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Objectius de la Iniciativa
Iniciativa de desenvolupament i posada en marxa del cluster
de la biomassa a Catalunya
L’objectiu d’aquesta iniciativa és el de:
• Reforçar la competitivitat de les empreses del sector de la biomassa a
Catalunya a partir dels seus reptes estratègics
• Definir i posar en marxa un pla d’accions amb projectes concrets
• Establir mecanismes de dinamització del mercat local de biomassa
• Estructurar un clúster, sostenible a llarg termini, per aquestes
empreses que integri tots els agents de la cadena de valor
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CONCEPTES CLAU
Objectiu últim

COMPETITIVITAT

ESTRATÈGIA
EMPRESARIAL
Estratègia d’èixit o
de futur en aquest
negoci

Segmentar per
negocis i no per
sectors estadístics

SEGMENT
de NEGOCI

Iniciativa
CLÚSTER
Instrument per discutir estratègies en
grup i executar acciones coherents amb
aquestes estratègies

DIFERENTS DEFINICIONS DEL TERME CLÚSTER

Iniciativa Clúster

Realitat econòmica

ASOCIACIONES
ADMINISTRACIÓN Y OTRAS INSTITUCIONES CERTIFICACIÓN (COMERCAM)
SECTORIALES
STyDE, SAGARPA, etc...
Sistema producto, etc...
LABORATORIOS (2)

PRODUCTORES /
ENVASADORES DE
MEZCAL

DISTRIBUIDORES

REGIONAL

AGAVES DE RECOLECCIÓN

PRODUCTORES
Aguamiel, Abono / Papel, Gas metano

FINANCI
ACIÓN
FINANCIERA RURAL,
BANCA COMERCIAL

CENTROS
TECN. / I+D
INIFAP, FUND. PRODUCE

FORMACI
ÓN Y
UNIVERSIDAD
ES

PRESCRIPTOR

Otros INTERMEDIARIOS

EMPRESAS
LOGÍSTICAS

PALENQUE TRADICIONAL
ARTESANAL

TIENDAS
ESPECIAL
IZADAS

HORECA

CE
NT
R
OS
DE
C
O
NS
U
M
O

Consumidores

GRAN CONSUMO

EXPORTADOR
TRADICIONAL CON INNOVACION

Proveedor
es de
maquinari
a agrícola

Proveedores de
otros insumos
(vidrio, tapon,
etiqueta...)

SUPERMERCAD
OS...

INDUSTRIALES

AGAVE ESPADIN

Empreses i altres agents
participants

HO
GA
R

DISTRIBU
CIÓN
CONSOLI
DADA

IMPORTADOR

NACIONAL

Fertilizaci
ón,
protecció
ny
tratamien
to

AGRICU
LTORES
MAGUE
Y

EXPORTACIÓN

Viveristas
(6)

Nucli Dur empresarial

Discoteca, restaurante...

Ruta Mezcal

FERIAS

Organització
del Clúster

Servicios
Comerciale
sy
Marketing

CICY, UNAM, UABJO, ITO, UA Chapingo

Cluster Manager

“EXISTEIX MASSA CRÍTICA EMPRESARIAL I
ENTITATS D’ENTORN D’UN MATEIX NEGOCI”

“TÉ COM OBJECTIU LA MILLORA DE LA
COMPETITIVITAT DE LA REALITAT ECONÒMICA”

“IMPLEMENTA PROJECTES I REPARTEIX
ROLS I RESPONSABILITATS EN
L’ENTORN”

CRITERIS PER IDENTIFICAR CLÚSTERS ON PODER POSAR EN
MARXA INICIATIVES CLÚSTER

Cadena de valor
i producte propi

Massa crítica en
nombre i agents

Negoci
Especialització
Concentració
geogràfica

Demanda no només
local

La identificació d’un clúster no es important “per se”, depèn
de l’objectiu final del projecte

Sistema de valor del negoci de la biomassa a Catalunya
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Dept. Agricultura; Dept. Empresa ICAEN ; IDAE– Regulació,...
Associacions
Propietaris
Consorci
Forestal de
Catalunya
Elfocat

Boscat

R+D / Formació
Centre
Tecnològic
Forestal
Univ. Lleida
Col.legi Eng.
Forestals

PROVEÏDORS
Recurs Forestal
Rematants
Tradicionals

Empreses
Serveis i
Treballs
forestals
Conreus energètics
lignocel.lulòsics

TRANSFORMACIÓ
Subproductes Biocombustibles
Serradores
(Subproducte
serradures)

Venda de
llenya

Fabricants de
Pèl.lets

Distribuïdors
pellets

Enginyeries / consultores
Instal·ladors d’equips

Empresa
Serveis
Energètics

Fabricants equips de biomassa
Distribuïdors equips
Biomassa

Centre
Propietat
Forestal (CPF)

Ind. Auxiliar
Certificació

Fires
Fira Biomassa Vic

Sector terciari:
hotels, cases
rurals...

Indústries:
agroalimentària,
química/
farmacèutica...

ELÈCTRIC

Logística: Serveis Transport i Ports

Gestió Forestal

Llars / Domèstic

Adm. Públiques
(equipaments,
district
heatings,...)

PROJECTES de SOLUCIONS ENERGÈTIQUES

IREC

MERCAT
TÈRMIC

(secatge,molturació,
extrusió)

Productors d’estella (purs, serradores,
empreses forestals,..)

Equipaments
Maquinària
(estelladores,
etc.)

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ

Publicacions
Bes.cat, Catalunya Forestal,
Silvicultura CPF,..

Plantes locals
Generació
Elèctrica
Plantes estranger
(Itàlia, Marsella)8

FACTORS CLAU EN UNA INICIATIVA CLÚSTER
T E M P S

DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT DE
NEGOCI
ESTRATÈGIES DE FUTUR

PLA D’ACCIÓ
INVOLUCRACIÓ I MOTIVACIÓ DE LES EMPRESAS
NUCLI DUR EMPRESARIAL
ENCAIX AMB ESTRUCTURES
EXISTENTS
Relacionats amb el negoci i l’estratègia
Motivació / implicació del sector privat
Aspectes institucionals
Organització i gestió del clúster

GOVERNANCE
CLUSTER MANAGEMENT
PRESUPOST
CO-FINANÇAMENT

Què es i què no és una Iniciativa Clúster?
ÉS











Una iniciativa público-privada que obre
un nou diàleg entre agents.
Que busca millorar la rendibilitat de les
empreses.
Amb un enfocament empresarial i
pràctic.
Apostant per estratègies de futur.
Participant en accions concretes que
agreguin valor.
Treballant amb els que volen participar
i buscant potencials col·laboracions
amb tercers.
Coordinant-se amb altres iniciatives i
accions ja en marxa

NO ÉS








Un espai en el qual fomentar el lobby
empresarial.
Un nou gremi tradicional
Un lloc per a vendre més als clients
de forma directa.
Una forma de pressionar per a la
contractació local.
Una iniciativa que “obliga” a
col·laborar amb els competidors.
Un lloc per a repartir subsidis públics.
Un fòrum de professionals del sector.
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Calendari del Projecte
Fases
4 mesos
Involucració
empresarial,
Anàlisi i
consens dels
reptes
estratègics

