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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’àmbit de treball d’aquest projecte és el de la comarca del Ripollès i el sector de la Vall del 

Ges, Orís i Bisaura que es troben al sector nord de la comarca d’Osona. 

 

 
Mapa 1:  Àmbit de treball del projecte 

 

Però on s’han centrat els esforços en aquest projecte ha estat principalment a la comarca del 

Ripollès, on la implantació de la biomassa ja fa uns 3 anys que ha arrencat. Durant el 2013 

s’espera ampliar el projecte a la zona nord d’Osona esmentada. 

 

La comarca del Ripollès es troba situada a la meitat nord oriental de Catalunya, formant part 

del sistema oriental del Pirineu. La seva capital és Ripoll, ubicada a la confluència dels rius Ter 

i Freser. Integrada dins la província de Girona, el Ripollès està constituït per dinou ajuntaments, 

estructurats geogràficament ens tres grans àrees:  

 

Municipis de la Vall de Ribes: 
- Campelles 
- Pardines 
- Planoles 
- Queralbs 
- Ribes de Freser 
- Toses 

Municipis de la Vall de Camprodon: 
- Camprodon 
- Llanars 
- Molló 
- Sant Pau de Segúries 
- Setcases 
- Vilallonga de Ter 

Municipis del Baix Ripollès: 

- Campdevànol 
- Gombrèn 
- Les Llosses 
- Ogassa 
- Ripoll 
- Sant Joan de les Abadesses 
- Vallfogona de Ripollès 
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Mapa 1:  Localització del Ripollès i els seus municipis 

 

L’activitat forestal ha estat sempre molt present des de sempre a tota la comarca, fins al punt 

que es tracta de la segona comarca catalana que aprofita més fusta al cap de l’any.  De 

sempre el Ripollès ha estat una comarca amb una gestió dels boscos activa i present, del qual 

s’han anat aprofitant, en major o menor mesura, diferents productes per a la indústria 

fustanera, ja sigui per la creació de materials de construcció, palets, pals com també per la 

fabricació d’eines de treball de camp. 

 

A la vegada i com a moltes altres zones de Catalunya, els boscos del Ripollès havien estat una 

important font d’energia tèrmica molt utilitzada per la majoria dels habitants del territori. Una de 

les activitats més esteses en aquest àmbit era l’aprofitament de fusta per l’elaboració de carbó 

(carboneig). A mesura que ha anat passant el temps i l’economia del país ha anat creixent (tot i 

la crisi econòmica que s’està patint actualment), moltes d’aquestes necessitats han anat 

desapareixent. A més, el manteniment del preu de la fusta sumat al lògic augment dels salaris 

dels treballadors forestals ha provocat un abandó força generalitzat de la gestió dels boscos a 

gran part de Catalunya. El Ripollès, encara que l’activitat forestal continuï present, no n’és una 

excepció. És per això que al Ripollès tenim, actualment, una gran acumulació de fusta en la 

majoria de boscos, donant lloc sovint a estructures amb arbres de diàmetres mitjans i petits, 

molt densament poblada i carregada de sotabosc. Aquest fet implica per tant, una elevada 

càrrega potencial de combustible, augmentant de manera important el risc d’incendis forestals 

a la comarca. 

 

El progressiu abandó de la vida rural a muntanya va anar lligat a un abandó força generalitzat 

de la gestió de molts boscos de la comarca, en especial els de propietat privada. D’aquesta 

manera doncs, l’aprofitament de fusta per l’escalfament de les llars i locals va començar a 
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minvar alhora que proliferà l’ús de combustibles fòssils com a fonts energètiques. Aquests 

combustibles fòssils, tals com el fuel, gasoil, gas natural, butà, propà, etc., són un bé escàs i a 

mesura que passen els anys el seu cost és cada vegada més elevat. Així que el resultat final 

d’aquest procés és un ús massiu de combustibles fòssils amb finalitats energètiques, que cada 

cop es paguen més cars, que “aviat” ja no en podrem consumir i a la vegada les emissions 

resultants de la seva combustió han tingut, tenen i continuaran tenint una incidència molt 

important sobre l’efecte hivernacle i el conseqüent canvi climàtic, que tan ressò mediàtic està 

tenint darrerament. Els problemes que es deriven d’aquest fet ja els estem començant a notar a 

l’actualitat, tant a les butxaques dels contribuents com en les tendències i pressions polítiques 

venen marcades des dels estaments superiors. 

