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1

INTRODUCCIÓ

L’aprofitament de la biomassa forestal per produir energia és cada vegada més una realitat a Catalunya.
Es comencen a implantar iniciatives de producció i installació de calderes de biomassa (estella o pèl·let).
El Lluçanès és una comarca natural de Catalunya
de transició entre la plana de Vic i el Berguedà, en contacte amb el Prepirineu (figura 1). És representada pel
Consorci de Promoció dels Municipis del Lluçanès
(entitat formada pels 13 municipis del Lluçanès) que
promou integralment les polítiques dels seus ajuntaments i ofereix serveis a tota la població.
Un del àmbits d’actuació del Consorci és el
territori i el medi ambient, i en aquesta línea, es va
promocionar la producció i el consum de la biomassa
forestal a la regió. Dins de les diverses iniciatives que es
venen desenvolupant destaca l’empresa de producció
de pèl·lets (“Grans de Lluçanès”), un silvicultor que
produeix i consumeix estella forestal, i diverses calderes
de policombustible o d’estella/pèl·lets que existeixen
per tota la zona.

2

LA BIOMASSA FORESTAL

Biomassa és tota l’energia solar fixada en les plantes que permet l’obtenció d’energia tèrmica o elèctrica.
Les emissions de CO2 produïdes amb aquesta energia
renovable són les corresponents a la seva extracció.
La seva utilització presenta beneficis, tant econòmics com mediambientals ja que estalvia diners en
relació als combustibles fòssils, dona un valor afegit als
subproductes/residus forestals i redueix l’alliberament
de CO2 a l’atmosfera (figura 2).
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Figura 2 – Cicle del CO2 en la biomassa

2.1 Biomassa forestal primària
Els boscos produeixen biomassa que per manca
de valor comercial, moltes vegades es deixa al bosc:
tot tipus de restes o fusta de qualitat inferior com les
capçades, les soques, les branques o els arbres de petita
dimensió. A aquest subproducte se l’anomena biomassa
forestal primària (BFP). L’aprofitament d’aquest recurs
es pot fer conjuntament amb l’aprofitament tradicional,
extraient part del romanent de l’aprofitament. També
es pot realitzar com a operació d’aprofitament de BFP
en aclarides o neteges sanitàries, on el gruix de material
extret és de baixa qualitat.

L’APROFITAMENT DE BFP
(a partir de RODRÍGUEZ et al., 2006)

Figura 1 – Límits de la comarca natural del Lluçanès
Font: Consorci del Lluçanès, 2007

La biomassa forestal pot ser aprofitada segons
dos mètodes: mètode de l’arbre sencer i mètode de
recollida de restes. En el primer cas, la recollida de la
fusta per a energia és una part integral de l’operació
d’aprofitament: l’arbre és extret sencer fins a pista o carregador. Això permet estalviar feina als talladors a peu
d’arbre, que és un avantatge, sobretot amb pendents
elevats. El segon mètode funciona com una operació
addicional de l’aprofitament convencional.
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Figura 3 – Els diferents sistemes d’aprofitament de biomassa (RODRÍGUEZ et al., 2006)

Els sistemes d’aprofitament de la biomassa
forestal es diferencien segons el punt de la cadena on
es realitza l’estellat (figura 3). Existeixen tres sistemes
principals: estellat mòbil, estellat fix a carregador i
estellat a planta –amb o sense empacat previ–. En
tots els casos és fonamental l’agrupació prèvia de la
biomassa per a optimitzar l’estellat, el desembosc i
l’empacat.

diment en quantitat d’estella produïda és major que en
el cas anterior, ja que no hi ha temps morts per al desembosc del material.Tanmateix sí que ha estat necessari
en aquest cas un desembosc previ del material sencer
fins al punt d’estellat.

ESTELLAT MÒBIL
L’estellat mòbil es realitza directament a bosc
o a pista. Requereix una estelladora de gran mobilitat –acoblada a un tractor o màquina automotriu–,
amb grua integrada i contenidor basculant (10-15 m3
d’estella). Això permet la recollida de biomassa i alimentació de l’estelladora que, desplaçant-se per bosc
o pista estella el material i el diposita al contenidor
basculant posterior –element amb què es realitza el
desembosc–.