Opcions
estratègiques i
anàlisi de
referències
internacionals

Definició del
pla d’accions
i constitució
del Clúster

Activitats
Reunió de
kick off

Reunió de
coordinació

Presentació a
les empreses

Entrevistes empreses

Presentació
Pla d’accions
i model de
governança
(20-24 juliol)

3 Grups de treball
(juny i juliol)

22
Entrevistes
Reunions de Coordinació amb el client

Viatge de
Reunió de
referència coordinació
internacional
(29-30 juny)

Grups de treball amb empreses (petit format)

Reunions Presentació
a tot el cluster

Anàlisi Benchmarking
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Calendari del Projecte
Forestal del Bages Porta
Dalkia
Social Forest
Energrup
L. Solé
Grup Nova Energia
Nufri
Gemma Ambiental
Forestal Soliva
Electra Caldense
Pro Biomassa
J.Famadas
Comsa Emte
Grup Cerveró
Ventil
Serradora Boix
Enerbio
Jardineria Forestal
Isved
Forest4
Eversol
Ferrovial Servicios

Fases
4 mesos
Involucració
empresarial,
Anàlisi i
consens dels
reptes
estratègics

Opcions
estratègiques i
anàlisi de
referències
internacionals

Definició del
pla d’accions
i constitució
del Clúster

Activitats
Reunió de
kick off

Reunió de
coordinació

Presentació a
les empreses

Entrevistes empreses

Presentació
Pla d’accions
i model de
governança
(20-24 juliol)

3 Grups de treball
(juny i juliol)

22
Entrevistes

Reunions de Coordinació amb el client

Viatge de
Reunió de
referència coordinació
internacional
(29-30 juny)

Grups de treball amb empreses (petit format)

Reunions Presentació
a tot el cluster

Anàlisi Benchmarking
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Calendari
Mes

Previ

Set.

1

Fase

2

3

Abril 15

4

5

6

7

Maig 15

8

FASE 1: Mapa i reptes

•
•
•
•
•
•

Mapa del negoci de la biomassa a
Catalunya (segments de negoci)
Fer entrevistes a empreses del cluster
(20 entrevistes)
Construcció base de dades detallada
empresa a empresa
Reptes de negoci de les empreses
Situació de l’entorn a Catalunya en el
negoci de la biomassa
Presentació Pública de llançament

10

11

12

13

14

FASE 2: Visió de futur

A
C
T 1a Reunió
Entrevistes clients
I Inicial (1
i altres agents (10)
V desembre)
I
T
A
T
Entrevistes amb empreses i agents del
S
negoci (22)

C
O
N
T
I
N
G
U
T

9

Juny 15

•
•
•

•
•

15

Anàlisi de les principals tendències de futur del
negoci i de la competència internacional i nacional
Criteris de Compra de clients (5 entrevistes)
Anàlisi de 2 destins (clusters) i realització d’un
viatge de referència amb entrevistes amb
empreses i agents d’entorn
Definir opcions estratègiques de futur
Realització de la presentació pública sobre la
ESTRATÈGIA de FUTUR

16

17

18

19

20

FASE 3: Pla d’accions i governança

3ª Reunió del Pla
d’Accions i model de
governance (20-24 juliol)

2a Reunió
Estratègia (28 maig)

29-30 juny
(Nord Itàlia)

Juliol 15

3 Grups de Treball
(juny i juliol)

•
•

•

Lliurament
Document Final

2 grups de treball per àrees a reforçar
(innovació, desenvolupament del mercat,
Governança, internacionalització,...)
Definició i presentació pública d’un pla
d’actuacions que reculli les accions per
afrontar els reptes determinats per al
següent període
Proposta de model de governance a
seguir (grup impulsor, cluster
manager,..)

TIPOLOGIA D’ACCIONS EN UNA INICIATIVA CLÚSTER
 Accions col·lectives:
-

-

Transversals per tot el clúster: Iniciatives que beneficien a totes les empreses
per igual (participin o no). Un nou centre tecnològic, una nova norma de
qualitat, un acord per exportar tercer país, una nova infraestructura
especialitzada... Són de baixa apropiabilitat
Col·lectives d'ús i gaudi individual: Si bé s'estructuren com conjuntes, cada
empresa que participa gestiona el seu resultat individualment (participar en
curs de formació estratègica, una promoció conjunta en un mercat ...)

 Col·laboracions amb un nombre limitat d'agents
-

Típicament projectes estratègics (2-3 empreses) o consorcis de R + D amb
empreses i centres tecnològics
Accions que lideren les pròpies empreses i no el clúster que sol ser un simple
facilitador

Pg. 14

Tipologia d’accions o projectes en una Iniciativa Clúster
CONTINGUT DELS PROJECTES
TIPOLOGIA DE
PROJECTES
TRANSVERSALS
COLECTIVES
(D’ÚS INDIVIDUAL)

INNOVACIÓ PRODUCTES I PROCESSOS
CONEIXEMENT MERCAT I
CONSUMIDOR
DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI I
INTERNACIONALITZACIÓ

PUNT CONSUM/ RETAIL
VISIBILITAT IMARKETING

COL·LABORACIONS
ESTRATÉGIQUES GRUPS
REDUÏTS

EFICIÈNCIA OPERATIVA
MILLORA DE PROVEÏDORS
FORMACIÓ ESPECIALITZADA
GESTIÓ ESTRATÉGICA

PLANS INDIVIDUALS

FINANÇAMENT
.....

29/05/2015

15

PLA D'ACCIÓ CLÚSTER DE L'ESPORT de BARCELONA (INDESCAT)
I+D i
Coneixement de Mercat

Estudi SITUACIÓ
ACTUAL I TENDÈNCIES
en el mercat esportiu

2. Mapa Capacitats I+D
públiques i privades
3. Projectes I+D
específics

Formació

5. Enginyeria i disseny
de l’esport

6. Màrqueting i retail
esportiu
7. Formació per
gestors d’instal·lacions

Internac. i
Accions Comercials
9. Cooperar per
captar nous
mercats/ projectes
internacionals
10. Accions
col·laboratives
fabricant - retail

8. Formació per
personal d’instalacions

11. Fira de
Barcelona

Promoció de mercat,
millors pràctiques
visibilitat
12. Millores pràctiques i
recomanacions en la
pràctica esportiva i
equipam. específic

13. Millores pràctiques i
recomanacions en disseny
i gestió de instal·lacions

14. Accions amb
prescriptors (col·legis
mèdics,fisios,
esportistes..)+ kei leaders

4.Homologacions
/ certificacions

15. Marca cluster/web

16. Acciones de Networking (web intranet)

RESUM : OBJECTIUS i METODOLOGIA
 El centre de la Iniciativa cluster son les empreses de la biomassa
 L'objectiu es que aquestes siguin més competitives
 Es vol desenvolupar el mercat de la biomassa (créixer) però també de
manera rendible i eficient
 El nostre segment de negoci es la biomassa i com a tal estem en un
negoci de solucions energètiques pels nostres clients
 La fusta és un recurs clau i cal assegurar-ne un subministrament en
quantitat i qualitat però no som un cluster de la fusta
 El centre del cluster son les empreses de biomassa: empreses de
serveis energètics, fabricants de pellets, productors d’estelles i
fabricants d’equips
 Les empreses auxiliars (serveis forestals, transport,..) i els diferents
distribuïdors (pellets, calderes,..) també poden jugar en paper en fer
créixer el mercat