 

Aquest doncs, aquesta problemàtica és un dels principals motius pels quals s’han treballat una 

sèrie de compromisos internacionals, com la Convenció de Diversitat Biològica de les Nacions 

Unides o la Convenció Marc del Canvi Climàtic també de les Nacions Unides i de la qual n’és 

associat el famós Protocol de Kioto, que vetllen per la sostenibilitat del planeta.  

 

Una de les coses que recullen aquests compromisos internacionals és el foment de l’ús 

d’energies renovables, com podria ser la solar, la eòlica, la marítima, la geotèrmica i també la 

biomassa forestal. Així, doncs, apostar per aquest tipus d’energies és, per una banda, una 

contribució important al compliment dels compromisos establerts i, per una altra, una aposta de 

futur en el marc de la sostenibilitat en l’ús i gestió de l’energia.  

 

L’aprofitament dels biocombustibles que ofereix el bosc resulta un oportunitat important per tal 

de disminuir la despesa municipal en combustibles (calefaccions) alhora que pot ser una bona 

fórmula per revitalitzar el sector forestal a la comarca, amb els grans beneficis que se’n poden 

derivar al respecte: generació de llocs de treball, incentivació de l’economia local i millora de 

l’estructura forestal de la comarca, entre d’altres. 

 

Actualment a Catalunya s’estan arrencant diferents iniciatives en aquest àmbit. Es pot dir sense 

embuts doncs, que la implantació de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal ha 

començat. Destaquen els primers passos realitzats al Lluçanès, on a part de la instal·lació d’un 

bon grapat de calderes de biomassa tant en l’àmbit privat com públic, s’hi localitza una de les 

úniques empreses de producció de pèl·let (Grans de Lluçanès S.L) a Catalunya. A la vegada el 

Consorci del Lluçanès va ser pioner en la elaboració d’un pla estratègic de i viabilitat que 

desenvolupa aquest aprofitament en totes les seves fases per fer-lo el més sostenible tant 

econòmica com ambientalment. A partir d’aquest punt altres zones de Catalunya han iniciat 

processos semblants, com la comarca d’Osona en el seu conjunt, el Bages, el Pallars Sobirà i 

també diferents municipis de l’àmbit del Parc Natural del Montseny, la majoria d’ells promoguts i 

realitzats per ara per entitats públiques (Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya, consells comarcals, ajuntaments, etc.). 
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Paral·lelament a això cada cop és més gran la presència d’empreses distribuïdores de calderes 

de biomassa (calderes d’estella, pèl·let o de llenya) a Catalunya, fet molt positiu per la creixent 

oferta i competència que s’està generant en aquest sector. Per aquest motiu a dia d’avui i dins 

l’àmbit de la Catalunya interior ja hi ha una interessant xarxa d’empreses que venen i instal·len 

calderes de biomassa de les principals marques europees. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIUS  
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2. OBJECTIUS GENERALS 

 

 

1) Determinar tots els equipaments públics aptes per acollir una instal·lació de calefacció amb 

biomassa al Ripollès, Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

 

2) Conèixer la potència a instal·lar en cada equipament (kW). 

 

3) Proposar quins equipaments poden anar escalfats mitjançant una caldera de biomassa i 

quins poden estar inclosos dins una xarxa de calor també amb biomassa. 

 

4) Avaluar la demanada potencial de biomassa per cada equipament o instal·lació. 

 

5) Conèixer l’estalvi econòmic anual que suposaria l’aposta per la biomassa en cada cas.
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3. ANÀLISI DE L’ENTORN 

 

3.1. ANÀLISI TERRITORIAL 

 

3.1.1. Entorn polític 

 

L'11 de desembre de 1997, els països industrialitzats es comprometeren a executar un conjunt 

de mesures per reduir els gasos d'efecte hivernacle. Els governs signataris van pactar reduir en 

un 5,2% de mitjana les emissions contaminants entre 2008 i el 2012, prenent com a referència 

els nivells del 1990. L’acord va entrar en vigor el 16 de febrer de 2005. Aquest conjunt de 

mesures es recullen en el famós Protocol de Kioto. Espanya és un dels països que ha signat 

aquest conveni internacional per la prevenció del canvi climàtic i, actualment, està emetent 

gasos no desitjables amb molta més quantitat de la compromesa, i més encara, quan, des de la 

Unió Europea, s’ha establert que la reducció de contaminants havia de ser del 8%, 

pràcticament un 3% superior al valor inicial. 

