Comarca 

Alt Maresme Aptat de correus, 268 
08398 Santa Susanna 

Santa Susanna, 
Pineda de Mar, 
Malgrat de Mar, 
Palafolls i Calella 

Maresme 

Serra de Marina 
Finca els Olivers 
C/ Joan Cardona, 10 
08319 Dosrius 

La Roca del Vallès, 
Dosrius, Vilanova del 
Vallès, Argentona, 
Arenys de Munt i 
Mataró 

Maresme 

Serralada de Montalt 
Pl. de la Vila, 1 
08392 Sant Andreu de 
LLavaneres 

Sant Vicenç de 
Montalt, Arenys de 
Mar, Caldes d’Estrac 
i Llavaneres 

Maresme 

Tordera Pl. Església, 2 
08399 Tordera Tordera Maresme 

Vallalta 
C/ Centre, 27 
08396 Sant Cebrià de 
Vallalta 

Sant Iscle de Vallalta, 
Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de 
Mar i Canet de Mar 

Maresme 

Fogars de la Selva Pl. de la Vila, s/n 
08495 Fogars de Tordera Fogars de Tordera La Selva 
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Forestec Pl. de la Vila, 1 
08470 Sant Celoni Sant Celoni Vallès Oriental 

Llinars de Vallès Pl. de la Vila, 1 
08450 Llinars del Vallès Llinars del Vallès Vallès Oriental 

Vallgorguina Pl. de la Vila, 4 
08470 Vallgorguina 

Vallgorguina i Vilalba 
Sasserra Vallès Oriental 

 
Tots els municipis de l’àrea del Montnegre i el Corredor formen part d’alguna ADF. Els 
municipis que figuren en cursiva formen part de l’ADF però no es troben dins la zona 
d’estudi. 
 

 
 

 



 

 

39 

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

4. Recursos agroforestals 
 

4.1. Recursos forestals 
 
A l’apartat 3.4.1. s’indica quines són les espècies forestals arbòries presents a l’àrea 
del Montnegre i el Corredor i la superfície que ocupen. Per poder seguir amb els 
següents apartats, a la següent taula es repassen aquestes superfícies afegint altres 
espècies menys abundants com el roure de fulla petita, el castanyer, l’eucaliptus, el 
plàtan i el pollancre.  
 
Taula 15: Tipus d’espècies i superfície ocupada din s la superfície forestal arbrada (Font: CFC en 
base a MCSC 3a. edició, 2005) 
 

Espècie forestal Superfície (ha) 

Quercus ilex 6.773,9 

Quercus suber 9.087,4 

Quercus faginea 45,0 

Quercus humilis 693,6 

Altres roures 312,7 

Castanea sativa 388,1 

Eucalyptus globulus 177,3 

Platanus hispanica 366,1 

Populus sp. 495,8 

Altres espècies de ribera 381,6 

Altres caducifolis 138,8 

Pinus halepensis 737,4 

Pinus pinea 8.873,5 

Pinus pinaster 595,3 

Pinus radiata 341,6 

Altres coníferes 14,1 

Total 29.422,20 

 
 
Els dos propers subapartats tenen com a objectiu caracteritzar les masses forestals de 
l’àrea d’estudi 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.  
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4.1.1. Existències totals acumulades i produïdes an ualment per espècie 
 
Per determinar les existències totals acumulades per espècie que hi ha a l’àrea del 
Montnegre i el Corredor (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 
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, desenvolupat pel CREAF. Concretament s’ha utilitzat la versió Mirabosc On 
Line-v.IFN que permet consultar les dades dels Inventaris Forestals Nacional (IFN2 i 
IFN3). 
 
Donat que Mirabosc dóna les dades per comarques senceres, el que s’ha fet ha estat 
calcular per a cada comarca (Maresme, Vallès Oriental i La Selva) quina proporció 
correspon a la superfície que s’inclou dins l’àrea del Montnegre i el Corredor, 
considerant la hipòtesis que el nombre de peus, el volum amb escorça i la biomassa 
es reparteix homogèniament per tota la comarca. 
 
Taula 16: Existències totals acumulades per espècie  a l’àrea del Montnegre i el Corredor (Font: 
CFC en base a l’IFN3, mitjançant l’aplicació Mirabo sc 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 

Nombre 
peus 
vius 

(milers) 

Nombre 
peus 
morts 

(milers) 

VAE 
vius 

(milers 
de m3) 

Biomassa 
tronc 

(milers  
de t) 

Biomassa 
total 

(milers  
de t) 

Superfície 
MCSC  

3a. edició 
(ha) 

Quercus ilex 7.361,56 106,95 487,08 445,34 806,24 6.773,9 

Quercus suber 7.917,20 335,43 645,82 467,05 850,04 9.087,4 

Quercus faginea 21,73 0,00 1,67 1,35 2,18 45,0 

Quercus humilis 395,07 24,11 59,52 48,81 76,93 693,6 

Altres roures 276,52 5,28 39,33 33,29 52,84 312,7 

Castanea sativa 307,87 54,23 47,00 32,66 50,66 388,1 

Eucalyptus globulus 94,37 3,45 25,99 16,39 22,71 177,3 

Platanus hispanica 161,47 0,00 60,72 40,36 54,93 366,1 

Populus sp. 328,87 47,35 43,54 29,84 45,13 495,8 

Altres espècies de 
ribera 139,52 0,00 56,66 40,90 59,22 381,6 
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Espècie principal 

Nombre 
peus 
vius 

(milers) 

Nombre 
peus 
morts 

(milers) 

VAE 
vius 

(milers 
de m3) 

Biomassa 
tronc 

(milers  
de t) 

Biomassa 
total 

(milers  
de t) 

Superfície 
MCSC  

3a. edició 
(ha) 

Altres caducifolis 95,56 2,00 14,89 11,68 16,73 138,8 

Pinus halepensis 1.013,05 90,00 125,46 82,00 145,98 737,4 

Pinus pinea 4.932,83 111,73 872,82 570,00 1.051,61 8.873,5 

Pinus pinaster 440,50 1,34 55,84 31,16 56,54 595,3 

Pinus radiata 308,77 0,33 76,80 43,84 71,41 341,6 

Altres coníferes 8,67 0,22 1,74 1,11 1,73 14,1 

 

 
Taula 17: Increment anual net per espècie en nombre  de peus i en volum amb escorça, a l’àrea del 
Montnegre i el Corredor (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). 

Nombre de peus (peus/any) Volum amb escorça (m 3/any) Espècie 
principal Creix. Aprof. Mort. Incr. Creix. Aprof. Mort. Incr. 

Quercus ilex 105.734 92.802 12.768 165 14.280 7.127 542 6.611 

Quercus suber 170.057 47.653 31.184 91.220 19.736 4.868 1.462 13.407 

Quercus 
faginea 203 0 0 203 56 0 0 56 

Quercus 
humilis 8.888 362 2.192 6.334 1.902 84 35 1.783 

Altres roures 3.830 9.524 14 -5.708 431 669 6 -244 

Castanea 
sativa 2.804 11.037 8.287 -16.519 1.482 932 670 -120 

Eucalyptus 
globulus 8.769 8.319 0 449 436 523 0 -88 

Platanus 
hispanica 9.577 8.564 0 1.013 3.942 2.216 0 1.726 

Populus sp. 2.186 9.309 56 -7.180 3.733 4.326 12 -605 

Altres espècies 
de ribera -815 11.189 0 -12.004 1.506 4.876 0 -3.370 

Altres 
caducifolis 6.567 500 771 5.297 738 27 41 670 

Pinus 
halepensis 21.093 1.235 4.540 15.318 1.908 157 126 1.625 

Pinus pinea 85.789 68.913 17.524 -648 21.606 9.117 1.027 11.462 

Pinus pinaster 3.681 4.854 136 -1.310 2.972 1.572 37 1.363 

Pinus radiata 1.824 3.490 101 -1.767 1.733 491 42 1.201 

Altres coníferes 107 404 27 -324 169 46 2 121 

Creix.: Creixement;   Aprof.: Aprofitaments;   Mort.: Mortalitat;   Incr.: Increment anual net 
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De les diferents espècies que es mostren a taula anterior, la majoria contribueixen a 
incrementar el volum amb escorça i per tant a acumular biomassa, però n’hi ha 
algunes que presenten un increment negatiu ja que els aprofitaments i la mortalitat 
resulten ser superiors al creixement. Aquestes són: l’eucaliptus, el castanyer, el 
pollancre, altres espècies de ribera i altres roures. 
 
En el cas de l’eucaliptus es tracta d’una espècie que en molts casos s’ha anat 
substituint per altres espècies, i tot i que l’increment en nombre de peus no surt negatiu 
sí que es mostra que gairebé s’aprofita la totalitat dels arbres que creixen. El castanyer 
ha sofert una mortalitat molt important degut al xancre i hi ha plantacions que 
segurament s’han substituït per altres espècies. Pel que fa al pollancre i altres 
espècies de ribera, el més probable és que moltes de les plantacions s’hagin anat 
tallant per la realització d’infraestructures i algunes que s’havien fet en zones marginals 
s’hagin acabat tallant i transformant en erms o camps de cultiu. 
 
 
4.1.2. Existències per hectàrea en funció de l’espè cie 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 18: Existències en valors mitjans per hectàre a i per espècie principal, a l’àrea del Montnegre i  
el Corredor (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. 

