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1. Introducció
1.1.. Què és
s la biom
massa?
ons defineixx l’Institut Català
C
de l’E
Energia (ICA
AEN), el terme biomasssa engloba
a tota
Sego
la ma
atèria orgànica d’orige
en vegetal o animal, in
ncloent els materials q
que procedeixen
de la
a transforma
ació naturall o artificial d’aquesta matèria
m
orgànica. L’energia que es
e pot
obten
nir de la bio
omassa pro
ové de la llu
um solar, la qual, gràciies al procé
és de fotosííntesi,
és aprofitada
a
p les plan
per
ntes i transsformada en energia, acumulant-se a les seves
s
cèl·lu
ules. Desp
prés pot se
er traspassa
ada per la cadena alimentària a
al regne an
nimal.
Aque
esta energia
a emmagattzemada ess pot alliberrar sotmete
ent-la a dive
ersos proce
essos
d’aprrofitament energètic.
e
an diversita
at de producctes que es
s poden co
onsiderar bio
omassa. N’’hi ha
Existteix una gra
de tiipus foresta
al, agrícola
a, del secto
or ramaderr i agroalim
mentari i de
e tipus residual.
També hi ha els
e cultius destinats de
d manera específica
a a la prod
ducció d’en
nergia
(cultiius energètiics).
Sego
ons la Direcctiva 2009/2
28/CE del Parlament
P
Europeu
E
i del
d Consell de 23 d’ab
bril de
2009
9 relativa al foment de l’ús d’enerrgia procede
ent de fontss renovable
es, es defineix la
biom
massa com la fracció biodegrada
b
ble dels prroductes, material
m
de rebuig i re
esidus
d’orig
gen biològiic proceden
nts d’activittats agràrie
es -inclosess les substàncies d’o
origen
vege
etal i d’orige
en animal-, de la silvicultura i de
e les indústries conne
exes -inclos
ses la
pescca i l’aqüicultura-, aixxí com la fracció
f
biod
degradable dels resid
dus industrrials i
muniicipals.

1.2.. Tipus de biom
massa
ons el seu origen, la biomassa es pot clas
ssificar en els següen
nts grups (CFCSego
Obse
ervatori de la
l biomassa
a):
•

Biomass
sa d’origen
n forestal: Es conside
era biomasssa d’origen forestal tots els
t i millora de
producte
es i residus que provenen dels tre
eballs de mantenimen
m
d les
masses forestals. En el marrc del proje
ecte Enerssilva, la bio
omassa d’o
origen
forestal es
e va definir com la biiomassa fo
orestal prim
mària (BFP). En són alguns
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exemple
es els produ
uctes i resid
dus que pro
ovenen de les
l podes, les tallades
s i les
aclaridess.
•

Biomass
sa proced
dent de la indústria de transfformació d
de la fusta
a: La
indústria
a de transfo
ormació de la fusta, in
nclosa dinss el sector forestal, ge
enera
subproductes que també
t
són susceptible
es de ser utilitzats ene
ergèticamen
nt. És
d
costerss, les serra
adures, les escorces i els encenalls. També
é s’hi
el cas dels
poden co
onsiderar els licors neg
gres de la in
ndústria pap
perera.
Segons el tipus d’in
ndústria es pot
p classific
car en:
- R
Residus d’in
ndústries de
e primera trransformació: S’obtene
en en indústries
que processsen directa
ament el trronc que arriba
a
del bosc, és a dir,
se
erradores, indústria de
d conglom
merat, indússtria de pa
asta de pa
aper i
in
ndústria surrera.
Residus d’in
ndústries de
e segona trransformació: S’obtene
en en indústries
- R
que utilitzen
n com a matèria
m
priimera la fusta ja ela
aborada en
n les
ndústries de
e primera transformac
t
ció, com pe
er exemple la indústria del
in
m
moble.

•

Biomass
sa d’orige
en agrícola
a: Els resid
dus que ess generen d
de les actiivitats
agrícoless i agroalim
mentàries i que es po
oden utilitza
ar de forma
a directa com a
combusttible o com
m a matèria
a primera per
p obtenir altres com
mbustibles –com
–
poden ser els bioca
arburants– es consideren biomasssa d’origen
n agrícola. Inclou
els resid
dus que pro
ovenen de conreus
c
llen
nyosos (com
m les branq
ques obting
gudes
de les po
odes d’arbrres fruiters) i de conreu
us herbacis (com la pa
alla dels cerreals i
la canyo
ota de blat de
d moro).

•

Biomass
sa procede
ent del sec
ctor ramader i agroalimentari: E
Es refereix a tots
aquells residus
r
i subproductess orgànics que
q poden ser
s valoratss energètica
ament
a travéss del procés de digestió anaeròb
bia. Els purrins de porrc, els fems
s, els
residus d’escorxado
d
or, els greixxos animals
s i els resid
dus de polpes de fruite
es i el
marro de
e cafè, entre
e d’altres, són
s exemple
es d’aquestt tipus de biomassa.

•

Cultius energètics
s: Són aque
ells conreus
s de plante
es de creixe
ement ràpid
d que
es destiinen de forrma específica a obte
enir energia. Entre aquests tipu
us de
conreus cal destaca
ar:

Accció subvencionada pel
p SOC i el Fons Soccial Europeu, d'acord
d amb el Programa d'ajuts
d
a
Projec
ctes Innovadors, reg
gulat per l'Ordre TRE//293/2010

 E
Els conreuss producto
ors de biomassa lignocel·lulòssica d’esp
pècies
lle
enyoses, co
om l’eucalip
ptus (Eucaly
yptus sp) i el pollancre
e (Populus sp), i
d’espècies herbàcies,
h
c
com
el cardo
o (Cynara cardunculus
c
s).
Els conreus d’oleagino
oses, com la colza (Brrassica nap
pus) i el girra-sol
 E
(H
Helianthus annuus), destinats
d
a obtenir ollis vegetalss aptes pe
er ser
utilitzats com
m a carburants en el se
ector de l’au
utomoció.
•

s municipa
als: Es con
nsideren res
sidus municcipals les rrestes de poda
p
i
Residus
jardineria
a i els residus voluminosos (ffusta neta provinent de la rec
collida
selectiva
a i de la petita activitat industrial).

•

Biomass
sa de tip
pus residu
ual: És aquella que
e prové d
d’un procés
s de
transform
mació artificcial. La fraccció orgànica dels ressidus sòlidss urbans (R
RSU),
els fangss generats a les estacions depura
adores d’aig
gües residua
als (EDAR) o els
olis vege
etals ja utilittzats poden
n transforma
ar-se en bio
omassa de ttipus residual.

a següent figura
f
es prresenta un esquema dels
d
tipus de
d biomassa
a segons el
e seu
En la
orige
en:
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Llum del
d sol

Fotos
síntesi

Vegetac
ció

Sector forrestal
Producttes i residus
provinen
nts
dels
de
treballs
manteniiment
i
millora
de
les
masses forestals.
(és
la
a
biomassa
forestal primària)
p
Producte
es i residus
provinen
nts de les
podes, tallades i
aclaridess,
entre
d’altres.

Cultius
energètics

Se
ector agrícola
Residus que es
generen de les
activitats
s
agrícoles
s

Indústria
transformació
de la fusta

Subproducttes
generats per les
indústries de
e la
transformació de
fus
sta.

Restes de poda
d’arbres fruiters,
la
pallla
dels
cereals,
la
canyota de blat
de moro, etc.

Sector ramad
der

Indústria
agroalimentàrria
Residus
de
polpes
de
fruites, greixxos
animals, resid
dus
d’escorxador,
etc

R
Residus
orgànics que
pod
den ser
v
valorats
cament
enèrgic
a tra
avés del
pro
océs de
d
digestió
ana
aeròbia
Purins de porc
Fems

Costers, serradures,
escorces i encena
alls.

Conreus
de
plantes
de
creixement ràpid
que es destinen
de
forma
específica
a
obtenir energia
Conreus
productors
de
biomassa
lignocel·lulòsica
(eucaliptus,
pollancre, etc.) i
conreus
d’oleaginoses
(colza,
gira-sol,
etc.).

Biomassa
e tipus
de
res
sidual
Els
RSU,
els
fangs
s generats a
EDAR
R o els olis
vegettals ja usats.

Residus mu
unicipals
Residus
voluminosos
(fusta neta
provinent de la
rrecollida selectiva
i de la petita
activitat
industrial).

Biomas
ssa suscepttible de ser utilitzada energèticame
ent

Fiigura 1. Tipus
s de biomass
sa segons el seu
s origen (F
Font: CFC – Observatori
O
d
de la biomass
sa)

Restes
de poda i
jardineria
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1.3.. Bioma
assa lleny
yosa
ntra en el sector
s
de la
a biomassa
a llenyosa, referit tant pel que fa
a a la
L’esttudi se cen
biom
massa d’orig
gen forestal com pel qu
ue fa a la bio
omassa d’o
origen agríco
ola.