 

Tenint present tots aquests compromisos, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) ha redactat el 

Pla de l’Energia 2006-2015 amb la finalitat de reduir en un 10,6% el consum d’energia final, 

superant els objectius d’Espanya i la Unió Europea (UE), i també la d’incentivar l’ús d’energies 

renovables. És per això, que ja fa uns anys que l’ICAEN dóna subvencions per instal·lacions de 

biomassa. L’any 2007 aquestes subvencions van arribar a ser per entitats locals i Institucions 

Sense Finalitat de Lucre (ISFL) d’un 50% i d’un 45% respectivament. Per a particulars i 

industrials, aquest passat any 2007, la subvenció va arribar a ser del 30% i del 25% 

respectivament. Per la seva part, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE) disposa d’una línea de finançament per a instal·lacions de biomassa amb crèdits tous.  

 

S’espera que aquests ajuts provinents del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 

l’ICAEN, de la UE, etc. es mantinguin o millorin any rere any. 

 

 

3.1.2. Entorn econòmic 

 

Des de fa uns anys ençà el preu dels combustibles fòssils ha anat augmentant fins a assolir 

cotes molt elevades. Tot i que l’actual crisi econòmica n’ha fet disminuir temporalment els 

preus, tots els especialistes apunten en un nou augment dels preus un cop la crisi econòmica 

vagi minvant. Aquest fet provoca que, actualment, el cost de calefacció d’edificis, naus 

industrials, llars particulars, etc. sigui prou important com per mirar de trobar una solució al 

respecte. 
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Les instal·lacions de biomassa són més cares que no pas les que utilitzen gas o gasoil, per 

exemple. Per això, actualment hi ha una sèrie d’ajuts de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i 

del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) amb la finalitat d’incentivar 

l’ús d’aquest tipus d’energies. 

 

Segons l’opinió del món científic, resultarà més car reparar els danys produïts pel consum 

d’energia fòssil que no pas el fet de començar, des d’ara, a dedicar grans esforços i inversions 

per evitar-los.  

 

 

3.1.3. Entorn ambiental 

 

Tot i que l’ús d’energies renovables cada cop és major, la majoria de calefaccions instal·lades 

al Ripollès, tant en edificis públics com en particulars, encara funcionen amb la combustió 

tradicional de gasoil. Tant la crema de gasoil com la de biomassa forestal impliquen emissions 

de COx a l’atmosfera, és a dir, emeten gasos d’efecte hivernacle. Ara bé, el gasoil no es 

considera una energia renovable ja que les seves existències no són inesgotables. A més, és 

molt important tenir present que la seva combustió implica la incorporació de carboni (en forma 

de gasos COx) al cicle natural d’aquest a la capa terrestre i a l’atmosfera. És a dir, s’incorpora 

un carboni provinent de les capes inferiors de la Terra i en conseqüència s’afavoreix 

l’escalfament global, del qual tant es parla darrerament. En canvi, la crema de biomassa 

forestal implica l’emissió d’un carboni que ja està dins el cicle actual, ja que prové de fonts 

naturals, com per exemple els boscos. Aquest fet sovint es considera suficient per afirmar que 

les emissions derivades de l’ús d’aquest biocombustible són neutres. Això no és del tot cert. 

Cal tenir present que la crema de biomassa d’origen forestal també pot comportar 

incorporacions de [C] al cicle i accelerar el canvi climàtic, malauradament. Això es dona quan el 

[C] emès en la combustió de la biomassa no pot tornar a ser fixat. Aquests casos succeeixen 

quan en l’aprofitament de la biomassa hi ha implicat un canvi d’ús del sòl. Per exemple, si 

s’extreu i es crema biomassa d’un bosc però es continua potenciant la continuïtat forestal de la 

zona de forma sostenible, es pot garantir que aquesta quantitat de [C] emès a l’atmosfera es 

tornarà a fixar al cap d’uns anys, quan el bosc hagi tornat a produir la mateixa quantitat de 

biomassa extreta. Ara bé, si s’extreu i es crema biomassa d’un bosc i aquest es transforma en 

zona urbana, industrial o fins i tot en zona agrícola, el [C] emès en la combustió no podrà ser 

fixat en la mateixa quantitat que el bosc, ja que aquest haurà desaparegut. En aquest cas 

l’emissió de COx no es podria considerar neutra. 
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3.1.4. Entorn forestal 