Espècie principal Densitat 
(peus/ha) 

VAE 
(m3/ha) 

Biomassa 
tronc  
(t/ha) 

Biomassa 
total 
(t/ha) 

Quercus ilex 1.086,75 71,91 65,74 119,02 

Quercus suber 871,23 71,07 51,39 93,54 

Quercus faginea 482,90 37,10 29,99 48,48 

Quercus humilis 569,59 85,81 70,37 110,91 

Altres roures 884,30 125,77 106,47 168,99 

Castanea sativa 793,28 121,10 84,14 130,53 

Eucalyptus globulus 532,28 146,60 92,42 128,07 

Platanus hispanica 441,06 165,84 110,25 150,03 

Populus sp. 663,30 87,82 60,19 91,03 

Altres espècies de ribera 365,63 148,48 107,19 155,18 

Altres caducifolis 688,46 107,26 84,16 120,50 

Pinus halepensis 1.373,81 170,14 111,21 197,96 
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Espècie principal Densitat 
(peus/ha) 

VAE 
(m3/ha) 

Biomassa 
tronc  
(t/ha) 

Biomassa 
total 
(t/ha) 

Pinus pinea 555,91 98,36 64,24 118,51 

Pinus pinaster 739,96 93,79 52,34 94,98 

Pinus radiata 903,90 224,82 128,34 209,04 

Altres coníferes 614,65 123,22 78,57 123,00 

 
 
Taula 19: Increment anual net en valors mitjans per  hectàrea i per espècie principal, a l’àrea del 
Montnegre i el Corredor (Font: CFC en base a l’IFN3  respecte a l’IFN2, mitjançant l’aplicació 
Mirabosc on line). 

Nombre de peus (peus/ha/any) Volum amb escorça (m 3/ha/any) Espècie 
principal Creix. Aprof. Mort. Incr. Creix. Aprof. Mort. Incr. 

Quercus ilex 15,61 13,70 1,88 0,02 2,11 1,05 0,08 0,98 

Quercus suber 18,71 5,24 3,43 10,04 2,17 0,54 0,16 1,48 

Quercus 
faginea 4,51 0,00 0,00 4,51 1,25 0,00 0,00 1,25 

Quercus 
humilis 12,81 0,52 3,16 9,13 2,74 0,12 0,05 2,57 

Altres roures 12,25 30,46 0,04 -18,25 1,38 2,14 0,02 -0,78 

Castanea 
sativa 7,23 28,44 21,35 -42,56 3,82 2,40 1,73 -0,31 

Eucalyptus 
globulus 49,46 46,92 0,00 2,53 2,46 2,95 0,00 -0,49 

Platanus 
hispanica 26,16 23,39 0,00 2,77 10,77 6,05 0,00 4,71 

Populus sp. 4,41 18,78 0,11 -14,48 7,53 8,72 0,02 -1,22 

Altres espècies 
de ribera -2,14 29,32 0,00 -31,46 3,95 12,78 0,00 -8,83 

Altres 
caducifolis 47,31 3,60 5,55 38,16 5,32 0,19 0,29 4,83 

Pinus 
halepensis 28,60 1,67 6,16 20,77 2,59 0,21 0,17 2,20 

Pinus pinea 9,67 7,77 1,97 -0,07 2,43 1,03 0,12 1,29 

Pinus pinaster 6,18 8,15 0,23 -2,20 4,99 2,64 0,06 2,29 

Pinus radiata 5,34 10,22 0,29 -5,17 5,07 1,44 0,12 3,52 

Altres coníferes 7,58 28,64 1,93 -22,99 12,00 3,27 0,17 8,56 

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

 
Els comentaris que es poden desprendre de les dades d’aquesta taula ja s’han 
comentat anteriorment ja que respecte la taula 17 únicament canvia que aquestes 
últimes són dades referides a l’hectàrea i les anteriors eren dades absolutes (peus/any 
i m3/any). 
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4.2. Recursos agrícoles 
 
Dels diferents tipus de conreu de l’àrea del Montnegre i el Corredor, els herbacis són 
els més abundants, amb molta diferència respecte la resta. Però, tot i la seva gran 
extensió, aquests conreus no són objecte d’estudi en aquest treball ja que les seves 
restes, 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. 
 

Tot plegat fa que aquests conreus no es tinguin en compte i que aquest apartat se 
centri només en els cultius llenyosos, encara que aquests són molt poc abundants. 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).  
 
La superfície ocupada pels diferents tipus de conreu s’ha obtingut del sumatori de la 
superfície d’aquests conreus (a l’any 2010) en cada municipi, la qual ha estat facilitada 
pel mateix Gabinet tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. 
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Taula 20: Superfície ocupada pels diferents tipus d e conreus llenyosos a l’àrea del Montnegre i el 
Corredor (Font: DAAM, 2010) 

Superfície productiva 
(ha) Grup Conreu llenyós 

Secà Regadiu 

Ametller 6 1 

Avellaner 3 5 

Cirerer i guinder 44 4 

Garrofer 8 0 

Caqui, gerd i groseller 0 15 

Perera 0 2 

Pomera 0 3 

Presseguer 6 7 

Fruiters 

Pruner 1 1 

Oliverar Olivera per a oliva d'oli 11 1 

Vinya Vinya de raïm per a vi 30 1 
 
 

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. 
 
Com es pot comprovar la superfície de conreus llenyosos és molt reduïda, i només el 
cirerer i la vinya sobrepassen les 30 ha, i l’olivera i el grup del caqui, gerd i groseller 
superen les 10 ha. Tot i així en el següent subapartat es calcula la producció total que 
suposen aquests conreus. 
 
 
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 prenent de referència les dades de 
rendiments publicades per la comarca del Maresme, ja que és en aquesta comarca on 
s’hi concentra gairebé tota la superfície que s’ha indicat anteriorment. 
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Taula 21: Rendiment i producció total dels diferent s tipus de conreus llenyosos (Font: DAAM, 
2009) 

Rendiments 
(kg/ha) Grup Conreu llenyós 

Secà Regadiu 

Producció 
total (t) 

Ametller 800 1040 5,84 

Avellaner 300 943 5,65 

Cirerer i guinder 3.373 5.677 171,12 

Garrofer 5.100 - 40,80 

Caqui, gerd i groseller - 13.000 195,00 

Perera - 17.000 34,00 

Pomera - 29.000 87,00 

Presseguer 7.445 10.123 115,53 

Fruiters 

Pruner 6.500 11.500 18,00 

Oliverar Olivera per a oliva d'oli 1.750 3.150 22,40 

Vinya Vinya de raïm per a vi 7.328 13.774 233,61 
 

Si bé a la taula 20 es destaca l’olivera per ser un dels 4 conreus amb més superfície, 
al parlar de producció aquest conreu està força per sota d’altres, com per exemple el 
presseguer que obté una producció d’unes 115 tones.  
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5. Quantificació de la biomassa forestal primària 
 

5.1. Consideracions de càlcul del potencial anual s ostenible 
 
La biomassa forestal que es quantificarà és tota aquella que s’acumula any rere any 
als boscos del Montnegre i el Corredor 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). Aquesta categoria inclou la superfície de bosc amb un recobriment 
igual o superior al 20% i l’arbrat arrenglerat en zones rurals. Queden excloses 
les fileres d’arbres plantades a la vora de les vies de comunicació. 
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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. 
 

• Donat que les mesures de protecció dels espais inclosos al Pla d’Espais 
d’Interès Natural són compatibles amb l’execució d’aprofitaments forestals 
productius, aquests espais 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%. 

 
 

5.2. Distribució de la superfície forestal accessib le 
 
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 les superfícies segons el rang de pendents indicat: la base topogràfica 

1:25.000, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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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 26.965,4 ha. Com es pot comprovar a la següent taula, 
amb diferència, les espècies amb més superfície aprofitable són l’alzina surera, el pi 
pinyer i l’alzina. 
 
Taula 22: Superfície potencial aprofitable per les diferents espècies forestals a l’àrea d’estudi, en 
base a la categoria “arbrat dens” del MCSC 

Espècie forestal Superfície 
aprofitable (ha) 

Quercus ilex 6.180,1 

Quercus suber 8.331,4 

Quercus faginea 30,1 

Quercus humilis 650,4 

Altres roures 238,6 

Castanea sativa 325,3 

Eucalyptus globulus 172,5 

Platanus hispanica 363,2 

Populus sp. 492,1 

Altres espècies de ribera 362,2 

Altres caducifolis 127,5 

Pinus halepensis 614,2 

Pinus pinea 8.180,7 

Pinus pinaster 562,8 
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Pinus radiata 321,8 

Altres coníferes 12,5 

Total superfície aprofitable 26.965,4 

 
 
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 23: Superfície potencial aprofitable de titul aritat pública o de gestió pública (Font: DAAM, 
2011) 
 

Tipus de propietari Superfície 
(ha) 

Diputacions 632,60 

Municipal 99,20 

Privat 181,20 

Total 280,40 

 
 

5.3. Quantificació de la biomassa potencial aprofit able 
 
5.3.1. Quantificació de la biomassa potencial aprof itable considerant la 

superfície accessible amb arbrat dens, segons el MC SC 
 
A partir de l’increment anual net del volum amb escorça de cadascuna de les espècies 
(taula 19) i la superfície susceptible de ser aprofitada (taula 22), es pot quantificar la 
disponibilitat total de biomassa potencial a l’àrea del Montnegre i el Corredor, 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. 

 
Taula 24: Quantitat total de biomassa forestal prim ària disponible per a usos energètics a l’àrea del 
Montnegre i el Corredor (Font de la densitat de fus ta (t30%b.h. /m3): CTFC, 2011)  

Espècie forestal 

Increment net 
del volum 

amb escorça 
(m3/ha/any) 

Superfície 
explotable 

(ha) 

Increment del 
volum amb 

escorça 
(m3/any) 

Biomassa 
disponible 

(t/any) 
30% 

humitat b.h. 

Quercus ilex 0,98 6.180,10 6.031,40 6.332,97 

Quercus suber 1,48 8.331,40 12.291,35 12.905,92 
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Espècie forestal 

Increment net 
del volum 

amb escorça 
(m3/ha/any) 

Superfície 
explotable 

(ha) 

Increment del 
volum amb 

escorça 
(m3/any) 

Biomassa 
disponible 

(t/any) 
30% 

humitat b.h. 