1.3.1
1. Aplicaciions de la biomassa
b
l
llenyosa
Aplic
cacions tèrrmiques
ombustió de
e la biomasssa llenyosa permet gen
nerar un flu
uid tèrmic (v
vapor,
El prrocés de co
aigua
a calenta, oli tèrmic, etc) que possibilita un aprofita
ament direccte i l’estalvi de
comb
bustibles fò
òssils deriva
ats del petro
oli. D’aques
sta manera
a, la combusstió dels re
esidus
foresstals i agríccoles pot ser
s una fon
nt energètic
ca directa per
p a caleffacció en l’à
àmbit
domè
èstic, tant en instal·lacions ind
dividuals co
om col·lecttives. El re
endiment de
d la
biom
massa en úss tèrmic ess troba al vo
oltant del 90%.
9
A méss, actualme
ent la tecno
ologia
perm
met també extreure’n
e
fred, tot i que
e el procés resulta car..

Figura 2.. Caldera de biomassa
b
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Aplic
cacions elè
èctriques
La combustió
c
d la bioma
de
assa en una caldera permet
p
gen
nerar vapor a alta pressió i
temp
peratura, qu
ue s’expandeix en un
na turbina de vapor per
p tal de generar en
nergia
elècttrica. També és possib
ble la utilitzzació de la biomassa en
e cogenerracions exis
stents
(amb
b motors alternatius,
a
turbines de
d gas o turbines de
d vapor) a partir de
e les
tecno
ologies de gasificació
ó i piròlisii. El rendiiment en generació d’electricita
at és
d’aprroximadame
ent un 30%
% , de man
nera que l’a
aplicació ellèctrica gairebé sempre es
plantteja en form
mat de cogeneració.

F
Figura
3. Elem
ments d’una central de bio
omassa (Fon
nt: http://www
w.renovables-energia.com
m)
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2. Abast
A
d proje
del
ecte
ecte relacion
nat amb la biomassa s’inicia
s
amb
b la generacció del recu
urs, al
Quallsevol proje
que se
s li va afeg
gint valor amb diverse
es transform
macions finss finalitzar a
amb la gene
eració
d’ene
ergia. El següent quad
dre resumeixx aquest procés:

Generació
de
e
Bioma
assa

Transforrmació
en
n
biocomb
bustible

Transpo
ort i
subminiistra
men
nt

Comercia
alització
Consum Biioenergia

Fig
gura 4. Quadrre de generac
ció de valor de
d la biomass
sa. (Font: pròpia)

p
estudi se cen
ntrarà en la identifica
ació de níínxols de mercat i perfils
p
El present
profe
essionals asssociats al subsector de la biom
massa llenyo
osa i les se
eves aplica
acions
tèrmiques en el
e territori català i méss concretam
ment en less etapes finals de la seva
cade
ena de valorr, a saber:



Comerciialització
Consum
m de la bioen
nergia

En un
u altre esstudi elabo
orat pel Ce
entre Tecnològic Fore
estal de C
Catalunya, titulat
"Prop
posta de pe
erfil professsional i d'itin
neraris form
matius en l'à
àmbit de la biomassa sòlida
s
llenyyosa foresta
al" subvenccionat pel SOC
S
i el Fo
ons Social Europeu, ss’identifique
en els
perfills de les priimeres etap
pes del proccés de gene
eració de va
alor de la biomassa.
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3. La biom
massa lllenyosa
a a Cata
alunya
3.1.. Superf
rfície bos
scosa
La proporció de
e superfície ocupada pel
p bosc res
specte a l’o
ocupada per altres cob
bertes
a
ar fins a aproximadam
ment els 1..000 m. A partir
va augmentant
des del niivell del ma
d’aqu
uesta altitud
d la seva proporció torrna a dismin
nuir fins a desaparèixe
d
er completa
ament
a pa
artir dels 2.400 m. Re
especte el pendent, la
a proporció de bosc a
augmenta fins
f
a
l’interval 40-50% i, a pa
artir d’aque
est penden
nt, la prop
porció de b
bosc es manté
m
nt constant.. Pel que fa
a a l’orienta
ació, el bossc és abund
dant sobrettot en
aproxximadamen
orien
ntacions nord i va dism
minuint de forma
f
gradual, tant ca
ap a l’oest com cap a l’est,
fins al
a sud on, proporcional
p
lment, és menys
m
abund
dant.
Distrribució del bosc
b
en funcció de l’orog
grafia:

Fig
gura 5. Coberrtes de sòl se
egons l’orogrrafia
(
(Font:
http://w
www.creaf.ua
ab.es/iefc/pub
b/Catalunya/O
Orografia.htm
m)
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3.2.. Consu
um i sittuació actual
a
de
d la bio
omassa llenyos
sa a
Cataluny
ya
onsum ene
ergètic de la
a biomassa
a agrícola i/o forestal va ser de 93,9 ktep l’any
El co
2003
3. La major part d’aq
questa biom
massa corrrespon a consums
c
diirectes per a la
producció de ca
alor. Es co
oncentren principalmen
p
nt en el se
ector domèsstic (consum de
alefacció) i en el secto
or industrial (habitualm
ment indústrries que utiilitzen
llenyyes per a ca
biom
massa per a produir energia tè
èrmica i allimentar algun dels sseus proce
essos
productius). Elss sectors primari
p
(agrrícola i ram
mader) i te
erciari (servveis) també
é són
conssumidors de
e biomassa
a llenyosa però
p
en qua
antitats mé
és reduïdes. (Institut Català
C
d’Energia).
En l’apartat 5. Experiència
a existent a Catalunya
a d’aquest estudi, s’am
mplia inform
mació
sobre
e el consum
m i situació actual de la
a biomassa a Catalunyya.
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4. Evoluciió del se
ector de
e la biomassa en altre
es païso
os
4.1.. Factorrs d’influ
uència
cisivament en
e la produccció i consu
um de
Existteixen deterrminats facttors que infllueixen dec
biom
massa a cad
da país o reg
gió. Aquestts factors es
s poden classificar en:
mbientals
1. Am
 Disponib
bilitat del re
ecurs: Facctor que ca
al estudiar en primer lloc per ta
al de
determin
nar l’accés i la tempora
alitat del rec
curs.
nen les con
ndicions climàtiques de
d la
 Factors geogràfics//orogràfics: Condicion
d calor qu
ue requereixx cada zona
a, i la
regió, les quals indiquen les necessitats de
bertura amb
b biomassa
a. L’orografia del terreny és tamb
bé determin
nant a
seva cob
l’hora de
e valorar el potencial re
eal de dispo
onibilitat del recurs.
2. So
ocioeconòm
mics
 Factors energètics: Determine
en la rendibilitat de la biomassa
a com a re
ecurs
uctura crea
ada i el mercat
m
energètic, la qual depèn dels preus, la infraestru
m
energètic en cada moment.
 Teixit em
mpresarial: Un altre aspecte
a
clau
u en el pottencial de rrendibilitat de la
biomasssa és el teixxit empresa
arial existen
nt a la zona
a en els secctors relacionats
(fonamentalment el de la fusta).

4.2.. El sector en l’a
actualitat
Actualment, l’úss de biomasssa per a la producció
ó d’electricitat és de d
difícil implan
ntació
degu
ut tant a restriccions ecconòmiquess com a con
ndicionants tècnics i ad
dministratius
s.
En canvi,
c
pel que fa als usos tèrmicss de la biom
massa forestal, el mercat de cald
deres
petite
es i mitjane
es (de pèl·le
ets i estelles), era pràc
cticament in
nexistent el 2005. Tot i que
enca
ara és incip
pient, està experimenttant un cre
eixement so
ostingut i e
exponencial d’un
temp
ps cap aquíí. A més, compta
c
amb
b un gran potencial
p
de
e desenvolu
upament a casa
nostrra.
Aque
est sector emergent genera
g
novves oportun
nitats d’ocu
upació i un
na millora de
d la
comp
petitivitat de
els territoris. Actua dire
ectament en
n les activita
ats professionals de:



Emprese
es instal·lad
dores de fre
ed i calor
Instal·lad
dors elèctriccs
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Fabrican
nts de calde
eres i béns d’equip
d
Emprese
es de transp
port i/o distrribució / log
gística
Emprese
es de serve
eis, aprofitam
ments fores
stals i prime
era transform
mació
Silviculto
ors i altres professionals vinculatts a l’explo
otació i tran
nsformació de la
biomasssa forestal primària
p
(BF
FP)

m que es tracta d’un
n sector em
mergent, ca
al tenir en compte que la
Tot i això, com
mació i la fo
ormació són
n cabdals per potencia
ar-lo.
inform

4.3.. El con
nsum d’e
energia generada
g
a per biom
massa all món
c
mu
undial de biomassa s’ha increm
mentat en els darrerrs anys fin
ns a,
El consum
aproxximadamen
nt, uns 950
0 Mtep el 2002. No obstant, segueix
s
havvent-hi un gran
poten
ncial per a produir ele
ectricitat a partir
p
de la biomassa, que no esstà suficienttment
explo
otat.
En comparar
c
la
a producció
ó de biomassa a nivell mundial amb
a
altres tipus d’ene
ergia,
s’obsserva que aquesta
a
les supera de manera
m
esp
pectacular:

Figura
a 6. Ús mundial de la biom
massa (Font: www.energia
as-renovable
es.com)

ut a l’elevad
da participa
ació de la biomassa en
n les energies renovab
bles, regions
s que
Degu
no són
s
membre
es de la OCDE
O
com Àsia, Llatin
noamèrica i Àfrica apa
areixen com
m les
princcipals usuàrries de reno
ovables en general. En
n canvi, l’en
nergia hidro
oelèctrica i altres
a
renovvables com
m la solar i eòlica,
e
tene
en una majo
or representació entre els països de la
OCD
DE.
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En els
e països desenvolupats, la biomassa s’utilitza hab
bitualment per calefac
cció i
electtricitat. En els païsoss en desen
nvolupamen
nt, la biomassa en fo
orma de fu
usta i
resid
dus agrícole
es es el com
mbustible més habitual per a cuina
ar i escalfarr-se.