 

En els darrers anys la gestió forestal a Catalunya està patint una situació crítica. L’estancament 

del mercat de la fusta, la davallada continuada de preus del producte, la valoració deficient dels 

bens i serveis que generen els nostres boscos i la manca d’una política estable i coherent amb 

la realitat del sector forestal, condicionen la viabilitat dels boscos de Catalunya. Juntament amb 

el comentat, cal considerar les dificultats d’explotació del territori (elevada pendent,...), falta de 

personal qualificat, mala gestió i l’augment dels costos i del transport. Aquest estancament ha 

provocat un progressiu abandonament de la gestió forestal, la qual cosa ha comportat un 

increment de la càrrega de combustible present actualment a la majoria de boscos del país, 

especialment de fusta de diàmetres petits i sotabosc.  

 

Amb l’abandó de la gestió forestal doncs, els boscos han anat creixent i produint cada cop més 

biomassa. Com més càrrega de combustible s’acumula als boscos, major és el risc d’incendis 

forestals, amb les dràstiques conseqüències que poden comportar per la societat i el seu 

entorn natural. Actualment el risc d’incendis a gran part del litoral, pre-litoral i la Catalunya 

central és molt elevat. Prova d’aquest fet són els greus incendis que ha patit Catalunya els 

últims 15 anys (especialment els dels anys 1994 i 1998 al Berguedà, Bages i Solsonès). El 

Pirineu, tot i no ser una àrea crítica pel risc d’incendis, també està exposada als focs forestals, 

especialment durant l’hivern, la més seca a les zones de muntanya. Actualment però, està 

sorgint un optimisme creixent sobre l’impacte positiu que pot tenir, sobre el sector forestal i la 

prevenció dels incendis, l’ús de biomassa per usos energètics. Utilitzar la biomassa forestal per 

a aquesta finalitat no només ajudarà a revaloritzar alguns dels productes del bosc que fins al 

moment no tenien gairebé cap sortida al mercat sinó que amb el seu aprofitament es podrà 

disminuir el risc d’incendis, que tant preocupen a la societat. A tot això cal afegir el fet que 

revaloritzant aquest producte s’incentivarà de nou la gestió dels boscos del territori i els 

beneficis tant econòmics com forestals seran doncs, cada cop majors.  

 

A aquests beneficis s’hi ha de sumar el fet que desenvolupant l’aprofitament de biomassa per 

usos energètics les empreses forestals es podrien anar consolidant i aquest fet repercutiria 

amb una major demanda de feina i, en conseqüència, de llocs de treball dins el sector, 

especialment pel que fa a treballadors de bosc i tècnics gestors forestals. Si es té en compte 

les actuals i greus xifres d’aturats que hi ha al país, poder generar llocs de treball al Ripollès és 

una oportunitat que no s’ha de depreciar. Amb tot, caldrà comprovar any rere any l’abast real 

d’aquests beneficis que es comenten, ja que a dia d’avui hi ha molts altres aspectes aliens 

estrictament a l’energia de la biomassa que poden condicionar aquestes hipòtesis. 
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3.1.5. Entorn ecològic 

 

Tota activitat forestal sol comportar efectes sobre l’ecologia del bosc. L’objectiu de la gestió en 

tots els casos ha de ser la preservació dels valors naturals del bosc, com la flora i fauna 

associades. Actualment s’està tendint cada vegada més a potenciar la multifuncionalitat dels 

boscos, on segons els casos primen usos productius, de lleure, paisatgístics, de protecció del 

sòl, de depuració hidrològica, la conservació de la biodiversitat, etc. La comptabilització 

d’aquests usos garanteix la gestió forestal sostenible de les masses forestals del territori. 

 

En l’aprofitament de biomassa forestal per usos energètics és imprescindible que es mantinguin 

els criteris de gestió forestal sostenible que s’han exposat. La realitat dels boscos i la gestió 

forestal del Ripollès animen a pensar que aquest fet és plenament assumible. 

 

 

3.1.6. Entorn legal 

 

Forestal 

 

UE: 

 

REGLAMENTO (CE) No 1737/2006 DE LA COMISIÓN, de 7 de novembre de 2006, per al que 

s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglamento (CE) nº 2152/2003 del Parlament 

Europeu y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques i de les interacciones 

medioambientales en la Comunidad (Forest Focus). 