Agenda
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• Caracterització del Clúster de la Biomassa de Catalunya

• El negoci de la Biomassa
• Opcions Estratègiques
• Reptes i Àrees de Treball
• Properes Passes

Sistema de valor del negoci de la biomassa a Catalunya
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Dept. Agricultura; Dept. Empresa ICAEN ; IDAE– Regulació,...
Associacions
Propietaris
Consorci
Forestal de
Catalunya
Elfocat

Boscat

R+D / Formació
Centre
Tecnològic
Forestal
Univ. Lleida
Col.legi Eng.
Forestals

PROVEÏDORS
Recurs Forestal
Rematants
Tradicionals

Empreses
Serveis i
Treballs
forestals
Conreus energètics
lignocel.lulòsics

TRANSFORMACIÓ
Subproductes Biocombustibles
Serradores
(Subproducte
serradures)

Venda de
llenya

Fabricants de
Pèl.lets

Distribuïdors
pellets

Enginyeries / consultores
Instal·ladors d’equips

Empresa
Serveis
Energètics

Fabricants equips de biomassa
Distribuïdors equips
Biomassa

Centre
Propietat
Forestal (CPF)

Ind. Auxiliar
Certificació

Fires
Fira Biomassa Vic

Sector terciari:
hotels, cases
rurals...

Indústries:
agroalimentària,
química/
farmacèutica...

ELÈCTRIC

Logística: Serveis Transport i Ports

Gestió Forestal

Llars / Domèstic

Adm. Públiques
(equipaments,
district
heatings,...)

PROJECTES de SOLUCIONS ENERGÈTIQUES

IREC

MERCAT
TÈRMIC

(secatge,molturació,
extrusió)

Productors d’estella (purs, serradores,
empreses forestals,..)

Equipaments
Maquinària
(estelladores,
etc.)

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ

Publicacions
Bes.cat, Catalunya Forestal,
Silvicultura CPF,..

Plantes locals
Generació
Elèctrica
Plantes estranger
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(Itàlia, Marsella)

Sistema de valor del negoci de la biomassa a Catalunya
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Dept. Agricultura; Dept. Empresa ICAEN ; IDAE– Regulació,...
Associacions
Propietaris
Consorci
Forestal de
Catalunya
Elfocat

Boscat

R+D / Formació
Centre
Tecnològic
Forestal
Univ. Lleida
Col.legi Eng.
Forestals

PROVEÏDORS
Recurs Forestal
Rematants
Tradicionals

Empreses
Serveis i
Treballs
forestals
Conreus energètics
lignocel.lulòsics

TRANSFORMACIÓ
Subproductes Biocombustibles
Serradores
(Subproducte
serradures)

Venda de
llenya

Fabricants de
Pèl.lets

Distribuïdors
pellets

Biomassa
de l’Ebre

Forest 4

Enginyeries / consultores
Instal·ladors d’equips

Empresa
Serveis
Energètics

Fabricants equips de biomassa
Distribuïdors equips
Biomassa

Centre
Propietat
Forestal (CPF)

Ind. Auxiliar
Certificació

Fires
Fira Biomassa Vic

Sector terciari:
hotels, cases
rurals...

Indústries:
agroalimentària,
química/
farmacèutica...

ELÈCTRIC

Logística: Serveis Transport i Ports

Gestió Forestal

Llars / Domèstic

Adm. Públiques
(equipaments,
district
heatings,...)

PROJECTES de SOLUCIONS ENERGÈTIQUES

IREC

MERCAT
TÈRMIC

(secatge,molturació,
extrusió)

Productors d’estella (purs, serradores,
empreses forestals,..)

Equipaments
Maquinària
(estelladores,
etc.)

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ

Publicacions
Bes.cat, Catalunya Forestal,
Silvicultura CPF,..

Plantes locals
Generació
Elèctrica
Plantes estranger
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(Itàlia, Marsella)

Principals magnituts del cluster
Tipologia

Nombre empreses

Facturació

Productors d’ estella

24

34,5 M €

Fabricants (i distribuïdor)
de pellet

5

6M€

ESE, enginyeries i
instal·ladors de biomassa

12

14,5 M €

Fabricants i distribuïdors
d’equips

11

33,5 M €

Altres (serveis forestals,
transports, rematants,...)

~20

~5 M €

TOTAL
TOTAL participants

72
24

~ 93 M €
~ 58 M €

iniciativa cluster
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Producció i destí de l’estella
Producció a Catalunya

~350-370.000 T

Destinació

Estella exportada per generació
d’energia elèctrica a plantes d’Itàlia

125.000T

Estella exportada per pasta
de paper a França

~75.000 T

Estella destinada a
grans compradors locals
(Catalunya – producció electricitat)

80.000 T

Estella destinada a Ús Tèrmic

~70-90.000 T
(15.500 T d’alta
qualitat)
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El Mercat de l’estella a Catalunya
http://bes.cat/el-mercat-de-lestella-a-catalunya/#!prettyPhoto

350-370.000 T
(2014-15)
200.000 T
(2014-15)
150-170.000 T
(2014-15)

Mercat local que va creixent

Dades 2014-15
entrevistes

Però el gruix de la producció encara
s’exporta per generació d’electricitat
(pantes Itàlia i a futur Marsella)
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Anàlisi del sector- Fortaleses









Sistema de valor complert (productors estella, fabricants de pellets, equips per
biomassa, ESE,...) i institucions de suport.
Abundant recurs forestal local disponible (al bosc) i proveïdors d’altres matèries (ex.
serradures) per productors d’estella i pellets.
Increment del nombre d’ empreses productores d’estella i pellet a Catalunya, arreu del
territori. Noves inversions en el sector.
Moltes empreses no produeixen encara a plena capacitat productiva, i poden
respondre a un mercat en creixement.
Etiquetes de certificació de la qualitat d’estella.
Productors d’estella que aposten per processos de millora de la qualitat de l’estella
(cribatges,....).
Valorització de subproductes de les serradores catalanes (per fer estella o pellet –amb
serradures-)..
Innovació dels fabricants de calderes (sobretot per ús industrial).