4.4.. El con
nsum d’e
energia generada
g
a per biom
massa a Europa
La biomassa
b
és l’energia renovab
ble amb major
m
creixxement en les previisions
energ
gètiques de
e la UE, am
mb un creixe
ement espe
erat del 210
0% en els p
propers 20 anys.
El futtur de la bio
omassa a Europa
E
passsa per l’ús tèrmic de la biomassa e
en cogenerració i
les xarxes
x
de calor
c
i fred centralitza
ades, segon
ns l’informe
e estadístic de biomas
ssa a
Euro
opa de l‘Asssociació Eurropea de la Biomassa (AEBIOM).
arrer inform
me estadístiic d’AEBIOM, amb da
ata d’1 de ju
uliol 2011, destaca la gran
El da
aporttació de la bioenergia al consum energètic a la Unió Eu
uropea (UE)), que el 2010 va
supo
osar el 68,6% de l’enerrgia total co
onsumida, gràcies
g
a l’e
efecte de less fonts d’en
nergia
renovvables. L’in
nforme asssenyala tam
mbé el sig
gnificatiu increment qu
ue les ene
ergies
renovvables esttan experim
mentant en
n els darrrers anys. L’energia hidràulica s’ha
estan
ncat, però la solar i l’eòlica han tingut creixements espe
ectaculars p
partint de quotes
de mercat
m
modestes. Per la seva ba
anda, la bio
omassa s’ha
a convertit en la renovable
més important d’Europa.
d
8% de la demanda
d
energètica fiinal a Euro
opa és en forma
f
de ccalor (calefa
acció,
El 48
aigua
a calenta sanitària
s
i calor per processos industrials). La calorr domèstica
a per
habittatges és la
a més consu
umida, segu
uida de la industria i el
e sector serrveis. El 2010, la
bioen
nergia a Europa va contribuir
c
e 82,2 millions de to
en
ones equiva
alents de petroli
p
(Mtep) a l’energ
gia final con
nsumida. D’’aquests, 58
8,8 Mtep (7
71%) van se
er destinats
s a ús
eu d’Energiia Renovab
ble (EREC)) preveu que la biom
massa
tèrmic. El Conssell Europe
ep. Això sig
gnifica un augment d
de fins al 210%
2
aportti el 2030 entre 236 i 255 Mte
respe
ecte la seva
a quota actu
ual de merccat.
m
part de
e la biomasssa necessà
ària per ass
solir els obje
ectius de 20
030 provind
drà de
La major
reste
es d’aprofita
aments forrestals (41%
%), residus
s (38%) i agrícoles
a
(21%). L’infforme
desta
aca que Espanya
E
(o
on la biom
massa reprresenta el 5,21% de
e l’energia total
conssumida) és un
u país fore
estal que no
o aprofita el seu gran potencial
p
de
e biomassa.
d la bioma
assa a Europa es do
onarà
Duess terceres parts del creixement esperat de
gràciies al desen
nvolupamen
nt de les pla
antes de co
ogeneració i els districtt heating (xarxes
de ca
alor centralitzada). Elss països que més coge
eneren amb
b biomassa
a actualmen
nt són
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els escandinaus
e
s (Suècia, Finlàndia i Dinamarca
a). A França
a, Àustria i Portugal ta
ambé
existteix una in
ndústria forrestal impo
ortant. Les plantes am
mb potències més baixes
b
(men
nys d’1 MW
We) s’ubique
en a l’Europ
pa Central, mentre que
e les més grans (més de
d 20
MWe
e) s’ubiquen
n al Nord.

Fig
gura 7. Consu
um de bioma
assa a la U.E. el 2009 (Fon
nt: Eurobserv
ver)

4.5.. El con
nsum d’e
energia generada
g
a per biom
massa a Espanya
ya
A Esspanya, And
dalusia és la comunita
at autònoma
a amb un major
m
consu
um de biomassa,
esse
ent l’àmbit domèstic el
e sector més
m
importa
ant i desta
acant clarament l’ús de
d la
biom
massa per la
a generació d’energia tèrmica sobre l’elèctrica
a:
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Figura 8. Consum de biomassa
b
a Espanya
E
per comunitats
c
autònomes (Font: IDAE)
Taula 1.
1 Consum de
e biomassa a Espanya pe
er sectors d’a
activitat (Fontt: IDAE)
2005
Dom
mèstic

Tep

%

2.023.161

47,85

Passta i paper

734.851

17,38

Fussta, mobles i suro

510.749

12,08

Alim
mentació, begu
udes i tabac
Cen
ntrals d’energia elèctrica (se
ense
cogeneració)
Gen
neració elèctrica amb cogen
neració

340.855

8,06

313.727

7.42

52.207

1.23

Cerràmica, cimentt i guix

129.013

3.05

Serrveis

34.811

0.82

Hossteleria

30.450

0,72

Agrrícola i ramade
er

20.330

0,48

Productes químiccs

16.772

0,40

Cap
ptació, depura
ació i distribuciió d’aigua

8.296

0,20

Altre
es activitats in
ndustrials

7.709

0,18

Tèxxtil i cuir

5.252

0,12

4.228.183

100

TOTAL

actualitat, la
a biomassa
a assoleix el 45% de la producció amb energies renovab
bles a
En l’a
Espa
anya. Això equival
e
al 2,9% respeccte al total de
d consum d’energia p
primària, inc
closes
les convenciona
c
als. Tant en aplicacion
ns elèctriqu
ues com tè
èrmiques, els recursos
s més
usatss son els re
esidus proce
edents d’ind
dústries forrestals i agrrícoles. El m
major consu
um es
dóna
a a Andalu
usia, Galicia
a i Castellla-Lleó, deg
gut principalment a lla presènciia en
aque
ests territorris d’empre
eses que consumeixe
c
en grans quantitats
q
d
de biomass
sa, a
l’exisstència d’un
n sector forestal dese
envolupat i la disseminació de la població (que
facilitta l’ús de la
a biomassa domèstica)).
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A Esspaña el vo
olum total de productte tallat (en
ntorn a 16 milions de
e metres cú
úbics)
repre
esenta nom
més el 30% del creixem
ment anual. A Catalunya aquest índex és de
el 2122%.
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5. Experiè
ència ex
xistent a Catalu
unya
5.1.. Activittat empre
esarial
ons les dad
des corresp
ponents a l’’1 de gener de 2010 i publicade
es per Idesc
cat el
Sego
passsat mes d’occtubre, existeixen 619.678 empres
ses amb acctivitat a Catalunya.
q fa a l’e
estructura empresarial
e
(nombre d’assalariatss/des, forma
a jurídica, sector
s
Pel que
d’acttivitat), en termes gene
erals es tra
acta d’emp
preses de re
eduïdes dim
mensions (s
sense
treba
alladors/ores assalaria
ats, el 55,3%
%; o amb menys de 10, el 38,8
8%), amb forma
f
jurídiica de perso
ona física (e
el 50,3%) i que pertany
yen al secto
or serveis (e
el 77,1%).

Figurra 9. Distribu
ució de l’activ
vitat empres
sarial a Catalunya per sectors, forma jurídica i no
ombre
d’ass
salariats, 2010
0 (Font: Idesc
cat)

q fa al sector de la bioenergia fo
orestal a Ca
atalunya, els experts i a
actors del sector
s
Pel que
coinccideixen a afirmar
a
que
e en el futurr la importà
ància del se
ector creixe
erà, encapçalada
per le
es emprese
es de serveis energèticcs.
p
a dia
a d’avui éss que existteix una in
nfraexplotacció del recu
urs a
El que es fa palès
alunya resp
pecte a altrres comunittats autòno
omes degutt a que po
oques empreses
Cata
realittzen un gran consum de
d biomassa
a i a que el sector fore
estal està po
oc desenvolupat.
e que és
é necessà
ària la no
ormalització del mercat i
També s’està d’acord en
andarditzacció dels prod
ductes per guanyar
g
en
n competitivvitat i genera
ar riquesa. Es fa
l’esta
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precís actuar de
e forma agrrupada i s’e
està començant a valo
orar seriosa
ament la crreació
b
d’un clúster de bioenergia.
d
a
actual
de productes
p
i serveis fa
a difícil que les
D’altra banda, la baixa demanda
i humans a la investtigació i a nous
uin dedicar recursos econòmics
e
emprreses pugu
dese
envolupame
ents.
al política de
d foment de
d la deman
nda es conssidera corre
ecta (tot i que
q la
Tot i que l’actua
a articulació
ó administra
ativa i fiscall hauria de ser més àgil), contrib
buiria de ma
anera
seva
decissiva a que aquesta
a
cre
eixés amb una
u major difusió
d
i form
mació sobre
e el recurs entre
els professional
p
s del sectorr energètic, industrial i forestal.
Enca
ara a dia d’avui es fa patent un desco
oneixement general d
dels avanta
atges
econ
nòmics, amb
bientals i so
ocials que comporta
c
l’ú
ús de la biom
massa foresstal.
f també, fiinalment, un
n esforç sob
bre les tecn
nologies mé
és adequade
es per al se
eu ús.
Cal fer