 

Espanya: 

 

Llei 43/2003 del 21 de novembre de Montes. 

 

Real Decreto 1555/1994, de 8 de juliol, sobre l’aprovació del Inventario definitiu dels Montes del 

Estado en Catalunya y de l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel 

Real Decreto 1950/1980, en matèria de conservació de la naturalesa. 

 

Catalunya: 

 

LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 
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Prevenció d’incendis 

 

Catalunya: 

 

DECRET 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 

qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 

ORDRE MAH/360/2005, de 5 d’agost, sobre mesures urgents per a la prevenció d’incendis 

forestals. 

 

Decret 130/1998, de 12-05-1998, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

 

Decret 268/1996, de 23-07-1996, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva 

de vegetació en la zona de influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la 

prevenció de incendis forestals i seguretat de les instal·lacions. 

 

DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals.   

 

 

Espais naturals 

 

UE: 

 

Decisió de la Comissió de 19 de juliol de 2006 per la qual s’adopta, de conformitat amb la 

Directiva 92/43/CEE del Consell, la llista de llocs d’importància comunitària de la regió 

biogeogràfica mediterrània. 

 

Directiva 97/62/CE del Consejo, de 17 d’octubre de 1997, per la que s’adapta al progrés 

científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

fauna i flora silvestres. 

 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació de los 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

 

Espanya: 

 

Llei 41/1997, de 5 de novembre, sobre espais naturals protegits i protecció d’animals i plantes. 
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Catalunya: 

 

LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 

procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

 

 

Emissions 

 

DECRET 397/2006, de 17 d’octubre, d’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de 

gasos amb efecte d’hivernacle i de regulació del sistema d’acreditació de verificadors 

d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 

 

Decret 390/2004 de 21-09-2004 d’assignació de competències en matèria d’emissió de gasos 

d'efecte hivernacle. 

 

Llei 1/2005, de 9 de març, per la que es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos 

d’efecte hivernacle. 

 

DECRET 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d’emissió per a instal·lacions industrials 

de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració. 

 

Energies renovables 

 

Ordre TRI/216/2004, de 14 de juny, per la que s’aproven les bases reguladores per actuacions 

en matèria d’estalvi, eficiència energètica i aprofitament delo recursos energètics renovables. 

 

ORDEN PRE/472/2004, de 24 de febrer, per la que es crea la Comisión Interministerial para el 

aprovechamiento energético de la biomasa. 

  

Decreto 75/1983 (Catalunya), de 3 de març, sobre tractaments de la biomassa forestal pel seu 

ús energètic (DOGC núm. 311, de 11 de març de 1983). 
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Petroli
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Gas Natural

23,2%
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51,2%

Gas Natural 

22,3%

3.2. ANÀLISI DEL SECTOR BIOENERGÈTIC 

 

Segons dades de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) el consum d’energia primària a 

Catalunya l’any 2006 era de 26,5 milions de tones equivalent de petroli (tep) i estava distribuït 

segons es mostra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Percentatges per consum d’energia primària a Catalunya l’any 2006 

 

Com es pot observar a la figura 1, el consum de Renovables era prou baix en comparació a la 

resta, destacant sobretot el petroli. 

 

Si parlem de dades del consum d’energia final l’any 2006 a Catalunya va ser de 15,9 milions de 

tep i aquest consum estava distribuït, segons dades de l’ICAEN, de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2: Percentatges per consum d’energia primària a Catalunya l’any 2006 

 

Pel què s’observa en les dades de renovables (Figura 2) es tractava d’un percentatge encara 

molt petit en comparació amb d’altres fons energètiques però aquest percentatge l’any 2007 ja 

va ser superior i en el pla de l’Energia 2006-2015 hi ha una previsió pel 2010 que la participació 

de les energies renovables sobre l’energia primària sense comptar els usos energètics hauria 

de ser del 7,9% i pel 2015 de l’11%. Els diferents tipus d’energies renovables pel 2015 es 

distribuirien amb els següents percentatges: 
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Biocarburants 28,6%

Residus renovables 
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Figura 3: Percentatges de cada energia renovable pel 2015 

 