Anàlisi del sector- Debilitats














Propietat forestal de reduïda dimensió i molt atomitzada.
Dificultats per una extracció de recurs forestal de forma regular, per manca d’execució
de plans forestals i dificultats per explotació de boscos públics.
Falta de tecnificació en fases inicials del procés (obtenció del recurs,...).
Productors disposen de poca maquinària per estellar (pocs la tenen en propietat).
Dificultats per garantir el subministrament d’estella de qualitat al clients.
No hi ha massa ESE especialitzades en Biomassa.
Cert desconeixement per part del mercat de la biomassa com a solució energètica
alternativa (client industrial i particular). Poca penetració en el segment industrial.
Distribució encara feble arreu del territori.
Potencials clients d’estella tenen problema d’espai per acollir una instal·lació de
biomassa.
Manca de finançament per fer projectes (accés a crèdit per part de clients, i sobretot
per ESE).
Marge de millora en el grau de professionalització dels instal·ladors.
Majoria de l’estella produïda s’exporta (per electricitat) amb significatiu cost
oportunitat
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Agenda
• El projecte: Objectius i aproximació metodològica
• Caracterització del Clúster de la Biomassa de Catalunya

• El negoci de la Biomassa
• Opcions Estratègiques
• Reptes i Àrees de Treball
• Properes Passes

Tendències i evolució del negoci
El consum d’ estella per ús tèrmic és creixent i es consolida

27

Consum de Biomassa (a Espanya)
Biomassa per ús tèrmic és la
principal destinació
(estella / pellet)

Font: FAEDEI

Que es dirigeix a client
residencial i industrial
essencialment

28
Font: FAEDEI

El Mercat de l’estella a Catalunya

“Hem passat de produir 2.500 T a
5.000 T d’estella en el darrer any”
Productor estella –entrevista 2015

http://bes.cat/el-mercat-de-lestella-a-catalunya/#!prettyPhoto
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Instal.lacions Biomassa per ús Tèrmic
(Prov. Barcelona) per client Públic

http://bes.cat/les-instal%C2%B7lacions-de-biomassa-publiques-a-la-provincia-debarcelona-2/
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Distribució de les instal.lacions públiques
en biomassa (Prov. Barcelona)

http://bes.cat/les-instal%C2%B7lacions-de-biomassa-publiques-a-la-provincia-de-barcelona-2/
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Consum de Biomassa per ús Tèrmic
Increment de les instal.laccions de biomassa en el sector
industrial
EXEMPLES

http://bes.cat/la-biomassa-arriba-als-supermercats-2-2/

http://www.naciodigital.cat/noticia/81138/liven/acull/planta/biomass
a/gran/catalunya/central

http://www.efeverde.com/noticias/loreal-inaugura-en-burgos-una-central-debiomasa-sostenible/

http://icaen.gencat.cat/web/.content/06
_relacions_institucionals_i_comunicacio/
04_publicacions/cultura_energetica/arxi
us/180_biomassa_forestal.pdf
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Tendències i evolució del negoci
El consum d’ estella per ús tèrmic és creixent i es consolida

El consum de pellet presenta una evolució creixent
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Evolució Consum de pellet a nivell Europeu
La producció i consum de pellet
a Europa ha tingut una
tendència creixent

http://www.risiinfo.com/

http://www.canadiannortherntimber.com/biomass.html

La demanda de pellet ha anat
creixent a cada país
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Projeccions de creixement pel consum de Pellet

Source: Pöyry Wood Pellet Multiclient

Previsions de creixement del sector del pellet
35

Potencial pel pellet (al mercat nacional)

2/3 del consum d’una
llar pot ser cobert amb
BIomassa
Usos sector residencial
Font: AVEBIOM
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Tendències i evolució del negoci
El consum d’ estella per ús tèrmic és creixent i es consolida

El consum de pellet presenta una evolució creixent

Consolidació del sector de la biomassa en molts països
(nombre empreses, clusters, inversions,...)
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Principals clústers europeus forestals/biomassa
AIEL – Associazione Italiana Energie
Agroforestali (Itàlia)
Finish Forest cluster

Cluster Forst und Holz BadenWürttemberg (Alemanya)

Bioenergy cluster Sweden

Holzcluster Styria
(Àustria)

Denmark Innovation Network for Biomass
Cluster of Renewable Energy Poland
Technologie Wallonne Energie

Cluster Forst und Holz Baden-Württemberg
Holzcluster Styria

Tenerrdis
Derbi

TENERRDIS (França)

Capenergies

AIEL

Lombardy
energy
cluster

Green energy –
biomass cluster Romania

Biomass
consortiums
Slovenia

Bioenergy Småland
(Suècia)
Green energy – biomass cluster
Romania (Romania)

Bioenergy and environment cluster
Western Macedonia
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Empreses del negoci de la biomassa
al clúster de AIEL (ITÀLIA)
Productors de biomassa (50 empreses)

Productors i Distribuïdors de Pellets (32 empreses)

32
Productors
i Distribuïdors
de pellets

50
Productors
de Biomass

Productors de calderes (25 empreses)

13
Productors
d’aparells
domèstics

Productors aparells domèstics
(13 empreses - 27 marques)

25
Productors
de Calderes

Tendències i evolució del negoci
El consum d’ estella per ús tèrmic és creixent i es consolida

El consum de pellet presenta una evolució creixent

Consolidació del sector de la biomassa en molts països
(nombre empreses, clusters, inversions,...)

Esforços per la millora qualitat del biocombustible i la instal.lació d’equips
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Accions millora del sector
Certificació qualitat de l’estella (Itàlia / Catalunya)
ITALIA: Certificació de la qualitat dels
biocombustibles en base a especificacions de la
normativa UNI EN 14961. Divulgació dels resultats
(directori d’empreses productores)
CATALUNYA: Etiquetes de certificació (DBOSQ)
Guia per comprar pellet (Itàlia)
Eina per orientar els consumidors sobre concepte i
propietats del pellet i aspectes a tenir en compte a
l’hora de escollir un pellet en el procés de compra.
http://www.qualenergia.it/speciali/20121007-guidaacquisto-del-pellet-di-qualit%C3%A0
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Tendències i evolució del negoci
El consum d’ estella per ús tèrmic és creixent i es consolida

El consum de pellet presenta una evolució creixent

Consolidació del sector de la biomassa en molts països
(nombre empreses, clusters, inversions,...)

Esforços per la millora qualitat del biocombustible i la instal.lació d’equips

District Heating es consoliden com model sobretot al Nord d’Europa
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District Heatings in Europe

District heatings a Espanya molt concentrats
en determinades zones geogràfiques. A resta
d’Europa molt mes estesos pel territori.

Font:
http://www.heatroadmap.eu/maps.php
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District Heating a Europa

El Nord d’Europa entre el 40% i
60% de la població ja està
connectada a un district heating
Font: http://www.gov.scot/Publications/2011/11/04102846/2
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Anàlisi del negoci de la Biomassa – Les 5 forces

















Augment del nombre competidors
Fabricants d’estella competència molt local
Fabricants de pellets competència a nivell nacional
Barreres
i internacional
d’Entrada
Implantació dels principals fabricants d’equips
Competència basada en: qualitat del producte
(grau humitat, cribatge,…), capacitat de
subministrament al client i preu.
Dificultat establiment acords
estables amb propietat
fragmentada
Acords amb serradores per l’ús de
matèries primeres en el procés de
fabricació de pellets.
Poder de negociació baix, excepte
grans volums.
Principals variables per
augmentar poder de negociació:
volum, regularitat en el
subministrament de la fusta,…

Poder de
negociació
amb
proveïdors



Rivalitat
entre
competidors

Cost de la Inversió en maquinària
Accés al recurs.
Permisos administratius
Know-how previ del sector forestal
(bosc).
Disposar de finançament per fer de
ESE o de desenvolupador de
projectes.