5.2.. Activittat institu
ucional
El Plla de l’Energia de Cattalunya 200
06-2015 pre
eveu increm
mentar la p
participació de la
biom
massa en el
e balanç de
d l’energia
a del país. Així, de fo
orma conju
unta, la pre
evisió
d’apo
ortació de la
a biomassa
a al consum
m d’energia primària a Catalunya per a l’any 2015
és de
e 1527 ktep
p/any, que representa
r
u 361% d’increment respecte
un
r
al consum de
e l’any
2003
3.
La viabilitat
v
de l’ús de la biomassa com a fontt d’energia és objectiu
u de nombrosos
organismes dedicats a l’a
adaptació i el desen
nvolupamen
nt d’experiè
ències euro
opees
basa
ades en l’exxplotació, subministram
s
ment i gene
eració d’energia a parrtir de biom
massa
resid
dual forestall, agrícola i industrial.
A Ca
atalunya exxisteixen un
n gran nom
mbre d’agents públics i privats qu
ue intervene
en en
l’estu
udi, control, promoció i venda de
e serveis basats
b
en la
a generació
ó d’energia amb
biom
massa. Aqu
uests agents conforrmen una xarxa d’actors rellevants pe
er al
funciionament d’experiènci
d
ies actualss i futures amb biom
massa (veurre taula 2)). Els
resulltats divulga
ats a partirr de les exxperiències promogude
es per emp
preses i en
ntitats
públiiques facilite
en la generració de novves iniciatives amb els mateixos o
objectius.
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Tau
ula 2. Organis
smes i empre
eses catalane
es referents en
e l’aprofitam
ment energètic
c de la bioma
assa
(Font: T.D
D. Sergio Loza
ano - UDG)
En
ntitats públiq
ques
Gene
eralitat de Cattalunya. Deparrtament de Me
edi Ambient i Habitatge
Gene
eralitat de Cattalunya. Deparrtament d’Agricultura, Alime
entació i Acció
ó Rural
Gene
eralitat de Cattalunya. Deparrtament de Po
olítica Territorial i Obres Púb
bliques
Diputtació de Barce
elona. Xarxa de
d Municipis
Institut Català de l’’Energia (ICAE
EN)
Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CT
TFC)
Centre de Recerca
a Ecològica i Aplicacions
A
Fo
orestals (CREA
AF)
Conssorci Forestal de Catalunya (CFC)
E
Entitats
privad
des
Recu
uforest SL

Eccoenergia SA

Ambigestt

Grup
p Cassà

Molins Energia SA

Termisa E
Energia SA

Trade
ema, Grup Ta
afisa

En
nergia Natural de Móra SL

Nova Ene
ergia SL

Calde
eras L. Solé SA
S

Pirob
bloc SA

Trratamiento y Valorización
V
de
e Residuos, SA
S
Avamsola
ar Biomassa
evalorització de
d residus del
Trractament y re
Energrup Biorenovable
es SL
maresme SA
Gahelios
A
SA
Trrama Techo Ambiental

Grefe
er, SL

Re
ecalor SA

nergies Renov
vables
Sapre, En

Iberssilva

Se
erinsa energia
a i mediambien
nt SA

SoliClima
a

Consstrucciones Co
orma SA

5.3.. R + D + Innova
ació
ergètica de
e la bioma
assa és molt
m
baixa pel que fa a producció
L’eficciència ene
d’ele
ectricitat:

Figura
a 10. Eficiènciia energètica de la biomas
ssa segons la
a finalitat del seu ús
(Font:: www.conam
ma.org)
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Per contra,
c
tal com
c
s’ha co
omentat antteriorment, la generacció de calor és molt eficient.
Pel que
q fa a la generació de
d fred el procés
p
enca
ara s’ha d’o
optimitzar per tal que resulti
r
menyys car.
Per aquests
a
i altres motius, en l’actualitat la tecno
ologia aplicada a la bio
omassa con
ntinua
expe
erimentant un
u gran imp
puls. La inve
estigació es
s centra en els
e següentts punts:




Augmen
nt del rendim
ment energè
ètic del recu
urs.
Minimitzar els efecttes negatiuss ambientals del procés.
Augmen
nt de la com
mpetitivitat en el mercatt.

Totess aquestes línies d’acctuació han generat i segueixen
s
g
generant
níínxols de mercat
m
emerrgents i lloccs de treballl associats a aquests.
Actualment, elss principalss centres a Catalunya
a on es realitzen treb
balls de recerca
centrrats en la biomassa
b
só
ón: l’Institutt de Recerc
ca en Energ
gia de Cata
alunya, el Centre
C
Tecn
nològic Forestal de Catalunya
C
i el Centre de Recercca Ecològicca i Aplica
acions
Forestals.

5.4.. Casos
s referentts
alunya disp
posava de 16
1 plantes de
d produccció d’energia
a amb biom
massa
L’anyy 2008 Cata
en op
peració, la majoria
m
d’ellles de carà
àcter tèrmic.
La major
m
part d’’aquestes plantes
p
conssumeixen menys
m
de mil tones/anyy de combustible
i es destinen a calefacció residencial. N’hi ha 4 de consum
ms més im
mportants qu
ue es
desccriuen a con
ntinuació:





Móra d’E
Ebre: Planta
a de gasificcació amb producció
p
d
d’electricitat
t. El combustible
es basa en clova d’ametlla.
Molins de
d Rei: Amb
b un consum
m similar (2.150 tones//any de biom
massa) es tracta
t
d’una pla
anta de calefacció cen
ntralitzada que
q submin
nistra calor a la urbanittzació
“La Gran
nja”.
Sant Perre de Torellló: en funcio
onament de
es de l’any 1992,
1
va ge
enerar electtricitat
i calor fiins l’any 19
997. Actualment nomé
és subminisstra aigua ccalenta perr a la
calefaccció del mun
nicipi, a l’esspera de que
q
es realitzi una rem
modelació i una
ampliació de la matteixa.
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Solsona: Es tracta
a de la pla
anta de prroducció de
e calor mé
és importan
nt de
n consum de residus de
d procés de
d fusta de
e gairebé 30
0.000
Catalunyya, amb un
tones.

Prop
perament po
oden entrarr en funcion
nament nove
es plantes de produccció d’energia
a que
a fina
als del 2008
8 estaven en
e tràmit adm
ministratiu.

Accció subvencionada pel
p SOC i el Fons Soccial Europeu, d'acord
d amb el Programa d'ajuts
d
a
Projec
ctes Innovadors, reg
gulat per l'Ordre TRE//293/2010

6.

Principals níínxols de
d merc
cat susc
ceptible
es de crrear
o
ocupac
ció

6.1.. Bioma
assa, ocu
upació i futur
f
ons Greenp
peace, la biomassa ge
enera més de
d 3 llocs de
d treball pe
er MW instal·lat.
Sego
En canvi,
c
l’eòlicca i la sola
ar registren
n 0,4 emple
eats per MW. A més,, el tractam
ment i
mantteniment de
e la biomasssa per obttenir energiia renovable genera 6
60 vegades
s més
llocs de treball que el secctor del gass, 30 vegad
des més qu
ue el secto
or del carbó
ó i 10
ades més que el se
ector nucle
ear (Energ
gies Renovvables, 201
10). Els cultius
c
vega
energ
gètics destiinats a la prroducció de
e material co
ombustible suposen un
na alternativ
va en
explo
otacions ag
gràries amb
b ús agríco
ola i ramader, cada vegada méss residual i més
depe
endent de les subvenccions europ
pees (Obse
ervatori de la Sostenib
bilitat a Esp
paña,
2010
0).
otencial de creació d’ocupació per
p a cada 10.000 ton
nes de fusta
a (50% hum
mitat)
El po
mobiilitzada és, segons rati estimat pel CTFC i el CFC en qu
uant a ocupa
ació directe
e:
Llocs de treballl directes: 11,5
•
•
•

Tallada i dessembosc de
T
e biomassa: 9,5
T
Transport:
1
E
Estellat:
1

Pel que
q
fa a llo
ocs de treb
ball indirecttes, el rati estimat a partir d’estudis realitz
zats a
Eslovvènia i Croà
àcia (Krajncc i Domac, 2007)
2
és el següent:
s: 12
Llocs de treballl indirectes

Tot i que el se
ector de la
a biomassa
a és un se
ector emerg
gent i amb
b futur i és
s font
ortunitats i potencialita
p
ts, també compta
c
amb
b amenacess i barreres:
d’opo
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Taula
a 3. DAFO sector biomass
sa (Font A SE
EMFO)
Anàlisis DAF
FO

Anàlisis inte
ern

Fo
ortaleses

Debilitats

Recurs gestionable, renovable,
com
mpetitiu i de gra
an qualitat quíímica

Costos d’extraccció superiors a
C
d’altres combusstibles biomàs
ssics

u inferior al ga
as i al gasoil
Preu

P
Percentatge
d’h
humitat variab
ble

Crea
ació de llocs de
d treball rurals directes
i indirectes
Energia neta i sosstenible
Bala
anç CO2 nul