Quercus faginea 1,25 30,1 37,72 33,20 

Quercus humilis 2,57 650,4 1.672,26 1.471,59 

Altres roures -0,78 238,6 -186,27  

Castanea sativa -0,31 325,3 -100,74  

Eucalyptus globulus -0,49 172,5 -85,19  

Platanus hispanica 4,71 363,2 1.712,39 1.352,79 

Populus sp. -1,22 492,1 -600,74  

Altres espècies de ribera -8,83 362,2 -3.198,53  

Altres caducifolis 4,83 127,5 615,84 492,67 

Pinus halepensis 2,20 614,2 1.353,33 893,20 

Pinus pinea 1,29 8.180,70 10.567,23 6.551,68 

Pinus pinaster 2,29 562,8 1.288,30 682,80 

Pinus radiata 3,52 321,8 1.131,15 633,44 

Altres coníferes 8,56 12,5 107,02 65,28 

Total biomassa forestal primària disponible (t al 30% humitat b.h.) 31.415,54 

 
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 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: 7.837,76 tones al 30% d’humitat/any.  
- Biomassa per fer estella: 23.577,78 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 o el de la pasta de paper. Tot i que resulta molt difícil establir uns criteris degut a 
les particularitats de cada cas, per quantificar aquesta biomassa disponible es 
comptabilitzen les següents classes diamètriques: 
 
- Per totes les espècies, excepte l’alzina, els roures, l’alzina surera i l’eucaliptus, les 

classes diamètriques 10 i 15. 
- Per l’alzina, els roures, l’alzina surera i l’eucaliptus es continuen considerant totes 

les classes diamètriques: 
o En el cas de l’alzina i els roures 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 

o Pel cas de l’alzina surera es continua considerant totes les classes 
diamètriques perquè, si bé anys enrere hi havia gent que extreia el suro i 
després aprofitava el tronc per llenya, avui en dia ja no hi ha pràcticament 
ningú que es dediqui a fer aquesta activitat, de manera que el més probable 
és que es destini tot a fer estella. A més, cal afegir que existeix al mercat 
una màquina que permet separar el suro de la fusta un cop estellat, la qual 
cosa permet comercialitzar els dos productes per separat. 

o A Catalunya, tota la fusta que s’aprofita d’eucaliptus es destina principalment 
a fer pasta de paper, per tant podem considerar que tots els diàmetres 
podrien a anar per biomassa. 
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Taula 25: Quantitat de biomassa forestal primària d isponible a l’àrea del Montnegre i el Corredor 
corresponent a fusta petita o llenya  (Font de la d ensitat de fusta (t 30%b.h. /m3): CTFC, 2011) 

Espècie forestal 

Increment net 
del volum 

amb escorça 
(m3/ha/any) 

Superfície 
explotable 

(ha) 

Increment 
del volum 

amb escorça  
(m3/any) 

Biomassa 
disponible 

(t/any) 
30% humitat 

b.h. 

Quercus ilex 0,98 6.180,10 6.031,40 6.332,97 

Quercus suber 1,48 8.331,40 12.291,35 12.905,92 

Quercus faginea 1,25 30,1 37,72 33,20 

Quercus humilis 2,57 650,4 1.672,26 1.471,59 

Altres roures -0,78 238,6 -186,27  

Castanea sativa -1,76 325,3 -574,09  

Eucalyptus globulus -0,49 172,5 -85,19  

Platanus hispanica 0,59 363,2 214,06 169,11 

Populus sp. 0,11 492,1 53,62 28,42 

Altres espècies de ribera -0,71 362,2 -256,53  

Altres caducifolis 1,91 127,5 243,40 194,72 

Pinus halepensis -0,09 614,2 -56,60  

Pinus pinea -0,02 8.180,70 -131,61  

Pinus pinaster -0,55 562,8 -309,48  

Pinus radiata -0,35 321,8 -111,12  

Altres coníferes -0,66 12,5 -8,27  

Total biomassa disponible corresponent a fusta petita o llenya 
(t al 30% humitat b.h.) 21.135,93 

 
Com es pot comprovar, en aquest cas hi ha diverses espècies que donen un increment 
net del volum amb escorça negatiu, la qual cosa vol dir que no es produeix acumulació 
de biomassa d’aquestes classes diamètriques i per tant no es comptabilitzen dins el 
total de biomassa disponible. 
 
 
5.3.2. Quantificació de la biomassa potencial aprof itable 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 
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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. 
 
Taula 26: Superfície potencial aprofitable de les d iferents espècies forestals a l’àrea d’estudi, 
considerant la superfície accessible amb una Fcc su perior al 70%. 

Espècie forestal Superfície 
aprofitable (ha) 

Quercus ilex 4.282,4 

Quercus suber 6.686,8 

Quercus faginea 5,1 

Quercus humilis 531,9 

Altres roures 210,5 

Castanea sativa 294,1 

Eucalyptus globulus 160,3 

Platanus hispanica 170,5 

Populus sp. 151,9 

Altres espècies de ribera 194,6 

Altres caducifolis 72,6 

Pinus halepensis 511,2 

Pinus pinea 5.790,7 

Pinus pinaster 386,7 

Pinus radiata 206,2 

Altres coníferes 8,2 

Total superfície aprofitable 19.663,7 
 
 
En base aquesta superfície i l’increment anual net del volum amb escorça de 
cadascuna de les espècies (taula 19), es quantifica la corresponent disponibilitat de 
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 27: Quantitat de biomassa forestal primària d isponible per a usos energètics a l’àrea del 
Montnegre i el Corredor, considerant la superfície forestal accessible amb una Fcc superior al 70%. 
(Font de la densitat de fusta (t 30%b.h. /m3): CTFC, 2011) 

Espècie forestal 

Increment net 
del volum amb 

escorça 
(m3/ha/any) 

Superfície 
explotable 

(ha) 

Increment del 
volum amb 

escorça 
(m3/any) 

Biomassa 
disponible 

(t/any) 
30% humitat 

b.h. 

Quercus ilex 0,98 4.282,4 4.179,36 4.388,33 

Quercus suber 1,48 6.686,8 9.865,07 10.358,32 
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Espècie forestal  

Increment net 
del volum amb 

escorça 
(m3/ha/any)  

Superfície 
explotable 

(ha) 

Increment del 
volum amb 

escorça 
(m3/any)  

Biomassa 
disponible 

(t/any) 
30% humitat 

b.h.  
Quercus faginea 1,25 5,1 6,39 5,62 

Quercus humilis 2,57 531,9 1.367,58 1.203,47 

Altres roures -0,78 210,5 -164,33  

Castanea sativa -0,31 294,1 -91,07  

Eucalyptus globulus -0,49 160,3 -79,16  

Platanus hispanica 4,71 170,5 803,86 635,05 

Populus sp. -1,22 151,9 -185,44  

Altres espècies de 
ribera -8,83 194,6 -1.718,48  

Altres caducifolis 4,83 72,6 350,66 280,53 

Pinus halepensis 2,20 511,2 1.126,38 743,41 

Pinus pinea 1,29 5.790,7 7.480,00 4.637,60 

Pinus pinaster 2,29 386,7 885,19 469,15 

Pinus radiata 3,52 206,2 724,81 405,89 

Altres coníferes 8,56 8,3 71,06 43,35 

Total biomassa disponible (t al 30% humitat b.h.) 23.170,72 
 
 
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: 5.597,42  tones al 30% d’humitat/any.  
- Biomassa per fer estella: 17.573,30 tones al 30% humitat/any. 

 
 
Es comprova que la superfície es redueix molt 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. En tot cas, la biomassa resultant correspon a 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.  
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Per a concloure aquest apartat 5 de quantificació de la biomassa potencial 
aprofitable a l’àrea del Montnegre i el Corredor es sintetitzen els resultats prenent 
de referència aquell que representa la quantitat mínima de biomassa aprofitable. 
És a dir, aquella que es podrà extreure sense tenir cap risc que s’aprofitin zones 
amb una fracció de cabuda coberta inferior al 70%. Aquest resultat té en compte 
la superfície accessible que es desprèn del Mapa Forestal Espanyol un cop 
aplicades les limitacions corresponents (ambientals, edafològiques, 
d’accessibilitat, ..) i quantifica la biomassa incloent totes les classes diamètriques. 
 
Així doncs, es conclou el següent: 
Superfície potencial aprofitable mínima: 19.664 ha 
Total BFP mínima disponible (30% humitat b.h.): 23.170 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.): 5.597 t/any  
Biomassa per fer estella (30% humitat b.h.): 17.573  t/any 
 
Cal remarcar que aquestes són quantitats mínimes de biomassa disponible, i que 
és probable que la disponibilitat fos més elevada, tenint en compte que la 
quantitat de biomassa obtinguda a partir de la categoria d’arbrat dens del MCSC 
(més precís i més actualitzat) és força superior (31.416 t/any a un 30% d’humitat, 
per una superfície de  26.965 ha). 
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6. Quantificació d’altres tipus de biomassa 
 

6.1. Quantificació de la biomassa residual de la in dústria 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 3.5.2). 
 
A l’hora de calcular la quantitat de triturables més susceptible de ser utilitzada com a 
combustible dins l’àrea del Montnegre i Corredor, es recomana tenir en compte només 
aquelles indústries que es troben a un màxim de 50 km fins el punt de consum. 
Prenent de referència els municipis que delimiten el contorn de l’àrea d’estudi, totes les 
indústries de les comarques del Maresme, Vallès Oriental i La Selva es troben a 
menys distància, de manera que es poden comptabilitzar tots els triturables que 
generen. Tal i com es detalla a l’apartat 3.5.2.1. en aquestes comarques s’estima una 
producció de triturables de 26.538 t/any. La humitat d’aquest subproducte pot ser 
variable depenent del temps que la fusta hagi estat emmagatzemada al pati de la 
serradora, però en general pot estar al voltant del 40-45% d’humitat. L’equivalència a 
una humitat del 30% s’estima en unes 21.800 t/any.  
 