Poder de
negociació
amb clients

Productes
Substitutius 



Evolució preu Gas /Gas-oil,…
Pellet i estella poden ser intercanviables
en alguns casos
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Agenda
• El projecte: Objectius i aproximació metodològica
• Caracterització del Clúster de la Biomassa de Catalunya

• El negoci de la Biomassa
• Opcions Estratègiques
• Reptes i Àrees de Treball
• Properes Passes

Client privat domèstic
•
•
•

El client privat domèstic és aquell particular que vol cobrir les necessitats tèrmiques de la seva llar
o residència. Instal·lacions de petita dimensió (estufes o petites calderes) que funcionen en pellet.
Es tracta doncs d’habitatges que es troben situats principalment en zones de clima més fred i que
tenen aquesta necessitat.
Perfils de clients molt diversos: aquells que tenen dificultats per pagar la factura energètica (i
cerquen el recurs energètic més barat pel seu consum diari); propietari d’una segona residència
que té un consum discontinu (més esporàdic); cases aïllades que no tenen accés a altres fonts de
generació de calor alternatives (gas natural,....).

PRINCIPALS CRITERIS DE COMPRA:
• Equipament: Compra normalment d’estufes de pellets (però també pot comprar calderes de
biomassa –compactes-).
- L’espai disponible es una restricció i pot determinar la tria final del tipus d’equipament.
- Facilitat d’ús de la caldera en comparació amb altres energies (periodicitat manteniment).
- Estalvi energètic que es pot aconseguir
- Preu de l’equip.
- Garantia.
• Combustible: Sacs de pellets.
- proximitat del distribuïdor
- preu del sac de pellet.
• Tipus de consum: diari o esporàdic.
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Petit Client Públic
•
•
•
•

El Petit Client Públic el formen les diferents administracions que han de resoldre les necessitats
tèrmiques de determinats equipaments o instal·lacions públiques de forma individual. Els equipaments
solen ser petites calderes que funcionen amb estella o amb pellet.
El projecte es configura des de la instal·lació d’una caldera individual que té una cobertura limitada.
Projectes que es poden desenvolupar per part d’una ESE però al ser de reduïda dimensió resten atractiu
a aquest model.
Tipus d’equipaments: Dependències en edificis per l’ús administratiu (oficines ...), parc de bombers,
policia local, Escoles, Instal·lacions esportives (piscines, pavellons d’esport) , Equipament per ús lúdic,
educatiu , cultural o social.

PRINCIPALS CRITERIS DE COMPRA:
• L’espai disponible es una restricció i pot determinar la tria final del tipus d’equipament o del
combustible (estella necessita més espai).
• Equipament: Compra normalment de petites calderes de biomassa
- Facilitat d’ús de la caldera en comparació amb altres energies (periodicitat manteniment)
- Rendiment i Estalvi energètic que es pot aconseguir.
- Preu de l’equipament i garantia.
- Proximitat de l’instal.lador (instal.lador local conegut)
• Combustible: Pellet a granel o estella G=30/40 (<25% humitat)
- Freqüència de servei de subministrament (fabricant / distribuïdor del biocombustible).
- Preu del pellet o de l’estella.
- Qualitat del combustible (estella: % humitat, sense impureses,..)
• Nivell de consum: si consum elevat pot facilitar l’interès d’una ESE petita (inversió).
• Responsabilitat social (Administració contribueix a reducció emissions - sostenibilitat).
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Petit Industrial Terciari
•

•
•
•
•

El Petit Industrial Terciari és un segment de mercat en el qual es troben empreses o professionals que
duen a terme una activitat econòmica que té unes necessitats tèrmiques molt marcades.
Entre els perfils que hi hauria en aquesta categoria hi trobaríem: HOTELS; ALLOTJAMENTS DE TURISME
RURAL, CLUBS ESPORTIUS, PISCINES, GRANJES, HIVERNACLES,.....
Les instal·lacions requerides solen ser petites calderes que funcionen amb estella o fins i tot amb pellet.
Projectes que es poden desenvolupar per part d’una ESE però al ser de reduïda dimensió resten atractiu
a aquest model.
Destaca el component d’estacionalitat en el consum que es pot donar en alguns casos (hotels que no
tenen obert tot l’any, activitats que es duen a terme en determinats períodes de l’any,...)

PRINCIPALS CRITERIS DE COMPRA:
• L’espai disponible es una restricció i pot determinar la tria final del tipus d’equipament o del
combustible (Ex. emplaçament i/o espai disponible d’alguns hotels impedeixen l’ús d’estella).
• Equipament: Compra normalment de petites calderes de biomassa
- Facilitat d’ús de la caldera en comparació amb altres energies (periodicitat manteniment)
- Rendiment i Estalvi energètic que es pot aconseguir.
- Preu de l’equipament i garantia.
- Proximitat de l'instal·lador (instal·lador local conegut)
• Combustible: Pellet a granel o estella G=30/40 (<25% humitat)
- Freqüència de servei de subministrament (fabricant / distribuïdor del biocombustible).
- Preu del pellet o de l’estella.
- Qualitat del combustible (estella: % humitat, sense impureses,..)
• Nivell de consum: si consum elevat pot facilitar l’interès d’una ESE petita (inversió).
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Gran Client Públic
•

•
•
•

El Gran Client Públic l’integra totes les Administracions Públiques que han de resoldre les
necessitats tèrmiques d’un conjunt d’equipaments o instal·lacions públiques i fins i tot barris i
edificis residencials d’un municipi d’una forma global, mitjançant Xarxes de calor, instal·lacions
que abasteixen diversos edificis públics o particulars.
Una caldera central amb tota una xarxa connectada que abasteix un seguit d’edificis. Existeix un
important component d’obra civil associat al projecte d'instal·lació.
Té sentit en emplaçaments on hi ha força concentració d’equipaments públics o habitatges. La
dispersió dificulta aquest tipus de projecte.
Participació habitual de les ESE al ser projectes de major dimensió.

PRINCIPALS CRITERIS DE COMPRA:
• Projecte a mida: tria de l’ empresa - ESE - desenvolupa el projecte (experiència en projectes
anteriors, condicions de finançament..), el cost de la inversió. el termini de recuperació de la
inversió, el cost de l’obra civil associada,...
• Equipament:
- Capacitat d’adaptació de l’equipament a les necessitats específiques del projecte.
- Rendiment i Estalvi energètic que es pot aconseguir.
• Combustible: Estella G=30/50; < humitat 25%
- Garantia de subministrament d’estella perquè es requereixen grans volums (factor clau)
- Freqüència de servei de subministrament d’estella i monitorització de les necessitats de
combustible..
- Preu de l’estella.
- Qualitat del combustible (estella: % humitat, sense impureses,..)
• Responsabilitat social (Administració contribueix a reducció emissions - sostenibilitat).
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Client Privat Industrial
•
•
•
•
•