Disponibilitat lim
D
mitada a diferè
ència
del Sol i el ventt

Opo
ortunitats
Optiimització de la
a biomassa forrestal en
les noves
n
directive
es europees
Anàlisis exte
ern

Amenaces
Falta de desenvolupament
le
egislatiu de la biomassa tèrm
mica

ment de les
Necessitat de gesstió i aprofitam
massses forestals
Posssibilitats de de
esenvolupame
ent en
l’àmbit tèrmic i elè
èctric

Promoció i edifficacions pens
P
sades
per al gas natural

Reducció de la de
ependència en
nergètica
amb
b l’exterior

Desconeixeme
D
ent per part de la
so
ocietat i escàss suport
in
nstitucional

Insta
al·lacions de referència,
r
sen
nzilles per
a l’ús tèrmic domè
èstic i possibilitat de
reutilització d’insta
al·lacions antig
gues

m es pot apre
eciar, les fo
ortaleses i oportunitats són molttes:
Com






La bioma
assa és una
a font energ
gètica generadora d’occupació en e
el medi rura
al
També és
é generado
ora d’ocupa
ació en tots els punts de
d la cadena
a de valor
Compta amb àmpliies reserve
es al territorri, que a més
m es pode
en renovar a un
ritme sosstenible.
Permet reduir
r
les im
mportacionss d'energia, entre elles el petroli.
Pot reacctivar zones amb poca activitat soc
cioeconòmiica

m importa
ant:
I el més
 Es tracta
a de l’energ
gia renovablle que crea i crearà mé
és llocs de ttreball
o
no es
e pot obvia
ar que el se
ector compta
a també am
mb amenaces i barrere
es
No obstant,
•

Elevats costos
c
d’exxtracció i reccollida de la
a biomassa forestal.

•

Elevat no
ombre de propietaris
p
p
privats
que dificulta
d
l’asssociacionissme.

•

Explotacció no adequada dels boscos
b
cata
alans per mo
otius socioe
econòmics.

•

En el ca
as de la bio
omassa ag
grícola, elev
vada disperrsió, produccció estacio
onal i
competè
ència amb altres
a
usos no
n energètics.
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Aque
ests factorss dificulten la garantia
a de subministramentt de bioma
assa per a usos
energ
gètics en grrans quantittats a un prreu fixat.
a
banda
a, la baixa eficiència
e
energètica de
d la bioma
assa per ge
enerar electtricitat
Per altra
requereix de grrans instal·lacions amb
b grans con
nsums per superar aquests costo
os. El
ar es troba, a dia d’avu
ui, en unes 50.000
5
tone
es/any.
llinda
c
to
ot i que ess tracta d’un
n sector em
mergent, en
n creixemen
nt, amb un
n llarg
En conclusió,
recorrregut a fer com a gen
nerador d’occupació, i ca
apaç de re
eactivar zon
nes geogràffiques
amb poca activvitat econòm
mica, preciisa d’un su
uport ferm en polítiques i accion
ns de
dinam
mització per tal de con
nsolidar-se.

6.2.. Potenc
cial de creació d’ocupaci
d
ió
ons el mode
el de serveis energèticcs, entre d’a
altres, és po
ossible la inducció de noves
n
Sego
activvitats empre
esarials en tota la ca
adena de valor:
v
prove
eïdors de m
matèria prim
mera,
disse
eny de sollucions, en
nginyeria de
e projecte, instal·lacio
ons i obre
es, operacio
ons i
mantteniment, gestió energ
gètica d’instal·lacions, gestió
g
econ
nòmica, etc. No obstan
nt, per
tal que
q
aquesttes possibilitats de negoci
n
es facin
f
realittat, és imp
prescindible
e una
regulació efectiiva i planificada pel sector,
s
una
a major qualificació p
professional dels
a major visió empresa
arial dels ac
ctors del se
ector, més esforç en R+D
R
i
emprresaris, una
més accions de
d difusió, màrqueting
g i pedago
ogia en relació a les bondats de
d la
massa.
biom
ue el secto
or de la biomassa s’iincorpori fe
ermament en
e la
D’altra banda, per tal qu
ertura de demandes tèrmiques in
ndustrials i urbanes, cal un can
nvi de model de
cobe
subm
ministramen
nt de climatització: cal
c
passarr del mod
del actual (importació
ó de
comb
bustibles ca
ars en insta
al·lacions se
enzilles) al model
m
inverrs: combusttibles autòctons i
més barats en instal·lacion
ns més soffisticades i amb majorss despesess de gestió.. A la
pràcttica, això ess tradueix en:
e
•

Costos globals
g
simiilars

•

Major eficiència ene
ergètica

•

c nivell tè
ècnic i eleva
ada estabilitat professional
Major occupació de cert

us 20/20/20
0, definits en
n la directiva de renova
ables 2009//28/CE,es marca
m
Dins els objectiu
e l’energia final proce
edeixi de le
es renovables l’any 2
2020. Aquest fet
que el 20% de
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supo
osa un canvvi d’enfocam
ment i permet al secto
or de la biom
massa contrribuir molt millor,
m
sobre
etot en term
mes tèrmics, als objectiius del país
s.
esenvolupament de xa
arxes de callefacció urb
bana pot se
er una línia de treball que,
q
a
El de
més de contribu
uir a la conssecució dels objectius 20/20/20, generi
g
activvitat en un sector
s
d
acttualment co
om el de la construcció
c
ó.
tant deprimit
o
es fa palès qu
ue la combinació ideall per a realitzar un aprofitament òptim
ò
No obstant,
de la
a biomassa és en form
ma de coge
eneració, on
n la suma de
d rendime
ent en gene
eració
d’ele
ectricitat am
mb el rendim
ment en ge
eneració de calor pot arribar a asssolir el 80
0%. A
més,, la única manera
m
de desenvolup
d
par el merca
at i mobilitzzar com a m
mínim 10 milions
m
de to
ones de bio
omassa/anyy al final de
el període marcat pel nou PER. (Pla d’ene
ergies
Reno
ovables) 20
011-2020, és
é través de
d la dema
anda elèctrica. Aquestts 10 milion
ns de
toness/any no exhaureix, ni
n de lluny, les possib
bilitats de producció
p
sostenible de
d les
massses forestalls espanyoles i catalan
nes, per la qual
q
cosa la
a capacitat d’amortitza
ació a
llarg termini de les
l inversions a realitzar estan ga
arantides.
massa tèrm
mica ha esta
at sotmesa a una “disfu
unció regula
atòria”, ja qu
ue no
Fins ara, la biom
hi ha
avia objectiu
us en el ca
amp tèrmic i tots els es
sforços s’ha
an dirigit al mercat elè
èctric,
on la
a rendibilitatt de la biom
massa és molt
m inferior. Tot i que amb un nivvell de dem
manda
inferiior, els models energètics de calefacció
ó urbana nòrdics só
ón perfecta
ament
apliccables a Cattalunya, esp
pecialment a les zones
s d’interior.
s
en
n què de forma més eficient es pot
p utilitzar la
l biomassa
a són les xa
arxes
Els sistemes
de calor
c
amb cogeneració
c
ó. La cogen
neració requereix d’im
mportants inversions i d’una
d
gestiió més soffisticada, amb més llo
ocs de treb
ball i més qualificats que els poden
p
gene
erar altres tipus d’energ
gia. Aquests sistemes,, a més, són
n perfectam
ment compa
atibles
amb altres tipuss d’energiess, tant de ca
aràcter reno
ovable com no.
postes d’ac
ctuació
Prop
•

Marc reg
gulatori esp
pecífic i esta
able que ga
aranteixi la rendibilitat
r
d
de les inverrsions
a mig i llarg termini en el secto
or

•

Potencia
ació, mitjançant el marc legal, de
el canvi de model de ssubministra
ament
de clima
atització (combustibles autòctons i barats en instal·lacion
i
ns sofisticad
des)

•

Potencia
ació de figures “gestore
es” de petittes propieta
ats forestalss que promo
oguin
l’agrupam
ment d’aquestes i la ge
estió de la seva
s
massa
a forestal

•

Suport institucionall a projecte
es de R+D
D que incideixin en la
a traçabilita
at, els
costos d’extracció
d
i els costos de producc
ció de la biomassa per ús energètiic
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•

Suport institucional a projecte
es de R+D
D que incid
deixin en la
a millora de les
ons i rendim
ments de la biomassa
prestacio

•

Suport instituciona
al a inicia
atives públiques o privades
p
qu
ue treballin
n en
l’adaptacció de la ma
aquinària a les caracte
erístiques de
e la massa forestal

•

Difusió al conjunt de la societat del sector de la
a biomassa
a com a sector
s
d’oportunitats laborals

•

Difusió al conjunt de la soccietat dels beneficis de
d la biom
massa per a ús
energètic

•

Impuls a projectess de cogen
neració o generació
g
elèctrica m
mitjançant noves
n
tecnolog
gies a partir de la bioma
assa

•

Promoció d’instal·la
acions de biiomassa pe
er a usos tèrmics en el sector dom
mèstic
i urbà

•

Promoció de la bio
omassa perr a usos tè
èrmics en sectors
s
indu
ustrials alta
ament
consumiidors de callor.

