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Biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica

Presentació

En un context de canvi climàtic i dependència 
energètica dels combustibles fòssils exteriors, 
l’aprofi tament de biomassa forestal per a la 
producció d’energia tèrmica es presenta com una 
oportunitat per dinamitzar el sector, promoure 
la gestió forestal, crear noves empreses i generar 
ocupació. Malgrat que, a diferència d’altres 
països europeus, a Catalunya encara es tracta 
d’un recurs incipient, en els darrers tres anys ja 
s’ha pogut notar un lleuger protagonisme de la 
biomassa com a font d’energia: s’ha passat d’una 
producció total d’estella i pèl·let de 19.298 tones 
durant el 2008 a 95.000 tones l’any 2010, 
xifra que representa un 17% dels aprofi taments 
totals a Catalunya.

L’estella i el pèl·let són, per la seva autonomia i 
la relació entre el poder calorífi c i el cost de pro-
ducció, els dos biocombustibles d’origen forestal 
amb més capacitat per consolidar-se en el mercat 
de l’energia, i oferir la possibilitat d’incentivar 
el sector forestal. Un sector que necessita més 
que mai un incentiu com la biomassa, tant per 
disminuir la dependència envers els combusti-
bles fòssils com per donar sortida als productes 
que s’extreuen en els tractaments silvícoles i de 
prevenció d’incendis.
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