El Client Privat Industrial en formen part totes aquelles indústries mitjanes i grans que necessitin
resoldre les necessitats de generació de calor d’una forma estable i sovint contínua.
La solució es base en d'instal·lació d’una caldera industrial de gran capacitat (>2 MW) que
requereix sovint de personalització al processos que ha d’alimentar.
Té sentit en el casos de processos que requereixen un gran consum (volum) de calor.
Participació habitual de les ESE al ser projectes de major dimensió.
Alguns sectors target: Indústria Alimentària, ceràmica, química/farmacèutica, indústria del cereal,
bugaderies industrials, fabricants de pinsos,...
PRINCIPALS CRITERIS DE COMPRA:
• Projecte a mida: tria de l’ empresa - ESE - desenvolupa el projecte (experiència en projectes
anteriors, condicions de finançament..), el cost de la inversió. el termini de recuperació de la
inversió.
• Equipament:
- Caldera per un ús principal o com a back-up alternatiu a altres energies que s’utilitzen.
- Capacitat d’ajust de l’equipament al procés industrial
- Rendiment i Estalvi energètic que es pot aconseguir.
-Garantia i servei de postvenda (servei tècnic, manteniment,...).
• Combustible: Estella.
- Garantia de subministrament d’estella perquè es requereixen grans volums (factor clau)
- Freqüència de servei de subministrament d’estella i monitorització de les necessitats de
combustible..
- Preu de l’estella.
- Qualitat del combustible (Admet qualitats més baixes que industrial terciari)
• Responsabilitat social corporativa (Reducció emissions - sostenibilitat).
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Segmentació de mercats
Ús domèstic

Públic Petit

Gran Públic

Ús terciari privat

Ús tèrmic industrial

Generació
elèctrica

Tipologia
Clients

Vivendes unifam
2s residències

Ús tèrmic (calefacció i
ACS) en pobles o les
seves instal·lacions.

Ús tèrmic
(calefacció i ACS) i
District heatings

Ús tèrmic
(calefacció i ACS)
en sector privat
petit (hotels,
piscines,...)

Indústries mitjanes i
grans necessitin calor i
consum estable i
7,000-8,000 hs /any

Empreses
generació
elèctrica
(Enel,
Comsa)

Estacional
itat

Alta (hivern)

Mitja-Alta (hivern)

Alta (hivern)

Alta (hivern)

Baixa

Baixa

Caracterís
tiques

Pellet

G-30 -G-40 cribat
<Humitat 25%

G-30 G-50 cribat
/no cribat
<Humitat 25%

Pellet o estella
G-30 cribat
G-50 cribat
<Humitat 25%

ESTELLA Qualitat més
baixa
G-80, G-100
No cribat

G-80, P-100
Humitat
35%

Volum
compra /
client

Baix (3-4 Tn
/any)
50 Kw

Baix (< 200 Tn)
50-150 Kw

Mig (200-1000 Tn)
150-300 Kw

Mig (1,000 Tn)
200-1.000 Kw

Criteris
Compra
client

Exemples






Estalvi
Disponibilitat
Espai
inversió

habitatge

 Imatge,
sostenibilitat
 Us boscos locals
 Preu molt ajustat
Petits ajuntaments,
escoles, piscines,
hospitals

 Imatge,
sostenibilitat
 District heatings
 Preu ajustat
 Eficiència energ.

Ciutats, district
heatings






espai
Logística
Inversió
Model ESE

Hotels, serveis,
esports, granges,
hivernacles

Alt (> 1000 Tn)
Calderes > 2-5 Mw

Molt alt

 Espai
 Estalvi vs altres més
fàcils (gas, gas –oil)
 Volum consum
 Horaris servei
 Complex. logística

Volum
Preu
Estabilitat
Logística
qualitat

sector alimentari,
paperer, pintura,
química....

Elèctriques

Opcions estratègiques en Biomassa
ESTRATEGIAS POTENCIALES EN ALIMENTACIÓN & BEBIDAS
GENERACIÓ
ELÈCTRICA

APLICACIONS TÈRMIQUES

Enginyeries /
ESEs petites

SOLUCIÓ
ENERGÈTICA

Petites calderes

EQUIPAMENTS
C
O
M
B
U
S
T
I
B
L
E

Estufes

Fabricant Calderes
industrials o grans
DH

Productor estella

Estella

Pellets

ESE Grans projectes

Fabricant pellets

CLIENT PRIVAT
DOMÈSTIC

PETIT
CLIENT
PÚBLIC

PETIT
INDUSTRIAL
TERCIARI

GRAN
CLIENT PÚBLIC

CLIENT PRIVAT
INDUSTRIAL

GENERADOR
ELECTRICITAT

Agenda
• El projecte: Objectius i aproximació metodològica
• Caracterització del Clúster de la Biomassa de Catalunya

• El negoci de la Biomassa
• Opcions Estratègiques
• Reptes i Àrees de Treball
• Properes Passes

Reptes i àrees de treball
DESENVOLUPAMENT COMERCIAL DELS DIFERENTS MERCATS DE LA BIOMASSA

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTE EN QUANTITAT I QUALITAT

DESENVOLUPAMENT d’una CADENA DE SUBMINISTRAMENT COMPETITIVA

BONES PRÀCTIQUES per DESENVOLUPAR el MERCAT

ACCIONS que FACILITIN DESENVOLUPAMENT del MERCAT de ESEs

INNOVACIÓ en NOUS COMBUSTIBLES i per SEGMENTS de MERCAT
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Principals reptes estratègics

Quins són els principals reptes que tenim com a
empreses per ser competitives en els propers anys?

Per quines coses començaríem a treballar per millorar
el negoci de la biomassa a Catalunya?
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Reptes Estratègics: Coneixement del client
Tots els potencials clients en el negoci de la biomassa són
iguals? Hem de prioritzar-ne alguns?

Coneixem bé els criteris de compra dels nostres potencials
clients? Per què ens compren?

57

Reptes: Mercat Industrial (tèrmic)
Quins segments industrials son els de més potencial en
volum? i rendibilitat...?

Com els identifiquem i quines accions fem per entrar en
aquests segments industrials tèrmics?
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1. Desenvolupament mercats de biomassa privats
Agrícoles







Pinsos
Cereals
Granges porcines
Granges avícoles
Hivernacles
.....

Industrials






Farmacèutic (destil·lacions,
assecats de producte)
Bugaderies industrials
Alimentació
Processos pintura industrial
Sales de desfer /escorxadors
Productes ecològics
Papereres
Polígons Industrials de
Catalunya ( on no arribi Gas)
Ceràmiques
Serradors / moble
......






Consumidors de calor
Demanda estable
No accés gas
Molt consum gas oil









Serveis /Terciari






Hotels
Escoles privades
Centres esportius i
Piscines
Cases rurals
.....
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Reptes: Mercat ús domèstic
Coneixem prou al nostre consumidor final de pellets? Per
què ens compra? A on compra? Amb quina freqüència...?

Quins nous productes o formats podem pensar pel
consumidor final?
Quin paper jugar la distribució en el desenvolupament
d’aquest mercat? Quines aliances podem fer? Acabaran
tenint el poder de compra?
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Reptes Estratègics: Mercats i prioritats

La prioritat es fer créixer el mercat de la biomassa a Catalunya o
es poden trobar mercats internacionals atractius? Per quins
productes?

El focus ha de ser la biomassa per usos tèrmics i reduir les
exportacions per usos elèctrics ?
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Reptes Estratègics: Subministrament

Tindrem prou recurs forestal en quantitat i qualitat per atendre a
un mercat creixent?
Com podem garantir la disponibilitat de recurs a un preu
competitiu ?