Potser que algunes indústries generin molt poca quantitat de costers o retalls de serra i 
tinguin un mercat molt local per aquest subproducte, que generalment són els forns de 
pa. Aquestes petites quantitats, que també és biomassa, es comptabilitzarien dins les 
21.800 t/any.  
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6.2. Quantificació de la biomassa residual dels rec ursos 
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 
 
De totes maneres, l’àrea d’estudi conté una superfície molt reduïda de conreus 
llenyosos i no compta amb cap industria destacada que pugui generar cap de les 
restes que es comenten en l’anterior paràgraf. Així doncs, la disponibilitat de biomassa 
procedent de conreus agrícoles i d’indústries agroalimentàries és gairebé insignificant. 
A continuació es valora quantitativament quina és aquesta biomassa residual que 
s’obté a camp.  
 
 
6.2.1. Biomassa residual del conreus llenyosos obti nguda 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 l’àrea d’estudi (veure taula 20). 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 28: Producció de les restes d’esporga dels co nreus llenyosos (t/ha/any) (Font: Urbina et al ., 
2001)  

Fruiters de 
fruita dolça Fruits secs Olivera Vinya 

Producció 

secà regadiu  secà regadiu secà regadiu secà regadiu 

t/ha/any 
(50% humitat) 1,98 3,3 1,13 4,00 0,79 1,60 2,00 3,80 

t/ha/any 
(30% humitat) 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 29: Quantitat de biomassa (tones a un 30% d’h umitat) procedent de les restes d’esporga dels 
conreus llenyosos de l’àrea del Montnegre i el Corr edor 

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

Secà Regadiu Total 

Fruiters de fruita dolça 83,19 75,52 158,71 

Fruits secs 7,29 17,16 24,45 

Olivera per a oliva d'oli 6,16 1,14 7,3 

Vinya de raïm per a vi 42,9 2,71 45,61 

Total biomassa procedent de restes d’esporga  
(t al 30% humitat b.h.) 236,07 

 
Com es pot comprovar es tracta d’una quantitat gairebé insignificant a l’hora de 
determinar la disponibilitat de biomassa total a l’àrea del Montnegre i el Corredor.  
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De l’apartat 6 es desprèn que a l’àrea del Montnegre i el Corredor hi ha un total de 
22.036 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 l’àrea d’estudi és la següent: 
 
Biomassa de la indústria de primera transformació d e la fusta: 21.800 t/any 
Biomassa procedent dels recursos agrícoles: 236 t/a ny 
 
Total: 22.036 t/any (30% humitat b.h.)  
 
Els dos tipus de biomassa estan referits al 30% d’humitat. La humitat de la 
biomassa de la indústria de la primera transformació de la fusta pot ser molt 
variable (40-45% 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 d’aprofitament de 
biomassa forestal primària 

 
 
7.1. Logística del subministrament d’estella forest al 

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 (Fon t: 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. 
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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 30: Costos d’obtenció de l’estella forestal s egons els diferents sistemes d’aprofitament  

Operació Cost (€/tona de 
fusta verda) 

Sistema 1. Estellat a peu de pista  

Tallada sense desbrancar i arrossegament 9 - 15 

Estellat a peu de pista 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 
arrossegament 15 – 24 

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 31: Costos del transport d’estella (Font: Obs ervatori 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 



 

 

67 

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

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. 

conegudes 

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 32: Costos del transport de troncs (Font: Obs ervatori 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 l’àrea d’estudi 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 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 l’àrea d’estudi. Aquests 
són: hotels o hostals, cases rurals i càmpings. En aquest cas 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. 
El sector dels vivers també pot ser un gran consumidor de calor i, tenint en compte 
que a la comarca del Maresme hi ha una gran quantitat d’hivernacles, cal tenir-ho 
present. De totes maneres, donat que no tots els hivernacles necessiten aportació 
de calor i no hi ha cap registre on s’identifiquin quins en necessiten, no és possible 
estimar quina pot ser la demanda de calor. En el subapartat 8.1.3.4. només es 
quantifica el nombre d’hivernacles totals. 

- 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 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 
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envidraments, els cabals de ventilació, etc. De la mateixa manera, la necessitat d’ACS 
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 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:  1.300 hores/any per a l’àrea del Montnegre i el Corredor 
- 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 disseminats per 
cada municipi.  
 
Taula 33: Població i superfície útil total dels hab itatges existents a l’àrea del Montnegre i el 
Corredor, diferenciant els disseminats i els aglome rats, a l’any 2010 (Font: INE, 2010) 

Municipi Total 
habitatges 

Població en 
nuclis 
urbans 

Població 
disseminada  

Superfície útil 
total dels 

habitatges 
aglomerats 

(m2) 

Superfície útil 
total dels 

habitatges 
disseminats 

(m2) 
Arenys de Munt 3.016 8.184 151 291.754 10.616 

Argentona 3.922 11.420 298 414.717 19.376 

Calella 6.993 18.408 217 599.462 15.779 

Dosrius 1.713 4.281 729 148.424 47.706 

Llinars del Vallès 3.187 8.814 356 298.224 24.177 

Mataró 43.399 122.905 0 3.760.978 0 

Palafolls 3.106 8.257 516 269.203 33.701 

Pineda de Mar 9.432 25.004 889 762.834 61.641 
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Municipi Total 
habitatges 

Població 
en nuclis 
urbans 

Població 
disseminada  

Superfície 
útil total dels 

habitatges 
aglomerats 

(m2) 

Superfície 
útil total dels 

habitatges 
disseminats 

(m2) 
Sant Andreu de 
Llavaneres 3.679 10.303 0 422.173 0 

Sant Cebrià de 
Vallalta 1.358 3.196 192 122.353 14.973 

Sant Celoni 5.710 16.164 741 484.526 47.633 

Sant Iscle de 
Vallalta 505 1.074 206 40.093 14.837 

Sant Vicenç de 
Montalt 2.168 4.695 1.081 186.420 78.677 

Santa Susanna 1.208 691 2.617 16.149 127.005 

Tordera 5.893 14.497 1.144 492.551 77.581 

Vallgorguina 990 2.304 287 86.869 21.378 

Vilalba Sasserra 271 646 43 23.590 3.274 

Fogars de la 
selva 624 0 1.513 0 121.399 

Total 97.175 260.843 10.980 8.420.321 719.753 

 
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 34: Necessitat tèrmica estimada dels habitatg es disseminats i aglomerats de l’àrea del 
Montnegre i el Corredor 

 
 
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 s’han recopilat les 
dades de consum real d’un total de 20 ajuntaments i 50 equipaments i s’han extrapolat 

Demanda d’energia 
tèrmica 

(kWh/any) 
Tipus 
habitatge Població 

Superfície 
útil total 

(m2) 

Càrrega de 
calefacció 

(W/m2) 

Hores de 
calefacció 

(hores/any)  
Calefacció ACS 

Habitatges 
aglomerats 260.843 8.420.321 90 1.300 985.177.557 116.241.508 

Habitatges 
disseminats 10.980 719.753 110 1.300 102.924.679 4.893.122 

Total 1.209.236.866 
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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%). 
 
Taula 35: Necessitat tèrmica estimada de les instal ·lacions públiques existents a l’àrea del 
Montnegre i el corredor 

 

 
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. També es 
fa esment al sector dels vivers sense arribar a fer cap valoració quantitativa. A banda 

Equipament Nombre 
d’instal·lacions 

Demanda unitària 
d’energia tèrmica  

(kWh/any) 

Demanda d’energia 
tèrmica total 

(kWh/any) 
Ajuntament  18 45.197 813.546 

Centre cívic o local social 15 23.389 350.835 

CAP o dispensari mèdic 24 39.412 945.888 

Escoles (CEIP i IES) 80 158.417 12.673.360 

Llars d’infants 31 54.588 1.692.228 

Pavelló 26 79.179 2.058.654 

Camp de futbol 34 18.843 640.662 

Piscina coberta 3 1.391.140 4.173.420 

Total 23.348.593 
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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 l’àrea 
d’estudi, excepte els vivers. 

 
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’àrea d’estudi s’estima en 1.300 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: 
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: 975 hores 
 Temporada primavera-tardor: 325 hores 
 Temporada estiu calefacció: 0 hores 

- Consum ACS:  80 litres/persona i dia 
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Taula 36: Necessitat tèrmica estimada anual del sec tor hoteler a l’àrea del Montnegre i el Corredor 
(Font: Nº establiments i places: Idescat, 2010; Ocu pació hotelera: INE, 2010) 
L’ocupació és una mitjana del grau d’ocupació per plaça dels quatre mesos que conformen cada 
temporada, a la zona turística Barcelona-Maresme definida per l’INE 

Demanda d’energia 
tèrmica (kWh/any) Època de 

l’any 
Nº 

establ.  Places  Ocupació  
(%) 

Places 
ocupades  

Superfície 
ocupada 

(m2) Calefacció  ACS 
Temporada 
d’hivern 

114 26.628 25,14 6.694 133.880 13.053.300 2.702.508 

Temporada 
primavera-
tardor 

114 26.628 54,80 14.592 291.840 9.484.800 5.891.096 

Temporada 
d’estiu 

114 26.628 78,09 20.794 415.880 - 8.394.973 

Total 39.526.677 

 
 
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: 975 hores 
 Temporada primavera-tardor: 325 hores 
 Temporada estiu calefacció: 0 hores 

- Consum ACS:  40 litres/persona i dia 

 
Taula 37: Necessitat tèrmica estimada anual procede nt del turisme rural a l’àrea del Montnegre i el 
Corredor (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) Època de 

l’any 
Nº 

establ.  Places  Ocupació  
(%) 

Places 
ocupades  

Superfície 
ocupada 

(m2) Calefacció  ACS 
Temporada 
d’hivern 

26 192 15,19 29 580 62.205 5.854 

Temporada 
primavera-
tardor 

26 192 17,52 34 680 24.310 6.863 

Temporada 
d’estiu 

26 192 30,14 58 1.160 - 11.708 

Total 110.940 
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8.1.3.3. Càmpings 
 
En el cas dels càmpings es desestima la calefacció i només es calcula la necessitat 
tèrmica pel consum d’Aigua Calenta Sanitària. Tenint en compte un consum mig de 30 
litres/persona/dia s’estima la següent demanda tèrmica: 
 