Fotografia 1 – Estellat mòbil (R. Colomina)

Fotografia 2 – Estellat fix a peu de pista (I. López)

Fotografia 3 – Sistema d’estellat fix a pati (J. Rodríguez)

ESTELLAT FIX A PATI O CARREGADOR

ESTELLAT A PLANTA / EMPACAT

Es requereix el material prèviament desemboscat i concentrat. En aquest cas l’estelladora es troba fixa
en un pati o a peu de pista i és habitual la coordinació
de diversos equips per al processat o mobilització del
material, alimentació de l’estelladora, apilat, etc. El ren-

Quan es fa l’estellat a planta, el transport del
material sense processar disminueix el rendiment del
procés a causa de les reduïdes càrregues de material
transportades, és a dir, a distancies normals, aquesta
operació no és viable econòmicament. A més a més,
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per densificar el material es necessita empacar-lo
prèviament, afegint un cost més al procediment. A
Catalunya hi ha poques experiències sobre aquest
sistema d’aprofitament.

L’EMMAGATZEMATGE I ASSECAT
Els magatzems són un punt fonamental per a
l’aprovisionament del material y per estabilitzar la cadena de proveïment. Aquest punt compensa les fluctuacions del mercat i a més proporciona cert assecat de
l’estella. Les pertorbacions poden ser des d’avaries de la
maquinària, fluctuacions del preu de mercat, etc.
L’assecat de l’estella es pot fer a l’exterior o
en un magatzem. En el primer cas, s’utilitza un tipus
especial de tela (top-tex) amb el qual es cobreix tota
la pila permetent l’evaporació del vapor d’aigua però
no que la pluja o la neu mullin l’estella (fotografia 4). En
el cas d’utilitzar el magatzem, s’han de vigilar algunes
característiques, com la ventilació i isolament del lloc on
s’emmagatzema l’estella.
L’emmagatzematge ha de permetre un assecat
de la biomassa en el temps més curt possible i de manera que el material que es vagi consumint sigui el que més
temps fa que està emmagatzemat (sistema FIFO –first in,
first out–) (I. López, com. personal).

Fotografia 5 – Estella forestal

BIOMASSA FORESTAL SECUNDARIA
(a partir de KAPELBI, 2008)
La biomassa forestal secundaria aprofita el subproducte de l’industria de transformació de la fusta. La
serradura passa per 5 etapes i es transforma en pèl·let
de fusta. El pèl·let presenta una humitat <10% i un
poder calorífic de 4,7–5 kWh/kg. El procés de fabricació
de pèl·let es descriu a continuació.

Fotografia 6 – Pèl·let de fusta
Fotografia 4 – Pila de estella coberta amb top-tex

PRODUCTE ESTELLA FORESTAL
L’aprofitament de la BFP per a bioenergia es
realitza en forma d’estella, amb requeriments condicionats al tipus d’instal·lació on es destina (humitat, granulometria, composició). Les calderes de mida mitjana
requereixen una humitat inferior al 43% en base seca
(<30% en base humida), absència d’impureses i pals, i
granulometria homogènia d’uns 5 cm (<10 cm). Les
calderes de major potència admeten un ventall molt
més ampli d’humitats i granulometries.

1. Assecat
Les serradures humides s’introdueixen a l’assecador
per mitjà d’una banda porosa. L’aire calent es fa
circular a través d’aquesta banda i les serradures es
van assecant. Al final de la banda porosa hi ha un
aspirador ajustat de tal manera que absorbeix les
serradures amb una humitat inferior al 10% i deixa
passar les que contenen una humitat superior. Les
serradures que són absorbides passen a la següent
etapa del procés (molí) i les serradures humides
segueixen en circulació a la banda porosa fins que la
seva humitat és inferior al 10%.
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Fotografia 7 – Magatzem de serradura amb màniga
aspiradora