Així, doncs, el sector bioenergètic a Catalunya comença a tenir un pes important degut a la 

necessitat d’apostar per fonts d’energia renovables. Des de l’Administració s’està prenent 

mesures per tal de potenciar-lo a nivell de divulgació, organitzant jornades informatives i cursos 

formatius, a nivell també de subvencions, d’ajuts en el finançament de les instal·lacions, de 

primes per producció d’energia a partir de fonts naturals, d’incentivar els cultius energètics, etc. 

i resultat d’això és la proliferació de l’ús de plaques solars per producció d’aigua calenta 

sanitària (A.C.S.) i elèctrica, de la instal·lació de molins eòlics, de la implantació, sobretot a 

llars, de instal·lacions d’aprofitament de l’energia del subsòl i de la biomassa en general entre 

d’altres. Es tracta d’un sector que agafa més importància any rere any però no només degut a 

les facilitats que es donen des de l’Administració sinó perquè la societat catalana cada vegada 

més creu en la necessitat d’apostar per l’ús d’aquests tipus d’energia. Es tracta, doncs, d’una 

aposta de futur important. 

 

 

3.3. ANÀLISI DEL MERCAT DE LA BIOMASSA 

 

Tal com es comenta en el punt anterior, segons dades de l’ICAEN el 2006 es va consumir 26,5 

milions de tep d’energia primària. D’aquesta, un 2,4% era renovable, o sigui, un consum de 0,6 

milions de tep d’energia primària renovable. Aquest consum de renovable estava distribuït 

segons el què s’indica a la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Percentatge de consum d’energia primària renovable l’any 2006 sobre un total de 0,6 milions de tep 
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Com es pot observar (Figura 4) la biomassa forestal i agrària corresponia a un 14,7%, o sigui, 

90 Ktep aproximadament. 

 

La previsió per al 2015 d’ús de biomassa llenyosa és, tal com es comenta també al punt 

anterior, un 10,4% de les renovables, que correspondria a uns 300 Ktep aproximadament. Així, 

doncs, deduïm que l’objectiu per aquest període de temps a Catalunya és la de triplicar el 

consum actual de biomassa amb finalitats energètiques. 

 

Als edificis municipals de la comarca del Ripollès només hi ha instal·lat un sistema de 

calefacció amb biomassa forestal però existeix la voluntat de començar a apostar cap aquest 

tipus d’energia per donar exemple a la societat que fer aquest pas és molt important per a tots i 

que, actualment, la tecnologia ens permet gaudir de les mateixes garanties, com a mínim, que 

ens pot donar l’ús de combustibles fòssils. Diversos ajuntaments estan redactant projectes per 

a futures instal·lacions de biomassa, fet que ens fa ser optimistes de cara el futur. 

 

Quan parlem de biomassa ens referim a l’estella forestal, a l’estella com a subproducte d’un 

procés industrial, al pellet i d’altres biocombustibles com són les clofolles de fruits secs, pinyol 

d’oliva, etc. 
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4. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ 

 

L’any 2009, gràcies al suport econòmic de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i el Consell 

Comarcal del Ripollès (CCR), el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) va 

redactar el “Pla Estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic a la comarca 

del Ripollès”. Els objectius d’aquest primer pla van ser diversos, però principalment es van 

centrar en un anàlisi del potencial productiu dels boscos públics del Ripollès, el potencial de 

consum en equipaments públics i el disseny de quina hauria de ser la logística a seguir per dur 

a terme tot el procés de producció i distribució d’estella en l’àmbit públic de la comarca, amb 

l’anàlisi de costos pertinent de cada fase del procés. 

 

Aquest pla estratègic doncs, va ser el document de base que es va utilitzar per iniciar l’aposta 

de la biomassa dins l’àmbit públic del Ripollès. És a dir, l’aprofitament de biomassa forestal per 

a usos energètics provinent de les forests d’utilitat pública propietat dels ajuntaments i l’aposta 

per la instal·lació de calderes de biomassa a diferents equipaments públics de la comarca. 

 

Com s’ha comentat, el pla estratègic va mostrar els primers resultats referent al potencial 

aprofitable de les forests públiques pel que fa a biomassa per a usos energètics. Concretament 

el pla calculava un potencial màxim 14.720 tones verdes de fusta anuals i una superfície total 

d’on poder extreure aquesta biomassa de 8.947 hectàrees. 