Taula 38: Necessitat tèrmica estimada anual procede nt dels càmpings a l’àrea del Montnegre i el 
Corredor (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 turística Barcelona-Maresme definida per l’INE 

Època de l’any Nº establ. places Ocupació 
(%) 

Places 
ocupades 

Demanda d’energia 
tèrmica per ACS  

(kWh/any) 
Temporada 
d’hivern 

12 8.081 12,09 977 147.913 

Temporada 
primavera-tardor 

12 8.081 40,91 3.306 500.513 

Temporada 
d’estiu 

12 8.081 58,19 4.702 711.861 

Total 1.360.287 
 
 
8.1.3.4. Vivers 
 
La comarca del Maresme destaca per la seva important superfície de conreus d’horta i 
de flors i plantes ornamentals. Aquests conreus es poden desenvolupar a l’aire lliure o 
en hivernacle, depenent sobretot de l’espècie. De les plantes que es desenvolupen en 
hivernacle, n’hi ha que en tenen prou amb la temperatura obtinguda sota el plàstic i 
n’hi ha que necessiten aportació de calor mitjançant calefacció (com poden ser les 
plantes tropicals). A l’àrea del Montnegre i el Corredor, segons dades de l’Associació 
d’agricultors viveristes de Barcelona, hi ha més de 211.000 m2 de superfície protegida 
amb hivernacle. El problema està en què no hi ha cap registre que indiqui quina 
d’aquesta superfície té instal·lats sistemes de calefacció artificial i per tant es fa molt 
difícil determinar la demanda tèrmica total. 
 
Dit això, cal remarcar que el sector dels vivers pot ser estratègic en quant a 
implementació de la bioenergia, però que caldrà fer una avaluació individualitzada de 
cada instal·lació per comprovar-ne la viabilitat tècnica i econòmica.  

 
 
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 
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pollastres i gallines). Segons l’Institut Català d’Energia, entorn d’un 41% del consum 
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 
 
Les explotacions que desenvolupen l’activitat d’engreix (i a l’àrea del Montnegre i el 
Corredor són les que representen més caps de bestiar) 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 gas-oil 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). 

 
Donat que les dades disponibles més recents per municipi referents a cens de 
pollastres i gallines són del 1999 (Idescat), només s’han utilitzat les dades d’aquest 
any per calcular quin percentatge representava en aquell moment la suma dels cens 
dels municipis inclosos en l’estudi respecte al total de la comarca on pertanyen 
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(Maresme o Vallès Oriental). D’aquesta manera, tenint en compte que a nivell 
comarcal es disposa de dades de l’any 2008, es pot estimar quin pot ser el cens de 
l’àrea d’estudi per aquest any. En el cas de La Selva, com que només inclou un 
municipi s’ha contactat directament amb l’ajuntament per obtenir la dada actual. 
 
Els percentatges que en resulten respecte el total de cada comarca corresponent són:  
Municipis inclosos a la comarca del Maresme: 81,56% 
Municipis inclosos a la comarca del Vallès Oriental: 4,99% 
 
Taula 39: Cens de l’aviram amb més necessitats de c alefacció a l’àrea del Montnegre i el Corredor  
a l’agost de 2008 (Font: DAAM) 

Categoria Nº 
explotacions Places Caps 

Pollastres d’engreix: 

Maresme 10 115.731 80.399 

Vallès Oriental 4 9.554 7.958 

La Selva 1 100 100 

Recria: 

Maresme 1 36.702 36.702 

Vallès Oriental 1 1.824 1.061 

La Selva 1 700 700 

Reproductores: 

Maresme 2 169 0 

Vallès Oriental 1 1.684 1.385 

La Selva 0 0 0 

Total 128.305 

 
 
 
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 l’àrea d’estudi (veure taula següent). 
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Taula 40: Necessitat tèrmica estimada anual pel sec tor avícola 

Categoria Nombre de 
caps 

Demanda d’energia 
tèrmica 

(kWh/any) 
Pollastres d’engreix 88.457 424.594 

Recria 38.463 184.622 

Reproductores 1.385 7.978 

Total 617.194 

 
 
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  

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 gas-oil. 
 
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 41). Igualment 
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com en el cas del sector avícola, com que l’àrea d’estudi no és una comarca sencera i 
no hi ha dades recents a nivell de municipi, s’ha hagut de recórrer al cens municipal 
del 1999 (Idescat) per calcular quin percentatge representava aquell any la suma dels 
cens dels municipis inclosos en l’estudi respecte el total de la comarca on pertanyen, i 
llavors s’han utilitzat les dades disponibles més recents a nivell de comarca que són 
del 2008. En el cas de La Selva, com que només inclou un municipi s’ha contactat 
directament amb l’ajuntament per obtenir la dada actual 

 
Els percentatges que en resulten respecte el total de cada comarca corresponent són:  
Municipis inclosos a la comarca del Maresme: 99,69% 
Municipis inclosos a la comarca del Vallès Oriental: 11,55% 
 
Taula 41: Cens del bestiar porcí amb més necessitat s de calefacció a l’àrea del Montnegre i el 
Corredor a l’agost de 2008 (Font: DAAM) 

Categoria Caps 

Garrins (fase deslletament) 

Maresme 7.768 

Vallès Oriental 6.245 

La Selva 0 

Truges reproductores que ja han parit alguna vegada i ara estan 
criant o en repòs (parideres): 

Maresme 585 

Vallès Oriental 443 

La Selva 0 

Total 15.041 

 
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.  
 
Considerant una ocupació de 360 dies/any, el consum anual estimat en aquestes dues 
fases és: 

Taula 42: Necessitat tèrmica estimada anual pel sec tor porcí 

Categoria Nombre de 
caps 

Demanda d’energia 
tèrmica 

(kWh/any) 
Parideres 1.028 154.693 

Deslletament 14.013 741.568 

Total 896.261 
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8.1.5. Indústria 
 
L’activitat industrial a l’àrea del Montnegre i Corredor se centra en el tèxtil, els gèneres 
de punt, la metal·lúrgia, l’alimentació i la química (veure 3.2.2), sent moltes d’elles 
grans consumidores de calor pels seus processos productius i per tant subsectors 
estratègics per a la implantació de la bioenergia.     
 
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 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, la fabricació de productes de 
fleca i pastes alimentàries i la fabricació de productes per a l’alimentació animal (tot 
i que segons el REIC a l’àrea d’estudi només n’hi ha dos). La fabricació de 
productes làctics també requereix molta aportació de calor, però per a la zona 
estudiada al REIC no n’hi figura cap. 

- Indústries del cuir i el calçat (poc abundant a la zona) 
- Indústries químiques 
- Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 
- Fabricació de productes minerals no metàl·lics, concretament la fabricació de vidre 

i productes de vidre i la fabricació de productes ceràmics. 
- Fabricació de productes metàl·lics, bàsicament el que en el REIC està catalogat 

com a tractament i revestiment de metalls. En la fabricació de cisternes, grans 
dipòsits i contenidors de metall també es necessita molta calor però segons el 
REIC no hi ha cap indústria que tingui aquesta activitat. Principalment, aquestes 
indústries solen necessitar calor en la post-producció  (forns d’assecatge de la 
pintura, templat, ...) 
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Taula 43: Nombre d’establiment de les activitats in dustrials amb més demanda d’energia tèrmica 
(Font: Registre d’Establiments Industrials de Catal unya, 2011) 

Tipologia indústria Nombre 
establiments 

Conservació i elaboració de productes carnis 14 

Fabricació de productes de fleca i pastes 22 
Indústries de productes 
alimentaris 

Fabricació de productes per alimentació animal 2 

Indústries del cuir i el calçat 2 

Indústries químiques 19 

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 19 

Fabricació de vidre i productes de vidre 6 Fabricació de productes 
minerals no metàl·lics Fabricació de productes ceràmics 2 

Fabricació de productes 
metàl·lics Tractament i revestiment de metalls 27 

Total 113 
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De l’apartat 8.1 es desprèn que, a l’àrea del Montnegre i el Corredor, 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 173.678 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: 107.817.801 kWh/any 
Habitatges aglomerats: 1.101.419.065 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: 23.348.593 kWh/any 
Establiments de serveis: 40.997.904 kWh/any 
Ramaderia: 1.513.455 kWh/any 
 
Demanda energètica total sense incloure habitatges aglomerats ni indústria: 
173.678 MWh/any 
 
Demanda energètica total englobant els habitatges a glomerats, però sense 
incloure les indústries: 1.275.097 MWh/any 
 



 

 

83 

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

8.2. Conversió de la demanda tèrmica actual a bioen ergia 
 
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 d emanda potencial de 

biomassa 
 
La biomassa forestal primària és la més abundant a l’àrea d’estudi i és la que pot 
contribuir més a l’equilibri territorial, al foment de l’ocupació i a la prevenció d’incendis. 
Per això aquest tipus de biomassa és el que es tindrà en compte principalment a l’hora 
de determinar la demanda potencial d’aquest combustible, i concretament s’avaluarà la 
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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 
l’àrea d’estudi (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: 
 
 
 
 

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%). 
 
Tenint en compte aquest nou valor, 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 52.851 t 30% 
b.h./any. Aquest valor no inclou els habitatges dels nuclis urbans perquè, 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. 
 
Taula 44: Demanda potencial de biomassa forestal, e n un escenari de màxima implementació 

Sector 
Demanda 

d’energia bruta 
(MWh/any) 

Demanda 
potencial de 

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

Habitatges disseminats 114.700 32.809 

Equipaments públics 24.839 7.105 

PCI de referència a un 30% humitat b.h.: 3.496 kWh/t 
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Establiments de serveis 43.615 12.476 

Ramaderia 1.610 461 

Total demanda potencial de biomassa forestal 
(30% humitat b.h.) 