2. Granulat
Les serradures seques passen al molí on s’homogeneïtza el gra, aconseguint així un material amb una
mida de gra uniforme.
3. Compactat
Les serradures s’introdueixen a l’interior d’una matriu
perforada i amb l’acció d’uns rodets són forçades a
passar a través d’uns forats de 6 mm de diàmetre.
Gràcies a la pressió exercida pels rodets i a la lignina
continguda per la fusta s’obtenen uns cilindres de
serradures premsades (pèl·lets). La temperatura de
les serradures triturades augmenta a la màquina pelletizadora i el material natural aglutinant, la lignina, es
fon i manté unit el pèl·let quan es refreda.
4. Refredat
Aquesta etapa és molt important en el procés,
ja que a partir d’aquí els pèl·lets adquireixen una
gran consistència. Després de la compressió o pelletizació, la temperatura dels pèl·lets és alta (normalment propera a 90ºC), amb la disminució de la
temperatura la lignina endureix, conferint-los la seva
consistència característica.

Fotografia 8 – Tamisat del pèl·let

3
EL POTENCIAL
D’APROFITAMENT DE BIOMASSA
PER FINALITATS ENERGÈTIQUES
3.1 La disponibilitat del recurs
La disponibilitat del recurs depèn directament
dels pendents i de la xarxa viaria. Per mobilitzar la biomassa es consideren accessibles zones amb pendents
inferiors a 25%, o fins 20 metres a les vores de pista amb
pendents entre el 25 i el 60% (FAUS i FAUS, 2007).
Aquesta comarca històrica amb 36.756 ha
de superfície, presenta (segons FAUS i FAUS, 2008)
22.448 ha de boscos (61% del total). A més a més,
presenta pendents i una xarxa viaria que fan possible
que 10.885 ha de superfície de bosc es puguin aprofitar
amb facilitat.

5. Tamisat
En el tamisat la pols de la serradura barrejada entre
els pèl·lets, és separada i tornada l’inici del procés.
Generalment s’utilitza un tamisador amb sistema
de vibrat per assegurar un producte homogeni.
D’aquesta manera s’eviten problemes en el maneig i
en els equips de combustió.
6. Empaquetat
Si el pèl·let és distribuït a granel, simplement cal
emmagatzemar-lo en un lloc adequat per a la seva
posterior càrrega i distribució per mitjà dels camions
cisterna. Si es ven en sacs, el pèl·let es fa passar a
través de l’ensacadora obtenint sacs manejables de
15 kg o grans sacs (big bags) de 1.000 kg.

Molt accessible
Poc accessible
Molt poc accessible

Límit municipal
Xarxa hidrogràfica

Figura 4 – Mapa d’existències forestals del Lluçanès
segons acessibilitats
Font: FAUS i FAUS, 2008
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3.2 El consum actual i futur

4.1 Les calderes de pèl·let

Segons el pla estratègic d’aprofitament de
biomassa forestal per ús energètic del Lluçanès (FAUS
i FAUS, 2008), on s’estima i valora l’aprofitament i el
consum de la biomassa a la comarca, la potencia installada a calderes particulars o publiques tendeix a créixer. És a dir, s’espera que el 2009 s’instal·lin encara més
calderes i s’implanti una cadena completa consolidada
de producció i consum. Un dels objectius d’aquest
pla és la implicació de les entitats publiques locals
per implantar sistemes de calefacció amb biomassa,
promovent així el desenvolupament rural i protegint
el medi ambient.

Les calderes d’un combustible únic, de manera
general, tenen més restriccions d’humitat i de dimensions en l’alimentació. En termes estructurals tenen un
sifó més petit i el seu sistema d’alimentació necessita
un combustible més uniforme. En general aquestes
calderes són petites, adients per posar en llocs petits
o que no hi disposin d’espai per posar una sitja de
combustible.
Al Lluçanès hi ha alguns exemples de calderes
de pèl·let, que tenen també com avantatge una planta
productora propera.