Quina ha de ser la nostra relació amb el món forestal?
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Reptes Estratègics: Cadena de valor

Tenim una cadena de valor prou competitiva per fer doblar el
mercat o pot ser un coll d’ampolla?
Podem doblar fàcilment tots els equips humans i tècnics
requerits (serveis forestals, logística,...)?
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Reptes Estratègics: Visibilitat i posicionament
Podem treballar junts per fer créixer el mercat de la
biomassa i després ja competirem per aquest mercat més
gran?

Com ens posicionem davant la societat? Hem d’invertir en
un posicionament sostenible enfront altres energies?
El gas natural és tan “natural”?
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Reptes estratègics: Innovacio i Formació
Com treballen amb els centres tecnològics en innovació de
producte i procés?

Innovem? Té sentit fer-ne buscar aspectes que puguin ser
factors diferenciadors (nous combustibles,...)?

Tenim mancances formatives ?
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Reptes i àrees de treball
DESENVOLUPAMENT COMERCIAL DELS DIFERENTS MERCATS DE LA BIOMASSA

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTE EN QUANTITAT I QUALITAT

DESENVOLUPAMENT d’una CADENA DE SUBMINISTRAMENT COMPETITIVA

BONES PRÀCTIQUES per DESENVOLUPAR el MERCAT

ACCIONS que FACILITIN DESENVOLUPAMENT del MERCAT de ESEs

INNOVACIÓ en NOUS COMBUSTIBLES i per SEGMENTS de MERCAT
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1. Desenvolupament comercial dels mercats de biomassa

MERCAT
TÈRMIC
INDUSTRIAL

MERCAT
SECTOR PÚBLIC
MUNICIPAL

•Identificació de mercats industrials target (10) a Catalunya que compleixin
criteris de poca estacionalitat en les necessitats tèrmiques i alt consum
•2 segments diferents (industrial mig-gran / sector terciari / sector agro)
•Acciones de difusió de l'ús de la biomassa en mercats target (5) a partir dels seus
llocs de trobada (clústers, fires, associacions, accions directes,...)
•Estudis pilot viabilitat gratuïts en 3 sectors
•Generar argumentari compartit (estalvis i sostenibilitat), material Marketing,
web que expliciti avantatges; rol suport Administracions (ICAEN)
•Accions d’impuls i de difusió de biomassa com a factor d’estalvi energètic
•Cursos de formació sobre bones pràctiques (experiències en escoles, instal·lacions
esportives,...) per facilitar la presa de decisions

MERCAT
DOMÈSTIC

•Fires de biomassa pel mercat domèstic (compra de calderes i estufes)- rotatòries en zones
prioritàries de Catalunya (per clima)
•Acords entre distribuïdors de calderes domèstiques i fabricants de pellets
•Eixamplar la xarxa distribució de pellets per part de fabricants locals
•Manual de bones pràctiques pel consumidor final (recomanacions instal·lació com de
compra de pellet)

MERCATS
EXTERIORS

•Exportació d’estella a mercats propers (sud de França) o fins i to Nord d’Europa
•Estudi de factibilitat de l'exportació de: pellets a altres mercats / serveis energètics/ calderes
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1. Desenvolupament mercats de biomassa privats
Agrícoles







Pinsos
Cereals
Granges porcines
Granges avícoles
Hivernacles
.....

Industrials






Farmacèutic (destil·lacions,
assecats de producte)
Bugaderies industrials
Alimentació
Processos pintura industrial
Sales de desfer /escorxadors
Productes ecològics
Papereres
Polígons Industrials de
Catalunya ( on no arribi Gas)
Ceràmiques
Serradors / moble
......






Consumidors de calor
Demanda estable
No accés gas
Molt consum gas oil









Serveis /Terciari






Hotels
Escoles privades
Centres esportius i
Piscines
Cases rurals
.....
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2. Garantia subministrament de producte
AUGMENTAR
EXTRACCIÓ AL
BOSC

CONSCIENCIACIÓ
SOCIAL

SISTEMES
EXTRACCIÓ

NOUS
COMBUSTIBLES

•Fomentar associacionisme propietat forestal per tenir interlocutors professionals
•Difondre modalitats de contractació estables i a llarg termini
•Sistema de remuneració estable i transparent per generar incentius econòmics
cap qui proporciona el recurs

• Missatge de sostenibilitat i energia renovable en l’extracció de biomassa
(escoles, àmbits municipis,....) que facilitin extracció

• Facilitar la mecanització en l’extracció per millorar-ne productivitat

•Introducció de Cultius energètics
•Desenvolupament d’Agrocombustibles (residus fruiters,....
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3. Cadena de subministrament competitiva

Desenvolupar
Cadena de
subministrament
Competitiva a
mesura que
creixi el
mercat

• Desenvolupament d’empreses de serveis forestals competitives
• Formació i tecnificació dels perfils professionals forestals
• Facilitar inversions en nous equipaments (auto carregadors,
estelladores, camions de pisos mòbils,..)
• Fer créixer la logística de camions de pisos mòbils
• Sistemes de finançament (circulant vinculat a assecatge)
•.....
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4. Bones pràctiques per desenvolupar mercat
CLASSIFICACIÓ i
QUALITAT dels
COMBUSTIBLES

• Difondre ús estàndards de qualitat internacional per classificar
• Certificació de pellets i estelles per garantir la qualitat dels combustibles
• Innovacions processos productius de l’estella de qualitat (cribatge,...)

BONES
PRÀCTIQUES

• Manual de bones pràctiques professionals
• Manual de bones pràctiques cap al consumidor (compra de pellets,
manteniment de la instal·lació)

FORMACIÓ

• Formació d’instal·ladors
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5. Accions facilitin mercat de les ESEs

FACILITAR
FINANÇAMENT

ACCÉS A MERCATS

COL·LABORACIONS
ESTRATÈGIQUES

FORMACIÓ

•Desenvolupat finançament especialitzat per a nous projectes (banca
ètica, difusió cap banca no especialitzada)
•Nous instrument de finançament (garantia recíproca)

•Formació cap compradors públics
•Models de ESEs en altres països

•Acords entre agents de la cadena de valor per oferta conjunta

•Formació d’instal·ladors i altres agents de la cadena
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6. Innovació en productes

NOUS
PRODUCTES

ESPAIS
REDUITS

• Combustibles de 2a (residus orgànics o biomasses ligne cel·lulòsiques)
• Combustibles de 3a generació (cultius bio-energètics creats a partir de biologia
molecular per millorar la conversió de biomassa a bio-combustible)- Arbres
baixos en lignina
• Cultius energètics

•Solucions pre fabricades que facilitin desenvolupar el mercat quan hi ha poc
espai o es vol reduir cost de l’obra civil
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Reptes i àrees de treball
DESENVOLUPAMENT COMERCIAL DELS DIFERENTS MERCATS DE LA BIOMASSA
(Tèrmic industrial, sector públic, pellet ús domèstic, exterior...)
GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTE EN QUANTITAT I QUALITAT
(Estella, Pellet,..)

DESENVOLUPAMENT d’una CADENA DE SUBMINISTRAMENT COMPETITIVA
(mecanització, serveis forestals, logística, innovació en processos, formació especialitzada...)