6.3.. Nínxolls de me
ercat i llo
ocs de tre
eball rela
acionats
c
pre
eocupació pels problemes med
diambientals, la demanda socia
al de
La creixent
millores en la qualitat de vida,
v
els can
nvis en el marc
m
legisla
atiu ambienttal i l’aparic
ció de
ues orienta
ades a l’e
ecoeficiència
a i la mo
odernització
ó dels sistemes
millores tècniqu
c
que
e ha estim
mulat l’aparrició i
productius són elements que descriuen un context
una interesssant i creixe
ent activitatt empresaria
al.
conssolidació d’u
Aque
est fenomen també ess recull en el nostre àmbit
à
geogrràfic i d’aqu
uesta mane
era ja
l’anyy 2000 el sector
s
del medi amb
bient generrava 220.00
00 llocs de
e treball. (Font:
(
Ecoe
empleo- Situ
uación y ten
ndencias de
el empleo medioambie
m
ental en Esp
paña)
ent en
La projecció de com aquessta creixent activitat empresarial es tradueixx directame
ofessionals centrades en la com
mercialització i consum
m de bioen
nergia
oporttunitats pro
(abasst del projecte) es desenvolupa en dues àree
es d’anàlisi::
•

niciatives empresarial
e
ls generad
dores
Nínxols de merrcat: activvitats i in
essionals en
e l’activitatt de la com
mercialitzacció i consum de
d’oportunitats profe
bioenerg
gia (biomasssa)

•

Llocs de
d treball directame
ent relacio
onats: perffils professsionals vinc
culats
directam
ment amb la comercialittzació i consum de la bioenergia
b
((biomassa)
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6.3.1
1. Nínxols de mercatt
entifiquen trres importan
nts nínxols de mercat que genere
en interessa
ants oportunitats
S’ide
d’em
mprenedoria i llocs de trreball.
Taula 4. Nínxols de mercat
m
identificats (comerc
cialització i consum
c
de bioenergia)

Nín
nxols de Mercat
Emprese
es de Serveis Energètic
cs (ESE)
Emprese
es Industria
als i de Serveis
Spin-offf i Start-Up in
niciatives empresarials
s des de la Universitat
U

Emp
preses de Serveis
S
Ene
ergètics (E
ESE)
aó de ser de
d les emprreses de se
erveis energètics és eliminar
e
la in
neficiència en el
La ra
conssum energètic assumin
nt la prestacció del servei que es deriva
d
del co
onsum energètic
i la in
nversió i exp
plotació dells equipame
ents necess
saris per a proveir-lo.
p
àmbit de la biomassa l’Empresa de
d Serveis Energètics s’encarregaria del disseny,
En l’à
munttatge, posa
ada en funccionament, operació i mantenim
ment de less instal·lacio
ons, i
subm
ministramen
nt de bioma
assa, factu
urant, habitualment de
e forma me
ensual, perr tots
aque
ests serveiss en base a l’energia tè
èrmica consumida pel client. En la factura ta
ambé
s’inclou el cost de la nova
a instal·lació
ó que, gene
eralment, un cop finalitzat el conttracte
amb la ESE passsa a ser prropietat del client.
Aque
est és el ma
arc concepttual i teòric d’un nou model
m
de ne
egoci que s’està consolidant
a Eu
uropa en líínia amb l’’estratègia per a l’estalvi i l’eficciència ene
ergètica que els
gove
erns estatals i comunitari estan fomentant.
f
Alguns païïsos com C
Canadà o Estats
E
Unitss, ja tenen una àmplia
a experiènciia en aques
st tipus de serveis i esstan exporta
ant el
mode
el de nego
oci a altres països. No
omés als Estats
E
Unitss, les emprreses de se
erveis
energ
gètics gene
eren una activitat
a
apro
oximada d’uns 6.000 milions de dòlars anu
uals i
done
en feina a unes 60.000 persone
es. A Alem
manya, el país
p
europe
eu en què més
impla
antat es troba a hores d’ara aque
est sector, el
e volum de negoci ja ssupera els 2.000
2
milions d’euros. (Font: Culltura Energè
ètica, nº 17
76. Institut Català
C
d’Ene
ergia-Generalitat
C
de Catalunya)
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Emp
preses Indu
ustrials i Se
erveis
Es trracta d’emp
preses esp
pecialitzades en oferirr componen
nts, maquin
nària, recurrsos i
soluccions tècniq
ques per l’exxplotació en
nergètica de
e la biomasssa.
Aque
estes solen
n ser empre
eses conso
olidades qu
ue dins la seva
s
estratègia generral de
nego
oci han opta
at per oferir una sèrie
e de productes i serve
eis especia
alitzats en donar
d
respo
osta al secttor de la bio
omassa.
eu futur com
m a negoci es troba directament
d
lligat a l’èxxit comercia
al i d’implan
ntació
El se
que pugui tenir la biomassa com a fon
nt energètic
ca. En part per aquest motiu la ma
ajoria
uestes com
mpanyies ab
borden aquesta activitat com a líínia de neg
goci secund
dària i
d’aqu
no co
om a font de negoci prrincipal.
Taula 5. Activitats
A
nínx
xol empreses industrials i de serveis

Princ
cipals activitats empres
sarials
Fabricants calde
eres biomas
ssa i compo
onents auxiliiars
Insta
al·ladors esp
pecialitzats en
e biomass
sa i serveis mantenimen
m
nt
Engin
nyeries / Co
onsultories especialitza
e
ades en projjectes bioma
assa

Spin
n-off / Startt-up
é una empresa promo
oguda per un o diverso
os investigad
dors i
Una spin-off uniiversitària és
e crea, am
mb el suportt de la unive
ersitat, amb
b la finalitat d’explotar e
els resultants i el
que es
cone
eixement qu
ue aquests investigado
i
rs han obtin
ngut en un procés de rrecerca.
t
els invvestigadorss passen a desenvolup
par una tassca empressarial. En aquest
Per tant,
conte
ext es parla
a d’investiga
adors-empre
enedors.
Una start-up éss un projeccte de crea
ació de nov
va empresa
a. Mentre q
que una sp
pin-off
eix obligatò
òriament de
els resultatts de recerca d’un grup d’invesstigació o de
d la
sorge
innovvació, una start-up es
e caracte
eritza única
ament pel fet de respondre a una
oporttunitat de mercat.
m
up o sectorr de clients potencials
s està
Una oportunitatt de mercatt apareix quan un gru
atès o no disposa d’una oferta òp
ptima que s’’ajusta a less seves neccessitats. D’altra
D
desa
band
da, una op
portunitat de
d mercat també po
ot ser consseqüència d’un avan
ntatge
comp
petitiu que permeti
p
a la
a nova empresa presen
ntar una ofe
erta superio
or a l’existen
nt.
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La planificació
p
d’una sta
art-up és molt
m
similarr a la d’una spin-off
ff. La diferrència
fonam
mental és que,
q
en un
na start-up, el producte o servei que s’ofere
eix ja existe
eix al
merccat i , per tant, el factorr principal d’èxit és el posicioname
p
ent competitiu.

Empren
nedor
SPIN-OFF
EMP
PRESARIAL
L

Protoco
ols de transforrmació i
eficiència de biomassa a energia

Serveiis
Disseny d’enginyeria de
e projectes
d cogeneració
de
ó

Suport de gestió i exp
plotació
ergètica bioma
assa
ene

Software
e de subministtrament i
operacions

Figurra 11. Possiblles serveis a oferir per una spin-off al sector bioma
assa

a figura 12 s’apunten alguns delss serveis que es conssideren sussceptibles de ser
En la
gene
erats per sp
pin-off.
Pel que
q
fa a les start-up, poden parttir de línies
s d’activitat similars qu
ue ja estigu
uin en
funciionament en
e altres te
erritoris i sig
guin aplicables al terrritori català
à o, simplem
ment,
dediccar-se a acctivitats méss consolidades en el sector
s
des d’un
d
enfoca
ament innov
vador
(centtrant la diferenciació més
m en el “co
om” que en
n el “què”).
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6.3.2
2. Projecció de Perfiils Profess
sionals vinc
culats al consum
c
ic
comercialitz
zació
de biom
massa
A co
ontinuació es
e presenta
a l’inventarii de perfils profession
nals que ess poden vin
ncular
direcctament a la
a fase de co
onsum (apro
ofitament tè
èrmic) i com
mercialització
ó de biomassa.
Taula 6. Inve
entari perfils professionals
p
s

INVENTAR
RI PERFILS PROFESSIO
ONALS
Àrea
Tècnica
T

Tècnic de central de biomassa
b
(x
xarxa calor centralitzada inferior a 0,5
5 MW.)
Instal·lado
or/mantenim
ment de cald
deres de bio
omassa
Operari co
onstrucció: especialitzat en construcció de sitge
es, sala de calderes
c
i
instal·lació de sistemes modulars especialment destinats per la instal·lació de
calderes i emmagatzem
e
matge bioma
assa.
Cap de pro
ojectes de desenvolupa
d
ment i instal·lació de Callderes Bioma
assa
Tècnic pro
ojectista equ
uips/calderes
s
Assessor--Consultor Energètic
E

Àrea
Co
omercial

Comerciall serveis i co
onsultoria en
e desenvolu
upament projjectes Bioma
assa
Comerciall Pèl·lets/Es
stella
Comerciall Calderes
s
biocombusstible