 

Paral·lelament es va fer un primer sondeig als 19 ajuntaments de la comarca del Ripollès per 

conèixer les inquietuds de cadascun d’ells en el projecte i fer una primera llista dels 

equipaments públics susceptibles d’acollir una instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària 

(ACS) amb biomassa. D’aquest sondeig en va resultar un total de 32 equipaments públics a la 

comarca, alguns dels quals es van agrupar en xarxes de calor, donant com a resultat un total 

final de 23 instal·lacions de biomassa (calderes més xarxes de calor). Es va calcular una 

demanda potencial de 1.379,5 tones verdes de fusta per a subministrar el biocombustible a 

aquestes 23 instal·lacions, per la qual cosa va quedar demostrat que el potencial aprofitable 

anual (14.720 tones) era molt major a la demanda. Conclusió: de bosc n’hi ha de sobres i la 

biomassa provinent dels mateixos boscos públics del Ripollès és més que suficient per aquest 

primer sondeig realitzat. 

 

A rel d’aquest pla i les mateixes iniciatives d’alguns ajuntaments del Ripollès, el projecte mica 

en mica s’ha anat desenvolupant i assentant. Actualment el CEINR ja disposa d’una màquina 

estelladora de fusta i dos magatzems d’estella, alhora que una brigada de treballs forestals i 

tècnics especialitzats de tal manera que any rere any ja s’estan duent a terme els aprofitaments 

i treballs de millora forestals així com tota la logística del procés de producció d’estella, sempre 

dins l’àmbit públic. A la vegada, aquest 2012 ja hi ha 7 instal·lacions de biomassa en 

funcionament en equipaments públics i la majoria d’ells ja estan utilitzant la figura del CEINR 



4. Antecedents i justificació 

32 

com a ens gestor, productor i subministrador de la biomassa. No obstant, perquè el projecte 

pugui acabar sent el més autosuficient possible cal continuar treballant especialment en l’àmbit 

de la promoció de les instal·lacions (calderes i xarxes de calor amb biomassa). És a dir, tot el 

que fa referència a la producció i distribució d’estella ja està del tot engegat i en ple 

funcionament, però falta encara augmentar la demanda, que s’instal·lin més claderes. 

 

És a raó d’aquest últim fet explicat que sorgeix la idea de dur a terme una segona fase del pla 

estratègic, però aquesta vegada centrat directament en promoure la instal·lació de noves 

calderes. Cal augmentar l’actual xifra de 7 calderes en funcionament de forma clara, ràpida i 

amb totes les garanties. Sense una major demanda de biocombustible, el projecte de la 

biomassa al Ripollès encara no té prou magnitud com per ser una aposta rendible, autosuficient 

i amb una repercussió notable sobre el territori. Cal doncs, incidir en la mancança més 

important en que es troba el projecte (augmentar la demanda de biocombustible) per assolir 

tots els objectius esmentats en aquest text. 
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5. ESTALVI ECONÒMIC A LES CALDERES DE BIOMASSA ACTU ALS AL 

RIPOLLÈS 

 

 

1) PLANOLES 

 

L’any 2009 l’Ajuntament de Planoles va instal·lar una caldera de biomassa amb l’objectiu 

d’escalfar diferents equipaments municipals: CEIP Núria Bover i Pi, Consultori Mèdic, Casino i 

les dues aules polivalents del poble. L’octubre de 2009 es va procedir a estellar 120 tones de 

fusta provinent del mateix bosc públic de Planoles. Aquesta estella es va cobrir amb una lona 

geotextil i es va deixar assecar durant un any. 

 

L’hivern de 2010-2011 va ser el primer en el que la caldera va estar plenament en 

funcionament. Des de llavors tots aquests equipaments del municipi s’han escalfat única i 

exclusivament amb estella forestal provinent de les 120 tones estellades l’octubre de 2009. 

 

La despesa en gasoil durant l’hivern 2009-2010 va ser de 4.175 €. 

 

Anualment la caldera ha consumit unes 40 tones d’estella anuals aproximadament, que 

suposen una despesa aproximada d’uns 2.400 €/any, preu que surt del cost d’estellat que va 

suposar el servei d’estellat a un tercer (el CEINR llavors encara no disposava de la màquina 

estelladora) de les 120 tones esmentades i també pel cost d’amortització anual de la lona 

geotextil. 