52.851 

 
 
8.2.3. Demanda potencial de biomassa forestal segon s l’objectiu de consum 

d’energia primària que es preveu en el Pla de l’Ene rgia 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 l’àrea objecte d’estudi es parteix de la hipòtesi teòrica 
que aquest objectiu es reparteix per igual entre totes les comarques de Catalunya, i 
que l’àrea d’estudi es pot assimilar a una comarca. Així doncs es considera un objectiu 
per a l’àrea del Montnegre i el Corredor de 7,5 ktep en total i de 4,4 kteps 
corresponents a consum d’energia final (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 l’àrea d’estudi 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 45: Demanda potencial de biomassa forestal pe r a l’acompliment de l’objectiu estimat a 
l’àrea el Montnegre i el Corredor, segons el Pla de  l’Energia de Catalunya per al 2015 

Objectiu Pla de l’energia de 
Catalunya 2006-2015 per 

comarca 
Consum d’energia a partir de 
biomassa 

ktep/any  Mwh/any  

Demanda potencial 
de biomassa forestal  

(t 30% b.h./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, es pot 
concloure que la biomassa disponible a l’àrea d’estudi (incloent la biomassa forestal 
primària i la de recursos agrícoles de l’àrea d’estudi i també la biomassa residual de 
les indústries de primera transformació de la fusta situades a qualsevol de les tres 
comarques que engloben l’àrea del Montnegre i el Corredor) podria cobrir el 86% de la 
demanda de tots sectors considerats interessants per a la implement ació de la 
bioenergia  (excloent habitatges aglomerats i sector industrial). Aquest percentatge es 
redueix al 44% si es fa referència només a la biomassa forestal primària (BFP).  
 
Pel que fa a les restes de la indústria de primera transformació de la fusta, s’han 
considerat els triturables (costers, retalls de serra i llenyes) com els més susceptibles 
de ser utilitzades com a combustible. Tal com s’explica a l’apartat 6.1., s’ha pres com a 
criteri comptabilitzar els triturables generats a les serradores situades dins les tres 
comarques de les quals forma part l’àrea del Montnegre i el Corredor (Maresme, Vallès 
Oriental i La Selva). 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. 
 
El sector amb més demanda potencial és el dels habitatges disseminats, que 
requeririen 32.809 t/any (30% humitat b.h.). La resta de sectors (equipaments públics, 
establiments de serveis i ramaderia) requeririen 20.042 t/any, quantitat que es podria 
proveir de la fusta dels boscos de la zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total BFP mínima disponible: 23.170 t/any (30% humitat b.h.) 
 
Total altres tipus de biomassa disponible: 22.036 t/any (30% humitat b.h.) 
 Biomassa indústria de primera transformació de la fusta: 21.800 t/any 
 Biomassa procedent dels recursos agrícoles: 236 t/any 
 
Demanda potencial en l’escenari de màxima implementació : 52.851 t/any  

(30% humitat b.h.) 
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Aquest balanç exposat es dóna quan es pren com a referència la disponibilitat de BFP 
calculada a partir de la superfície accessible que es desprèn del Mapa Forestal 
Espanyol (fraccions de cabuda coberta > 70%), i, com ja s’ha explicat en l’apartat 5, es 
tracta de la quantitat mínima de biomassa que es podria aprofitar. A partir del Mapa de 
Cobertes del Sòl de Catalunya (fraccions de cabuda coberta > 20%) es determina una 
quantitat total de BFP disponible superior (31.416 t/any) que podria cobrir el 59% de la 
demanda en l’escenari de màxima implementació de l’energia. Tenint en compte 
aquest resultat, el total de biomassa forestal primària aprofitable a l’àrea d’estudi, 
juntament amb els triturables generats a les indústries de les comarques del Maresme, 
Vallès Oriental i La Selva, podria satisfer tota la demanda d’energia dels sectors 
analitzats. De totes maneres, aquesta darrera dada no es pot agafar com a referència 
perquè podria representar extreure biomassa de zones amb molt poc recobriment i on 
pot ser perjudicial fer-hi intervencions. La dada calculada a partir del Mapa Forestal 
Espanyol també té limitacions perquè l’escala utilitzada i l’antiguitat d’aquest mapa pot 
fer que s’obviïn zones on s’hi podrien fer aprofitaments, però en tot cas el que sí ens 
dóna és la quantitat mínima disponible.  
 
 
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 (ús tèrmic) a partir de biomassa és de 4,4 ktep (dada 
extrapolada per comarca i considerant que l’àrea d’estudi s’assimila a una 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 l’àrea 
d’estudi, i fins i tot utilitzant només la que amb més probabilitats es destini per fer 
estella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quant a consum total d’energia primària, s’estableix un objectiu de 7,5 ktep per 
comarca, que equivalen a 25.271 t/any al 30% d’humitat. Per tant, per poder assolir 

Total BFP mínima disponible: 23.170 t/any (30% humitat b.h.) 
 Biomassa per llenya: 5.597 t/any 
 Biomassa per fer estella: 17.573 t/any 
 
Demanda potencial de biomassa segons  objectiu del Pla de l’Energia de 
Catalunya  (30% humitat b.h.): 
 Biomassa per consum d’energia final (ús tèrmic): 14.826 t/any 

 Biomassa per consum total d’energia primària: 25.271 t/any 
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aquest objectiu, a banda d’utilitzar la BFP serien necessàries 2.101 t/any procedents 
d’altres tipus de biomassa, com pot ser la biomassa residual de la indústria de primera 
transformació de la fusta, que és molt abundant (21.800 t/any al 30% humitat). 

 
 
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 seguir el camí marcat per l’administració pública en matèria d’energia 
produïda a partir de biomassa, i que amb la BFP disponible es podria aconseguir 
l’objectiu de consum d’energia tèrmica plantejat per l’any 2015. El que cal doncs, és 
que des de l’Administració s’intensifiquin les mesures de promoció, es desenvolupin 
programes específics de recerca i desenvolupament tecnològic i es destinin més 
recursos públics per potenciar al sector. A banda d’això però, també és important la 
conscienciació i l’esforç d’empreses, institucions i ciutadans. 
 
Pel que fa al consum potencial d’energia a l’àrea del Montnegre i el Corredor, cal dir 
que la zona presenta grans consums d’energia tèrmica, i que en cas que tots els 
establiments dels sectors analitzats substituïssin els sistemes de calefacció actual per 
calderes de biomassa, seria necessària tota la biomassa disponible, incloent tant la 
BFP com la procedent de restes agrícoles o restes de la indústria de primera 
transformació de la fusta.  
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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 l’àrea d’estudi, 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 
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10.1. Potencial de creació d’ocupació amb la utilit zació, com a 
font d’energia, de tota la BFP de l’àrea d’estudi 

 
En base a la referència abans indicada es pot calcular quants llocs de treball es 
podrien generar amb l’ús de tota la biomassa forestal primària (BFP) disponible a 
l’àrea del Montnegre i el Corredor, per tal de poder cobrir part de la demanda 
energètica en l’escenari de màxima implementació de la bioenergia. Així doncs, amb 
l’aprofitament energètic de les 23.170 t/any al 30% humitat (equivalents a 32.438 t/any 
al 50% humitat) disponibles, es podrien generar els següents llocs de treball: 
 
Taula 42: Estimació dels llocs de treball generats amb l’ús de tota la biomassa forestal primària 
disponible a l’àrea del Montnegre i el Corredor 
 

Tipus d’ocupació Llocs de treball 

Tallada i desembosc: 
Transport:  
Estellat: 

Llocs de treball directes:   

 (31) 
(3) 
(3) 

37 

Llocs de treball indirectes: 39 

Total:  76 

 
 
10.2. Potencial de creació d’ocupació amb la utilit zació de la 

BFP necessària per assolir l’objectiu del Pla de l’ Energia 
de Catalunya 

 
En cas que només s’assolís l’objectiu de consum d’energia tèrmica establert al Pla de 
l’Energia de Catalunya pel 2015 (fent un repartiment proporcional per comarca i 
assimilant l’àrea del Montnegre i el Corredor a una comarca), el nombre de llocs de 
treball que es podrien crear seria inferior a l’indicat a l’apartat anterior, ja que la 
demanda potencial de biomassa per assolir dit objectiu és inferior a la quantitat de 
biomassa forestal primària (BFP) disponible o aprofitable. En concret, tal com s’indica 
a l’apartat 8.2.3, es necessitarien 14.826 t/any (al 30% d’humitat), equivalents a 20.756 
t/any (al 50% d’humitat), i per tant, es podria crear el següent nombre de llocs de 
treball:  
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Taula 43: Estimació dels llocs de treball generats amb l’ús de la biomassa forestal primària 
necessària per assolir l’objectiu de consum d’energ ia tèrmica, segons el Pla de l’Energia de 
Catalunya pel 2015 
 

Tipus d’ocupació 

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

tèrmica  

Tallada i desembosc: 
Transport:  
Estellat: 

Llocs de treball directes:   

 (20) 
(2) 
(2) 

24 

Llocs de treball indirectes: 25 

Total:  49 
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ANNEX 1: MAPA DE COBERTES DEL SÒL DE L’ÀREA DEL MON TNEGRE I EL 
CORREDOR 
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ANNEX 2 
 
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PA ISATGE DE L’EIN 
SERRES DE MONTNEGRE - EL CORREDOR 
 
El Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor va ser aprovat per silenci 
administratiu el 20 de juliol de 1989 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 
1300 de l'1 de juny de 1990. 
 