Àrea
Formativa i
PromocióD
Difusió

i

siste
emes

modulars

d’em
mmagatzema
atge

Dinamitza
ador local co
onsum energ
gies alternativves biomassa
Formadorr en gestió biomassa i aplicació energ
gètica

Aque
ests perfils professiona
p
als queden descrits
d
en les següen
nts fitxes.
al: Prèviame
ent cal fer la
a consideració tècnica respecte ell recorregutt formatiu que es
Nota
proposa per ca
ada perfil. Aquesta
A
forrmació no ha
h de ser excloent
e
d’a
altres titula
acions
q en el futtur poden aparèixer.
tècniiques relacionades o que
a
del present inforrme sí que consideren
c
or i requisit fonamental pel
que el facto
Els autors
dese
envolupame
ent del perfill profession
nal és el des
scrit com a coneixements ( genera
als i
espe
ecífic).

de
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TÈ
ÈCNIC DE CENTRAL DE BIOMA
ASSA (xarx
xa calor ce
entralitzada
a inferior 0,5
0
MW)
De
efinició
Tè
ècnic responsable de dirigir
d
la cen
ntral de biom
massa
Fu
uncions
Diirigir tots elss processoss de produccció i mante
eniment de la
l planta
Re
esponsabilitats
Organització i gestió de la instal·lacció i mitjans tècnics/hum
mans
Re
equisits pe
er l‘accés al
a lloc de trreball - FOR
RMACIÓ
Ciicle Formatiu Grau Sup
perior:
 Desen
nvolupamen
nt de Proje
ectes d’insta
al·lacions tè
èrmiques.


Tècnic Superior en
e program
mació de la producció
p
e fabricació
en
ó mecànica.

En
nginyeria Tè
ècnica Indu
ustrial (espe
ecialitat en Mecànica)
M
Re
equisits pe
e r l‘accés al
a lloc de trreball - CO
ONEIXEMEN
NTS
oneixementts Generalss:
Co
 Electrricitat: fred i calor, me
edi ambient, forestal, gestió
g
recurrsos human
ns,
electrromecànica
Co
oneixementts Específiccs:
 Mecànica, electrò
ònica, informàtica, cald
deres, segu
uretat i risco
os laborals.
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INST
TAL·LADOR
RS / MANTENIMENT DE
D CALDE
ERES DE BIOMASSA
Defin
nició
Enca
arregat de fer
f la instal·lació, man
nteniment i conservació de les ccalderes de
biom
massa, tant per
p ús domèstic com in
ndustrial.
Func
cions
Realitzar el muntatge, la
a instal·lació, explicarr el funcion
nament i rrealitzar el
mantteniment.
Resp
ponsabilita
ats
Grau
u de respo
onsabilitat en
e quant a seguretatt i eficiènciia de la in
nstal·lació i
respo
osta al clien
nt.
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - FORMACIÓ
Cicle
e formatiu grau mig:
 Tècnic muntatge
m
fre
ed/calor
e formatiu grau superio
or:
Cicle
 Mantenim
ment instal··lacions tèrm
miques
Altres:
 Instal·lad
dor d’equipss d’energiess renovable
es
dor d’instal·lacions tèrm
miques d’ed
dificis
 Instal·lad
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - CONEIXEMENTS
S
Cone
eixements Generals:
G
 Interprettació de planells d’edifiicis
 Reglame
ent i normattiva tècnica i de segure
etat d’edificis
 Soldadura
 Informàttica
Cone
eixements Específics:
E
 Calderess, mantenim
ment, seguretat i riscos
s laborals.

Accció subvencionada pel
p SOC i el Fons Soccial Europeu, d'acord
d amb el Programa d'ajuts
d
a
Projec
ctes Innovadors, reg
gulat per l'Ordre TRE//293/2010

TÈCNIC / OPER
RARI CONS
STRUCCIÓ
Ó
Defin
nició
Prop
porcionar le
es solucionss i adaptaccions consttructives pe
er la realitzzació de la
producció de bio
omassa, pe
er exemple: emmagatz
zematge de biomassa, adequació
de l’e
edifici per la
a instal·lació
ó calderes, distribució calor,etc
c
Func
cions
Realització de les obres o adequaccions neces
ssàries perr acollir un
n equip de
producció de bio
omassa
Resp
ponsabilita
ats
Facillitar solucions construcctives segon
ns criteris projecte tècn
nic.
Gesttionar la seg
guretat labo
oral en l’obra.

Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - FORMACIÓ
e formatiu grau mig d’o
obres de con
nstrucció.
Cicle
Altres:
 Instal·lad
dor d’instal·lacions tèrm
miques d’ed
dificis
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - CONEIXEMENTS
S
. Con
neixementss Generals:
 Interprettació de planells d’edifiicis
 Reglame
ent i normattiva tècnica i de segure
etat d’edificis
 Tècnique
es construcctives

Cone
eixements Específics:
E
 Segureta
at i riscos la
aborals.

Accció subvencionada pel
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CAP
P DE PROJE
ECTES
Defin
nició
Disse
enyar, planificar i fer seguiment del
d projecte de construcció i instal·lació de la
calde
era de biom
massa.
Func
cions
Elaboració de la propossta tècnica
a, coordina
ació dels diferents proveïdors
particcipants i se
eguiment de
e l’execució
ó de l’obra:






Control i seguimentt producció de l’obra.
Control de
d les certifficacions ind
dustrials
Control econòmic
e
d projecte
del
Control de
d la qualita
at del projeccte
Elaboracció de certifficacions tèccniques

Resp
ponsabilita
ats
Elaborar projectte de producció de bioe
energia seg
gons els req
queriments del client.
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - FORMACIÓ


Enginyeria tècnica Industrial

Altres:
 Instal·lad
dor d’equipss d’energiess renovable
es
 Instal·lad
dor d’instal·lacions tèrm
miques d’ed
dificis
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - CONEIXEMENTS
S
eixements Generals:
G
Cone
 Edificaciió industrial
eixements Específics:
E
Cone
 Eines dissseny: Pressto, Project,, Autocad
 Calderess
 Segureta
at i riscos la
aborals.

Accció subvencionada pel
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TÈCNIC PROJE
ECTISTA
Defin
nició
Tècn
nic responssable de dissenyar
d
c
calderes
per
p
la prod
ducció de bioenergia
mitja
ançant la bio
omassa
Func
cions
Disse
eny mecàniic conjunts i grups.
Elaboració d'esccandalls i nous equipaments addicionals.
Espe
ecejaments i/o modifica
acions de plànols.
Relacions amb proveïdors, recerques i noves apllicacions.
Resp
ponsabilita
ats
Disse
enyar calde
eres eficientts i ajustade
es a les nec
cessitats clie
ents/mercat
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - FORMACIÓ



Cicle forrmatiu superior fabricacció mecànic
ca (disseny))
Cicle forrmatiu superior caldere
eria

Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - CONEIXEMENTS
S
Cone
eixements Generals:
G
 Disseny calderes i equipament
e
ts addiciona
als
eixements Específics:
E
Cone
 Eines dissseny: Solid
dEdge, Auto
ocad
 Fabricacció mecànicca, fosa,forja, estampa
ació i pulverimetal.lúrgia, utillatge
de proce
essament de xapa i mo
otlles i mode
els per a po
olímers.
 Assegurrament de la
a qualitat
 Normativva prevenciió de riscos laborals i de
d protecció
ó ambiental

Accció subvencionada pel
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COM
MERCIAL SERVEIS
S
I CONSULTO
C
ORIA
Defin
nició
Dese
envolupar l’acció
l
com
mercial i prromotora de
d serveis i consultoria tècnica
espe
ecialitzada en
e projectess de bioenergia (bioma
assa)
Func
cions
Realitzar l’acció
ó comercial.
Reco
ollir les nece
essitats i requerimentss del mercatt
Resp
ponsabilita
ats
Prog
gramació i realització de l’acció comercial segons
s
elss objectius comercials
estab
blerts
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - FORMACIÓ


Cicle forrmatiu grau mig en gesstió comerciial i màrque
eting

Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - CONEIXEMENTS
S
eixements Generals:
G
Cone
 Gestió comercial
c
Cone
eixements Específics:
E
 Energiess renovable
es. Explotacció bioenerg
gètica de la biomassa.
 Anàlisi i avaluació d’inversions
d
s energètiqu
ues.
 Calderess de biomasssa.
 Elaboracció pressupostos
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COM
MERCIAL PELETS/ES
P
TELLA
Defin
nició
Dese
envolupar l’acció come
ercial i prom
motora de la
a venda de pèl·lets/esttella com a
font de
d producció de bioenergia.
Func
cions
Realitzar l’acció
ó comercial.
Reco
ollir les nece
essitats i requerimentss del mercatt

Resp
ponsabilita
ats
Prog
gramació i realització de l’acció comercial segons
s
elss objectius comercials
estab
blerts

Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - FORMACIÓ
e formatiu grau mig en gestió com
mercial i màrrqueting
Cicle
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - CONEIXEMENTS
S
.
eixements Generals:
G
Cone
 Gestió comercial
c
Cone
eixements Específics:
E
 Explotacció bioenerg
gètica de la biomassa.
 Calderess de biomasssa.
 Biomasssa: potència
a tèrmica, emmagatzem
matge i man
nipulació
 Elaboracció de presssupostos
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COM
MERCIAL CALDERES
C
Defin
nició
Dese
envolupar l’acció come
ercial i prom
motora de la venda de calderes
c
Func
cions
Realitzar l’acció
ó comercial.
Reco
ollir les nece
essitats i requerimentss del mercatt

Resp
ponsabilita
ats
Prog
gramació i realització de l’acció comercial segons
s
elss objectius comercials
estab
blerts
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - FORMACIÓ
Cicle
e formatiu grau mig en gestió com
mercial i màrrqueting

Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - CONEIXEMENTS
S
eixements Generals:
G
Cone
 Gestió comercial
c

Cone
eixements Específics:
E
 Explotacció bioenerg
gètica de la biomassa
 Calderess de biomasssa.
 Elaboracció de presssupostos
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ASSESSOR CO
ONSULTOR
R ENERGÈT
TIC
Defin
nició
Asse
essorar en solucions tècniques per a l’apro
ofitament de la biomassa com a
comb
bustible.
Func
cions
Analitzar necesssitats i requ
ueriment del client
Elaborar estudi i proposta d’instal·lació
d
ó de biomas
ssa
Resp
ponsabilita
ats
Prop
porcionar so
olucions perr a la plena implantació
ó d’instal·laccions de bio
omassa
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - FORMACIÓ


Enginyeria Tècnica Industrial

Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - CONEIXEMENTS
S
eixements Generals:
G
Cone
 Desenvo
olupament projectes
p
en
nergètics

Cone
eixements Específics:
E
 Explotacció bioenerg
gètica de la biomassa
 Càlcul de consums energètics
 Mesuress de millora d’eficiència
a energètica
a

Accció subvencionada pel
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DINA
AMITZADO
OR LOCAL
Defin
nició
Fome
entar i prom
moure la im
mplantació de la bioen
nergia tant amb en eq
quipaments
urbans com a nivell domèsstic i industrial.
Func
cions
Anàlisi i estudi sobre la im
mplantació de calderes biomassa
a en l’àmbit geogràfic
assig
gnat
Orga
anització i re
ealització ca
ampanyes de
d divulgac
ció i promocció.
Facillitació i med
diació entre usuaris i prroveïdors especialitzatts.
Realització d’esstudis concrrets de viabilitat.
Gesttionar i prom
moure subvencions i ajjudes.
Resp
ponsabilita
ats
Incre
ementar el coneixemen
c
nt i implanta
ació sisteme
es bioenerg
gètics (biomassa)
Divulgar els be
eneficis de la biomasssa com a re
ecurs energ
gètic a la ssocietat en
gene
eral i a “targ
gets” de pob
blació especcífics

Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - FORMACIÓ
e Formatiu grau Supe
erior Mante
eniment Eq
quips Indusstrials (esp
p. energies
Cicle
renovvables)
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - CONEIXEMENTS
S
.
eixements Generals:
G
Cone
 Energiess Renovable
es

Cone
eixements Específics:
E
 Explotacció bioenerg
gètica de la biomassa
 Càlcul co
onsums ene
ergètics
 Mesuress millora eficciència energètica
 Mesuress i tècniquess màrquetin
ng i promoció
 Disseny de campan
nyes i/o promocions
 Explotacció de recurrsos 2.0
 Gestió de
d la informa
ació
 Organitzzació d’esde
eveniments
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FOR
RMADOR
Defin
nició
Divulgació de l’a
aplicació i explotació
e
de la biomas
ssa com a font
f
de bioe
energia.
Func
cions
Orga
anització i desenvolupa
ament progrrames formatius especcífics
Resp
ponsabilita
ats
Divulgar i prepa
arar futur especialistes
Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - FORMACIÓ
Enginyeria Tècn
nica Industrrial

Requ
uisits per l‘accés al llloc de treball - CONEIXEMENTS
S
Cone
eixements Generals:
G
 Eficiènciia energèticca
 Desenvo
olupament projectes
p
en
nergètics
eixements Específics:
E
Cone
 Caldererria
 Certificat d’Aptitudss Pedagògiq
ques
 Segureta
at laboral
 Medi am
mbient
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7. Conclu
C
sions
La biomassa
b
és l’energia renovab
ble amb major
m
creixxement en les previisions
energ
gètiques de
e la UE. Es tracta de l’energia ren
novable que
e, a més, g
genera més
s llocs
de trreball de totes
t
les existents en
n l’actualitat. Fa posssible la inducció de noves
n
activvitats empre
esarials en tota
t
la cade
ena de valo
or: es define
eix com un recurs energètic
gene
erador d’inn
novació tecnològica i, per tantt, de llocss de treball amb ele
evada
qualiificació.
.
A més,
m
contrib
bueix activvament a la
l millora de la com
mpetitivitat, l’ocupació i el
dese
envolupame
ent locals. I contribue
eix també a millorar la qualitat de la supe
erfície
foresstal.
m
i, esspecialmentt en la líniia de la promoció de
e l’ocupació
ó, es
Per aquests motius
ortants els beneficis
b
de
erivats de potenciar el sector:
conssideren impo


Suposa una oportu
unitat per al
a reciclatge
e de person
nes aturade
es, especialment
a
de llarga duració
d
prov
vinents del sector de la construc
cció i
els/les aturats/des
sectors afins
a
(instal·ladores).



l
de
d població jove en reccerca de la seva
Suposa una oportunitat per a l’ocupació
ots els nivellls de qualificació.
primera feina, en to



amització o reconverrsió de se
ectors
Suposa una oporttunitat per a la dina
als tradicion
nals, especcialment els relacionats amb la fabricació de
industria
maquinà
ària o equipaments.



És una excel·lent
e
via de reactiivació de te
erritoris amb
b baixa activvitat econòmicoempresa
arial



a
a la sostenibilitat del medi
m
rural
Pot conttribuir molt activament



c i de gesttió complexxa, aspecte
e que
Precisa de desenvvolupament tecnològic
eix el secto
or en gene
erador pote
encial de nínxols de m
mercat nou
us en
converte
l’àmbit de
d la enginyyeria, la consultoria i l’R
R+D en general.



d
pament és incipient pe
erò clarame
ent ascendent, per la qual
El seu desenvolup
cosa pott ser font d’iiniciatives empresarial
e
s emprened
dores i d’au
utoocupació
ó
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No obstant,
o
perr tal que aq
questes po
ossibilitats de
d creació de riquesa i d’ocupac
ció es
facin
n realitat, ess fan impresscindibles determinade
d
es condicio
ons: un interès real per part
de le
es institucio
ons a poten
nciar el secttor, una reg
gulació efecctiva i planificada d’aq
quest,
més qualificació
ó professional per parrt dels seus
s actors, més
m esforç e
en R + D i més
accio
ons de difussió i pedago
ogia sobre el
e recurs.
El futur de la bio
omassa, tan
nt a Europa
a com a Cattalunya, passa per l’úss de la biom
massa
ogeneració i les xarxe
es de calor i fred centralitzades. En l’actualitat, aquest tipus
en co
d’aprrofitament combinat
c
de
el recurs està completa
ament infrae
explotat, en
n gran part degut
d
a una
a “disfunció
ó regulatòria
a” que cal subsanar.
s
un ca
anvi de mod
del de subm
ministramen
nt de climatització serà
à molt
D’altra banda, sense
nse ajuts, subvencionss o facilitatss de finança
ament
difícil que el secctor es consolidi. I sen
equereixen les instal·la
acions (méss complexes
s que
per a fer front a les inversions que re
les utilitzen
u
com
mbustibles tradicionals)) és improb
bable que es pugui durr a terme aq
quest
canvvi de model en un perío
ode raonablle de temps
s.
ercer lloc ca
al considera
ar el paper del sector industrial com
c
a consu
umidor pote
encial
En te
de grans
g
quantitats de biomassa. Si
S la industtria consum
meix biomassa per a usos
tèrmics i/o elècttrics, el secctor farà un pas de geg
gant en el seu
s procés de consolid
dació.
De fet,
f
en indú
ústries vinculades a la
a biomassa
a en alguna
a part del seu procés
s (ex.
Indússtries pape
ereres, de
e transform
mació de la
l fusta...) ja es tro
oben exem
mples
d’instal·lacions d’aprofitament tèrmic o de cogen
neracions amb
a
biomasssa. No obs
stant,
ara no existteixen molte
es experièn
ncies reals al territori en
e altres se
ectors indus
strials
enca
amb elevades necessitats
n
t
tèrmiques.
er un gran tasca
t
inform
mativa i ped
dagògica so
obre el recurs i el secto
or a la
Finallment, cal fe
socie
etat en gene
eral: sense ella, l’associacionisme
e de propiettaris foresta
als, l’augme
ent de
profe
essionals especialitzatts, la instal·lació de plantes
p
d’en
nvergadura o destinad
des a
xarxa
a o el desen
nvolupamen
nt de la tecn
nologia esd
devenen mo
olt més com
mplicats.
Aque
ests són elss reptes que
e es perfilen
n com a cla
aus per a qu
ue el sectorr de la biom
massa
es co
onverteixi en una font d’ocupació
d
amb un pes
s específic i rellevant e
en el futur.