Figura 5 – Evolució i previsió de potencia instal·lada en
el Lluçanès
Font: Faus i Faus (2008)

4
LES CALDERES DE
BIOMASSA

Fotografia 9 – Caldera de pèl·let de “Grans del
Lluçanès”

Les calderes de biomassa poden ser de pèl·lets
o altres subproductes agrícoles com closques d’ametlles, avellanes, pinyó o pinyó d’oliva (petites dimensions)
o policombustible. Una caldera policombustible, a més
de funcionar amb els mateixos combustibles que una
de pèl·let, funciona amb estella o altres combustibles
de major dimensió, dins dels quals es destaquen les
closques de fruits sense ser triturades (es pot ajustar
el funcionament del sifó segons el combustible emprat)
i amb un ventall més gran d’humitats. Aquesta última
propietat es deu a que a les calderes de major potencia,
com són les de policombustible, el procés permet un
assecat abans de la combustió.
Un sistema de calefacció amb biomassa, a més
de la caldera, també és constituït per una sitja d’emmagatzematge, un dipòsit d’inèrcia o acumulador de
calor, sistemes d’alimentació, de neteja i de retirada de
les cendres. Cadascun d’aquests sistemes pot ser més
o menys automàtic, fet que es reflecteix proporcionalment amb el preu d’instal·lació.
Fotografies 10, 11 i 12 – Caldera de policombustible
de Santa Eulàlia de Puig-oriol (district heating)
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Taula 1. Comparació de les principals característiques del pèl·let i de l’estella.
Font: Elaboració pròpia en base a dades pròpies, Grupo Novaenergia i RODRÍGUEZ et al. 2006

Tipus de biomassa
Pèl·let
Humitat (%)
<12%
Dimensions
6 mm de diàmetre
Cendra
< 0,5%
Densitat
600 kg/m3
Poder calorífic
> 4,7 kW/kg
Preu/ton
160 €/t
Preu kWh (€)
0,034

Estella
<35%
2 – 10 (cm)
< 1%
L’estella canvia les seves propietats segons el grau d’impureses que contingui
4,0 - 4,5 kW/kg
90 – 110 €/t
0,027

4.2 Les calderes de
policombustible
Aquest tipus de caldera, és en general una mica
més cara que les de combustible únic. Tanmateix presenta una característica molt important: permet utilitzar
estella o closques de fruits de majors dimensions, a més
d’un ventall superior d’humitats de combustibles. Amb
una complexitat superior, presenta un sistema de combustió complex i potencies superiors comparativament
a les altres calderes.
A Santa Eulàlia de Puig-oriol existeix un sistema
de calefacció a diversos edificis (district heating) que
posseeix una caldera de policombustible (fotografies
10, 11, 12).
Amb l’avantatge del preu del combustible i en
el cas de l’estella forestal, amb tots els avantatges de la
utilització de la biomassa primària, aquest esdevé un
sistema molt sostenible. A la taula 1 es presenta una
comparació de les característiques del combustibles
principals de les calderes de biomassa.

5

CONCLUSIONS

A Catalunya es comencen a donar els primers
passos en l’aprofitament de la biomassa amb finalitats
energètiques, un dels casos més evidents és al Lluçanès.
A més dels avantatges medi ambientals i energètics,
l’aprofitament d’aquesta energia renovable presenta
cada vegada més avantatges econòmics. Amb un preu
per kW més econòmic s’amortitzen amb facilitat les
instal·lacions, malgrat que la inversió inicial és elevada.
A la figura 6 es presenta el preu actual dels diferents
combustibles de calefacció més freqüents.
Com es pot observar, el preu per kW dels
combustibles renovables es bastant inferior als fòssils, i
aquesta diferencia tendeix a accentuar-se. Malgrat que
un dels motius que fa que encara es tinguin alguns
dubtes és el preu dels equips, l’adquisició d’aquests pot
gaudir d’ajuts del 30% de l’Institut Català de l’Energia
(ICAEN). El cas del Lluçanès és una demostració que
la utilització de la biomassa a Catalunya és possible i
viable, i a més una energia de futur.

Figura 6 – Preu €/kW dels principals combustibles
de calefacció
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