BONES PRÀCTIQUES per DESENVOLUPAR el MERCAT
(certificacions i qualitat producte, manuals de bones pràctiques, instal·lacions pertinents,..)

ACCIONS que FACILITIN DESENVOLUPAMENT del MERCAT de ESEs
(finançament especialitzat vinculat a les ESEs, mercat industrial, AVALIS...)

INNOVACIÓ en NOUS COMBUSTIBLES i per SEGMENTS de MERCAT
(cultius energètics, nous formats per espais reduits,...)
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Agenda
• El projecte: Objectius i aproximació metodològica
• Caracterització del Clúster de la Biomassa de Catalunya

• El negoci de la Biomassa
• Opcions Estratègiques
• Reptes i Àrees de Treball
• Properes Passes

PROPERES PASSES
 Viatge a un clúster de biomassa de referència
-

Clúster AIEL (Zona Veneto)- finals de juny

Principals clústers europeus forestals/biomassa
AIEL – Associazione Italiana Energie
Agroforestali (Itàlia)
Finish Forest cluster

Cluster Forst und Holz BadenWürttemberg (Alemanya)

Bioenergy cluster Sweden

Holzcluster Styria
(Àustria)

Denmark Innovation Network for Biomass
Cluster of Renewable Energy Poland
Technologie Wallonne Energie

Cluster Forst und Holz Baden-Württemberg
Holzcluster Styria

Tenerrdis
Derbi

TENERRDIS (França)

Capenergies

AIEL

Lombardy
energy
cluster

Green energy –
biomass cluster Romania

Biomass
consortiums
Slovenia

Bioenergy Småland
(Suècia)
Green energy – biomass cluster
Romania (Romania)

Bioenergy and environment cluster
Western Macedonia
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Exemples d’iniciatives clúster en biomassa a nivell europeu
AIEL

BadenWürttemberg

Holzcluster
Steiermark

Tenerrdis
Energies renovables
(programa biomassa)

Green
Energy
Biomass

Bioenergy
Småland

Forestal

Energies renovables
(projectes en
biomassa)

Biomassa

Àmbit

Biomassa

Forestal (focus
biomassa)

Iniciativa

Privada

Público-privada

Privada

Público-privada

Público-privada

Privada

País

Itàlia

Alemanya

França

Àustria

Suècia

Romania

Any fundació

2001

2010

2007

2001

2003

2011

Membres

> 100

29 (90% PIMES)

178 (60% PIMES)

148

20

40

Cadena de
valor

Completa

Completa

Completa

Completa

Completa

Completa

Governança

Estructura
pròpia

Estructura pròpia

Estructura pròpia

Estructura
pròpia

Estructura pròpia

Estructura
pròpia

Dinamització
mercat

Sí

Sí

-

-

-

-

Fase de la
iniciativa

Avançada

Avançada

Avançada

Avançada

Avançada

Incipient

Web

www.aiel.cia.it

www.clusterforstholz-bw.de

www.tenerrdis.com

www.holzclustersteiermark.at

www.eks.standout.se/
bioenergysmaland

www.greenen
ergycluster.ro

Grups de Treball permanents a AIEL
Biomassa per generació de calor
6 GRUPS D’INTERÈS D’AIEL

1

3

2

4

5

6

Existeix coordinació entre aquests
diferents grups
Productors professionals
de biomassa

Fabricants de
calderes de
biomassa

Productors i distribuïdors
de pellets

Minicogeneració de
biomassa i biogàs

Fabricants d’equips
pel segment
domèstic
Instal·ladors
d’instal·lacions de
biomassa
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Empreses del negoci de la biomassa
al clúster de AIEL
Productors de biomassa (50 empreses)

Productors i Distribuïdors de Pellets (32 empreses)

Productors de calderes (25 empreses)

Productors aparells domèstics
(13 empreses - 27 marques)

PROPERES PASSES
 Viatge a un clúster de biomassa de referència
-

Clúster AIEL (Zona Veneto)- finals de juny

 3 grups de treball sobre les principals temàtiques prioritzades
- Desenvolupament d’un mercat objectiu:
- tèrmic industrial
- pellet domèstic
- Sector públic (districts,...)

- El model de negoci de les ESEs (finançament, ...)
- Garantir el subministrament del recurs (en quantitat i qualitat)
- ....

 Pla d’acció del clúster (i priorització accions)
 Model de funcionament:
- finançament, nucli impulsor, gerent del clúster, regles de treball,
estatuts,...

Calendari del Projecte
Fases
4 mesos
Involucració
empresarial,
Anàlisi i
consens dels
reptes
estratègics

Opcions
estratègiques i
anàlisi de
referències
internacionals

Definició del
pla d’accions
i constitució
del Clúster

Activitats
Reunió de
kick off

Reunió de
coordinació

Presentació a
les empreses

Entrevistes empreses

Presentació
Pla d’accions
i model de
governança
(20-24 juliol)

3 Grups de treball
(juny i juliol)

22
Entrevistes
Reunions de Coordinació amb el client

Viatge de
Reunió de
referència coordinació
internacional
(29-30 juny)

Grups de treball amb empreses (petit format)

Reunions Presentació
a tot el cluster

Anàlisi Benchmarking
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Per tenir la seva opinió sobre les possibles àrees de treball presentades i poder prioritzar les accions li agrairíem que reparteixi 10

àrees de treball de la manera que vostè vulgui, marcant-ne un mínim

punts entre les diferents

de 3 de diferents

Empresa: __________________________________________________

Persona de contacte:_________________________________________

Activitat de l’empresa: _____________________________________

% de facturació en Biomassa (aprox.): ____________________________

1. Accions per desenvolupar mercat tèrmic industrial
Quins_________________________________________________

7. Accions de conscienciació social sobre avantatges biomassa i la
sostenibilitat

2. Accions per desenvolupar mercat públic / districts heatings

8. Millora de la cadena de valor per ser més eficients i poder
créixer (serveis forestals, transports, maquinaria,…)

3. Accions per desenvolupar mercats domèstic pellets

9. Implantar i difondre estàndards i certificacions internacionals
per afavorir desenvolupament del mercat

4 . Prospeccions de mercat exteriors
Quins?_____________________________________________

10. Facilitar models de negoci de les Empreses serveis energètics

5. Treballar en garantir subministrament de matèria prima en
quantitat i qualitat

11. Manual de bones pràctiques per clients públics i client
domèstic (orientació instal·lacions més pertinents)

6. Innovació processos forestals i mecanització

12. Projectes innovació de producte (nous combustibles) o per
resoldre dificultats d’espai

Altres comentaris o suggeriments a la Iniciativa (mercats concrets, accions que no cal dedicar-hi temps, noms empreses a convidar,...):

Pere Josep Navarro
973.48 .17.52 ext. 301
pere.navarro@ctfc.es
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Ctra. Vella de Sant Llorenç, km 2
25280- Solsona, SPAIN

Cluster Development
Via Augusta, 13-15 Oficina. nº 110
08006 Barcelona
Tel. +34.93.587.86.36

29/05/2015

Lluís Ramis
+34.667.69.38.09
lramis@cluster-development.com
Jordi Reventós
+34.664.216.698
jreventos@cluster-development.com
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