El text normatiu íntegra i la cartografia associada al Pla especial es poden trobar dins 
la web de la Diputació de Barcelona a l’enllaç següent: 
http://diba.es/parcsn/parcs/plana.asp?parc=5&m=54&s=335#normatiu 
 
L'espai natural del Montnegre-Corredor constitueix un espai lliure de gran extensió, en 
què per tal de definir els tractaments específics més ajustats a llurs característiques 
concretes de protecció, conservació i millora, s'estableixen les zones següents: 

- Zona forestal consolidada 
- Zona forestal de recuperació 
- Zona forestal d'alt valor ecològic i paisatgístic 
- Zona agrícola 
- Zona de rieres i torrents 
- Zona de regulació complementària 
 

A continuació es descriuen aquelles que estan més relacionades amb la superfície 
forestal i es resumeixen alguns dels articles d’aquest Pla Especial: 
 
1) Zona forestal consolidada: 
La Zona Forestal Consolidada està integrada pels terrenys ocupats per masses 
forestals d'espècies predominantment arbòries i arbustives que no siguin 
característiques del conreu agrícola o objectes d'aquest. En aquestes zones seran 
admesos els aprofitaments forestals compatibles amb un principi bàsic de conservació 
del bosc, de la seva qualitat i la del seu entorn. 
En aquest sentit es podran realitzar accions i obres complementàries conduents a un 
aprofitament racional del bosc i les de conservació, tractament i millora forestal. 
 
En tot cas s'hauran d'ajustar als condicionaments tècnics següents: 
a) Es prohibeixen les tallades arreu, excepte en els següents casos: 

- Espècies de ribera de creixement ràpid, en els quals es podrà fer sempre que 
s'asseguri la seva regeneració. 

- Castanyedes. 
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- Quan concorrin determinades circumstàncies tals com plagues, malalties o altres 
que facin aconsellable emprar aquest mètode. 

b) Els nous camins de desembosc s'hauran d'adaptar a determinades prescripcions 
tècniques. 

 
2) Zona Forestal d'Alt Interès Ecològic i Paisatgís tic: 
Està integrada pels terrenys forestals que han d'ésser objecte d'especial protecció per 
contenir ecosistemes, comunitats o espècies de gran valor o per ser especialment 
vulnerables a l'erosió del sòl o a la degradació dels valors botànics, faunístics, 
hidrològics o paisatgístics existents. En aquestes zones s'admeten els aprofitaments 
forestals compatibles amb un principi bàsic de protecció del bosc, de la seva qualitat i 
la del seu entorn. 
 
Aprofitaments forestals: 
S'admeten els aprofitaments forestals que es portaran a terme d'acord amb les 
disposicions vigents, amb aquesta normativa i amb les tradicions de l'indret. 
A més de subjectar-se a les condicions definides pels aprofitaments de la Zona 
Forestal Consolidada, els que es portin a terme en aquesta Zona hauran de complir les 
determinacions següents: 
a) Les sol·licituds d'autorització per a la realització d'aprofitaments forestals hauran 

d'incloure una justificació de la compatibilitat de l'aprofitament proposat amb el 
manteniment dels ecosistemes i comunitats existents, de la no producció d'impacte 
greu susceptible de causar l'erosió del sòl i, si s'escau, proposta de mesures 
correctores adients. 

b) En el mateix document, si s'escau, caldrà delimitar puntualment els sectors del 
territori que es deixaran sense aprofitar a causa de la presència d'indrets de 
niuament i cria de rapinyaires i altres espècies animals protegides, de comunitats o 
espècies vegetals singulars o indrets d'especial valor ecològic o paisatgístic. 

 
3) Zona forestal de recuperació: 
La Zona Forestal de Recuperació està integrada per tots aquells terrenys forestals 
denudats, erms o ocupats naturalment per vegetació predominantment herbàcia que, 
per haver estat degradats per incendis, construccions il·legals, roturacions, extraccions 
de terres o altres activitats a extingir o tractar-se de conreus abandonats, presenten un 
cert grau d'inestabilitat i precisen mesures específiques de recuperació del bosc que 
evitin l'erosió del sòl i tendeixin a la reconstrucció dels ecosistemes característics de 
l'àrea afectada. 
Pertanyen a aquesta Zona els espais territorials delimitats en la documentació gràfica 
del Pla Especial i coneguts per les denominacions següents: 
a) Conreus abandonats, erms i altres terrenys forestals en general. 
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b) Activitats extractives a extingir. 
c) Construccions i processos d'urbanització il·legal a extingir. 
Aquests terrenys es configuren com a Subzona A, B i C de la Zona Forestal de 
Recuperació. 
S'admeten en general tots els usos enumerats en l'article 6 del Text Normatiu, relatiu a 
la Zona Forestal Consolidada. 
 
Condicions de la Subzona A: 
1. S'admeten en els terrenys corresponents a la Subzona A el canvi d'ús forestal en 
agrícola sempre que es compleixin les condicions següents: 

a) Que els terrenys siguin erms o conreus abandonats amb un pendent inferior al 
20 per 100. 
b) Que la nova activitat es justifiqui mitjançant projecte tècnic que inclogui la 
demostració de l'aptitud tècnica i econòmica de l'explotació. 
c) Que s'obtingui la corresponent autorització de canvi de conreu forestal en 
agrícola davant de l'Administració competent, que haurà d'ésser informada 
preceptivament per la Diputació de Barcelona. 
Un cop produït el canvi d'ús el règim dels terrenys serà el que s'estableix al Capítol 
5 per la Zona Agrícola. 

2. S'admeten els treballs de restauració i repoblació que es portaran a terme d'acord 
amb un projecte tècnic que haurà d'ésser informat favorablement per la Diputació de 
Barcelona i que en tot cas s'ajustarà al què s'estableix per aquesta acció en la 
normativa corresponent a la Zona Forestal Consolidada. 
Un cop consolidats els terrenys els serà d'aplicació el que s'estableix en aquest Text 
Normatiu per la Zona Forestal Consolidada. 
 
Condicions de la Subzona B: 
Els propietaris d'aquests terrenys, d'acord amb allò que es disposa a l'article 14 de la 
Llei 12/1985 de 13 de juny d'Espais Naturals i la Llei 12/1981 de 24 de desembre que 
estableix normes de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per 
activitats extractives, redactaran i executaran els programes de restauració i prendran 
les mesures que s'estableixen amb caràcter general en l'article 53 del present Text 
Normatiu per a les activitats extractives, tenint en compte que la Diputació de 
Barcelona podrà dictar normes d'execució d'obres que garanteixin la seguretat quan 
existeixi risc de despreniments o d'altres per a la salut pública. 
Un cop consolidada la restauració, el règim dels terrenys serà el que s'estableix per a 
la Zona Forestal Consolidada. 
 
Condicions de la Subzona C: 
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D'acord amb el caràcter d'utilitat pública i interès social que el present Pla Especial 
atribueix als terrenys d'aquesta Subzona, un cop s'hagin produït les previsions de 
l'esmentada Disposició, la Diputació de Barcelona redactarà i executarà els 
corresponents projectes de restauració dels terrenys que comprendran les obres 
d'enderroc d'edificacions, serveis i infraestructures, supressió o adequació de camins, 
restauració geològica, hidrològica i edafològica i repoblació amb espècies adequades. 
Consolidada la restauració, el règim dels terrenys serà el que s'estableix per a la Zona 
Forestal Consolidada, sense perjudici de la possibilitat de manteniment de l'ús 
residencial i les edificacions existents als propietaris de les quals la Diputació hagi 
concedit el dret de superfície que preveu l'esmentada Disposició Transitòria. 
 
3) Zona de rieres i torrents: 
La Zona de Rieres i Torrents està integrada per aquells terrenys que constitueixen llits 
de corrents d'aigua continua o discontinua, llits d'embassaments superficials i aqüífers 
que integren el domini públic hidràulic segons el que disposa la vigent legislació 
d'aigües, i l'entorn necessari per la seva protecció. La delimitació d'aquesta zona es 
precisa a la documentació gràfica del Pla Especial. 
En aquestes zones s'admet la continuïtat dels usos agrícoles existents, sempre que no 
comportin contaminació de les aigües i abocament de terres o altres materials al llit 
públic, i es subjectin a la regulació establerta en el capítol 5 del Text Normatiu per a la 
Zona Agrícola. S'admet en aquests terrenys el conreu d'arbres de creixement ràpid. 
S'admeten també els aprofitaments forestals sempre que no comportin abocament de 
branques o altres materials al llit públic, no comprometin el manteniment dels valors 
botànics, faunístics i hidrològics existents i es subjectin a la regulació establerta per a 
la Zona Forestal Consolidada. 
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ANNEX 3 
 
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PA ISATGE DE L’EIN 
CONRERIA-SANT MATEU-CÉLLECS 

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-
Céllecs va ser aprovat per acord del Govern el 25 de maig de 2004 i publicada la seva 

aprovació en el DOGC núm. 4154 de 15 de juny de 2004. 

L'objecte del Pla especial és la delimitació definitiva d'aquest espai inclòs en el Pla 
d'espais d'interès natural, així com l'establiment de totes aquelles altres 
determinacions necessàries per a l'adequada protecció del seu medi natural i del seu 

paisatge, d'acord amb els objectius formulats per aquest Pla especial.  

El text normatiu íntegra i la cartografia associada al Pla especial es poden trobar dins 
la web de la Diputació de Barcelona a l’enllaç següent: 
http://www.diba.es/parcsn/parcs/plana.asp?parc=6&m=65&s=912 

 
A continuació es resumeixen alguns dels articles d’aquest Pla Especial: 
 
Usos i activitats forestals 
a) Principis generals: 

1. Els usos i les activitats forestals s'han de desenvolupar amb criteris de gestió 
sostenible dels terrenys forestals, i de forma que sigui compatible l'aprofitament dels 
recursos forestals amb la conservació global de l'espai natural. 

2. L'administració forestal ha de promoure en l'àmbit del Pla la redacció de plans 
tècnics de gestió i millora forestal i de plans simples de gestió forestal per tal de 
garantir una gestió forestal basada en els principis generals d'aquest article i en la 
resta de determinacions d'aquestes normes. 

3. Les activitats d'aforestació o reforestació (activitats que tenen com a objectiu la 
creació o restauració de masses forestals) requereixen l'informe preceptiu de l'òrgan 
gestor. En qualsevol cas, pel que fa a les espècies, s'admet exclusivament la utilització 
de les espècies autòctones pròpies d'aquest espai. 

4. Les plantacions d'espècies arbòries i arbustives de creixement ràpid amb caràcter 
de terrenys forestals temporals d'acord amb la legislació forestal, s'admeten 
exclusivament a la zona agrícola i d'espais oberts (clau 3). En qualsevol cas, cal 
preveure les mesures necessàries per evitar la possible dispersió espontània 
d'espècies exòtiques. A aquests efectes, resta prohibida la plantació en tot l'àmbit del 
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Pla de robínia (Robinia pseudoacacia), mimosa (Acacia sp.) i ailant (Ailanthus 
altissima). 

 
b) Aprofitaments forestals: 
Els aprofitaments forestals s'han de dur a terme d'acord amb la Llei forestal de 
Catalunya, les disposicions concordants i les determinacions d'aquest Pla especial. 

1. En les àrees d'alzinar i de bosc de ribera no s'admeten les tallades arreu ni el 
desarrelament d'arbres d'espècies autòctones pròpies d'aquestes comunitats. A les 
zones de ribera s'admet la tallada arreu, en rodals de petites dimensions, d'arbres 
d'espècies al·lòctones plantades a la zona (plàtans, robínies, etc.). 

2. En els aprofitaments forestals que afectin les àrees d'alzinar s'han de reservar peus 
de les classes diamètriques més grans per garantir la presència disseminada d'arbres 
de llavor, el manteniment de refugis per a la fauna i la qualitat paisatgística. 

3. Les activitats silvícoles que es desenvolupin en les àrees amb bosc de ribera han de 
garantir la persistència i la conservació de les comunitats forestals autòctones.  
 
c) Activitats de desembosc: 

1. En les activitats de desembosc s'han d'utilitzar tècniques que assegurin la protecció 
del sòl i malmetin el mínim possible la vegetació del sotabosc. 

2. L'obertura de noves pistes forestals de caràcter permanent es farà d'acord amb el 
que estableix l'article 15 d'aquestes normes. 

3. L'obertura de pistes de desembosc de caràcter temporal ha de seguir les directrius 
següents: 

- S'ha de seguir el criteri de mínima obertura de pistes de desembosc.  
- Les vies de desembosc no han de circular per la llera de rieres i torrents, ni 
produir-hi alteracions a la seva morfologia o a les comunitats vegetals. 
- Cal prendre les mesures oportunes per a la posterior restauració de les vies 
obertes. 

4. Durant un període de protecció de quatre anys, les àrees afectades per incendis 
forestals estan subjectes a les determinacions següents: 

- No s'admet cap ús ramader extensiu ni cinegètic. 
- L'administració competent pot regular l'accés a aquestes zones i pot tancar a la 
circulació pistes o vials. 
- Les activitats de regeneració no poden suposar ni l'aterrassament ni la roturació 
amb maquinària pesada ni la destrucció sistemàtica de la vegetació existent. 
- En cas de ser necessària una revegetació, s'ha de realitzar amb espècies 
autòctones pròpies de l'espai.  
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Zonificació de l'àmbit del Pla 
El Pla divideix tot el seu àmbit territorial en cinc zones, establertes d'acord amb els 
objectius específics que s'assenyalen per a cadascuna, i denominades de la forma 
següent: 
Zona forestal (clau 1). 
Zona forestal de recuperació (clau 2). 
Zona agrícola i d'espais oberts (clau 3). 
Zona d'equipaments i serveis (clau 4). 
Zona de regulació especial (clau 5). 
 
En cada zona són d'aplicació, a més de les normes generals del Pla especial, aquelles 
altres específiques establertes als articles corresponents de cada zona. 
 
1) Zona forestal 
Aquesta zona inclou terrenys de caràcter forestal amb presència significativa de 
comunitats d'especial interès ecològic. Es troben en aquesta zona bona part dels 
alzinars litorals típics, dels alzinars amb roures i de les suredes. 
L'objectiu d'aquesta zona és la conservació dels ecosistemes forestals i la seva 
diversitat biològica, i el foment dels processos que millorin el seu estat de conservació i 
n'incrementin la maduresa. 
 
Entre d’altres, s'admeten els usos i les activitats que s'especifiquen a continuació: 
- Usos i activitats ramaderes, d'acord amb les especificacions de l'article 23 d'aquestes 
normes, i amb l'excepció de l'indicat a la lletra b) de l'apartat 45.3.2. 
- Usos i activitats forestals, d'acord amb les especificacions de l'article 25 d'aquestes 
normes, amb l'excepció de l'indicat a la lletra d) de l'apartat 45.3.2. 

Usos i activitats incompatibles. 
No s'admeten en aquesta zona els usos i les activitats no previstos expressament en 
l'apartat anterior, així com les que es relacionen a continuació: 
- Usos i activitats agrícoles, incloses les rompudes i els afeixaments. 
- Activitats ramaderes en règim d'estabulació permanent de caràcter intensiu. 
- Plantacions forestals tal i com es defineixen a l'article 25.6 d'aquestes normes. 
 
2) Zona forestal de recuperació 
Aquesta zona inclou terrenys de caràcter forestal, amb predomini de pinedes, 
comunitats arbustives i prats secs. Inclou també terrenys denudats, àrees cremades, 
etc., en els quals es donen processos de recuperació de la coberta vegetal. 
Els objectius d'aquesta zona són els següents: 
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- La conservació i la restauració dels ecosistemes forestals, i el manteniment del seu 
caràcter protector en relació al risc d'erosió. 
- El desenvolupament d'aquells usos que siguin compatibles amb el manteniment del 
caràcter principalment forestal de la zona, particularment els relacionats amb l'ús 
públic de l'espai. 
 
Entre d’altres s'admeten els usos i les activitats que s'especifiquen a continuació: 
- Usos i activitats agrícoles i ramaderes, d'acord amb les especificacions dels articles 
22 i 23 d'aquestes normes. 
- Usos i activitats forestals, d'acord amb les especificacions de l'article 25 d'aquestes 
normes, amb l'excepció de l'indicat a la lletra b) de l'apartat 46.3.2. 

Usos i activitats incompatibles. 
- Plantacions forestals tal i com es defineixen a l'article 25.6 d'aquestes normes. 
 
3) Zona de regulació especial 
Aquesta zona inclou terrenys que, per motiu del seu estat de conservació o de la seva 
unitat funcional o dels seus valors geològics, biològics o paisatgístics intrínsecs, són 
considerats de gran interès per a la conservació de la diversitat biològica i dels 
sistemes naturals en el conjunt de l'espai. 
Els objectius d'aquesta zona són els següents: 
- El manteniment i la millora de la integritat ecològica de cada àrea, evitant la 
fragmentació dels hàbitats. 
- La conservació dels sistemes naturals i de la diversitat biològica. 
- La minimització de les activitats humanes, amb la finalitat de conservar les seves 
condicions de naturalitat i baixa freqüentació. 
 
S'admeten els usos i les activitats que s'especifiquen a continuació: 
- Usos i activitats ramaderes de caràcter extensiu. 
- Usos i activitats forestals, d'acord amb les especificacions de l'article 25 d'aquestes 
normes, i amb l'excepció de l'indicat a la lletra d) de l'apartat 49.3.2. 

Usos i activitats incompatibles. 
No s'admeten en aquesta zona els usos i les activitats no previstos expressament en 
l'apartat anterior, així com els que es relacionen a continuació: 
- Usos i activitats agrícoles, incloses les rompudes i els afeixaments. 
- Activitats ramaderes en règim d'estabulació permanent. 
- Plantacions d'espècies arbòries tal i com es defineixen a l'article 25.6 d'aquestes 
normes. 
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Directrius específiques de gestió: 
La zona de regulació especial inclou les següents subzones: 

Subzona de les valls de can Girona i de la font Sunyera. 
Subzona del bosc de Céllecs. 
Subzona del massís de Montcabrer. 
Subzona de la vall de Riudemeia. 
Subzona del corredor de connexió entre Vallromanes i Alella. 

 
En les normes següents s'especifiquen per a la cada subzona algunes directrius 
específiques, que són d'obligat compliment. 

3.1) Subzona de les valls de Can Girona i de la font Sunyera. 
- En els casos de presència d'espècies arbòries al·lòctones l'òrgan gestor ha de 
fomentar els tractaments forestals encaminats a la seva substitució per espècies 
autòctones pròpies de l'espai. 
- Els treballs d'aprofitament forestal han de desenvolupar-se fora del període de 
nidificació dels ocells rapinyaires nidificants a la zona. 

3.2) Subzona del bosc de Céllecs. 
Es repeteixen les dues normes indicades en la subzona anterior 

3.3) Subzona de la vall de Riudemeia. 
- Els treballs d'aprofitament forestal han de desenvolupar-se fora del període de 
nidificació dels ocells rapinyaires nidificants a la zona. 
- L'òrgan gestor ha de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que l'accés 
a la vall tingui un caràcter restringit a la circulació motoritzada, a excepció dels casos 
previstos a l'article 37.4 d'aquestes normes. 

3.4) Subzona del massís de Montcabrer. 
- No s'admeten en aquesta subzona activitats que puguin suposar pèrdua, destrucció o 
degradació de la diversitat liquenològica i dels seus hàbitats, especialment en les 
àrees indicades al plànol I-4 (Medi natural: àrees d'atenció especial). 

3.5) Subzona del corredor de connexió entre Vallromanes i Alella. 
- No s'admeten en aquesta subzona activitats que puguin suposar pèrdua, destrucció o 
degradació dels hàbitats naturals, o que contribueixin a la seva fragmentació ecològica 

 
En totes les zones s’admeten, en general, les activitats relacionades amb la gestió de 
l'espai com a espai natural protegit, les destinades a la conservació i restauració dels 
sistemes naturals i del patrimoni cultural, i les activitats científiques i de recerca que es 
desenvolupin d'acord amb els objectius d'aquest Pla. 

 



 

 

108 

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

ANNEX 4: DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL ACCE SSIBLE AMB UNA 
Fcc > 20% 
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Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes 
Innovadors, regulat per l'Ordre TRE/293/2010 

ANNEX 5: DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL ACCE SSIBLE AMB UNA 
Fcc > 70% 
 

 