 

Per aquest motiu, l’estalvi econòmic ha estat, fins ara, del 43% anual  aproximadament. No 

obstant cal considerar que a partir de l’hivern 2013-2014 aquest estalvi serà més alt, ja que 

llavors l’Ajuntament de Planoles ja podrà realitzar l’assecat i estellat de la fusta mitjançant la 

maquinària i magatzems del CEINR de tal manera que l’estella li acabarà sortint a un preu molt 

més competitiu. 

 

 

2) CEINR 

 

La nova seu del CEINR és un edifici de nova construcció situat al nucli urbà de Ribes de Freser 

i es troba en funcionament des de l’estiu de 2011. L’edifici es va projectar perquè s’escalfés 

mitjançant una caldera de biomassa de 65 kW, que crema estella d’origen forestal del Ripollès i 

que el mateix CEINR s’autoprodueix mitjançant la màquina estelladora i el tractor finançats per 

l’Obra Social de la Caixa a través de la Diputació de Girona. 
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Durant l’únic hivern que la caldera ha estat en funcionament (2011-2012), el consum d’estella 

ha estat de 11 tones seques anuals (com a seques s’entén estella amb un percentatge 

d’humitat inferior al 30% en base seca, t30 d’ara en endavant), que ha suposat una despesa de 

407 €/any. Un total de 11 tones seques d’estella generen 38.500 kWh d’energia. Si en comptes 

de biomassa s’hagués utilitzat gasoil per a la calefacció, haguessin estat necessaris 3.437,5 

litres, que amb el preu actual mig de 2012 de 0,97 €/litre (sense IVA), la despesa hagués estat 

de 3.334,37 €/any. 

 

Per tant, l’estalvi econòmic anual pel cas de la nova seu del CEINR ha estat del 88%. 

 

No obstant, aquest estalvi no es pot considerar real del tot ja que a les despeses no s’hi ha 

imputat cap import en concepte d’amortització de maquinària en tant que aquesta va estar 

subvencionada tal i com s’ha comentat anteriorment. Si el càlcul de l’estalvi anual es realitza 

considerant els preus de mercat actuals de l’estella (uns 100 €/t30), la despesa del CEINR 

hagués estat de 1.100 € totals. En aquest cas l’estalvi seria de 67%. 

 

 

3) EDIFICI MODEST SAYÓS DE RIPOLL 

 

L’any 2011 el Consell Comarcal del Ripollès va fer una aposta molt important en la promoció de 

la biomassa com a font d’energia tèrmica a la comarca i va finançar una caldera que escalfés 

l’edifici Modest Sayós de Ripoll mitjançant estella d’origen forestal. Concretament es va 

instal·lar una caldera de 300 kW la qual d’entrada ha donat calor a l’edifici Modest Sayós que 

consta de 3 plantes amb una superfície total de 2.000 m2. A la primera planta hi ha la Llar 

d’Infants Petit Avet i a la segona i tercera planta hi ha l’Escola Comarcal de Música del Ripollès 

i el Centre Formatiu del Ripollès. 

 

El subministrador de l’estella ha estat el CEINR a partir de fusta de baixa qualitat provinent de 

treballs de millora i recuperació de pastures en forests d’utilitat pública. Aquest primer hivern 

s’han consumit un total d’unes 70 tones d’estella seca. La despesa econòmica que ha suposat 

el consum d’aquesta estella ha estat de 5.600 €/any. Un total de 70 tones d’estella seca 

produeixen 245.000 kWh d’energia. Abans d’apostar per la biomassa, l’edifici s’escalfava amb 

gasoil. El consum de gasoil necessari per subministrar 245.000 kWh és de 21.429 litres, que 

suposen una despesa de 20.786 € (sense IVA) segons els preus migs sense IVA d’aquest 

2012. 

 

Per tant, l’estalvi econòmic anual pel cas de l’edifici Modest Sayós de Ripoll ha estat, per 

aquest primer any, del 73%. 
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4) CENTRE CÍVIC DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 

 

L’any 2010, l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès va inaugurar el nou Centre Cívic del poble 

el qual es va projectar perquè s’escalfés mitjançant una caldera de biomassa de 50 kW i que 

actualment crema estella d’origen forestal produïda pel CEINR. La caldera ja ha estat en 

funcionament durant dos hiverns (2010-2011 i 2011-2012) i anualment té un consum de 8 tones 

d’estella seca (t30) la qual ha suposat una despesa total de 652 €/any. Un total de 8 tones 

d’estella produeixen 28.000 kWh d’energia. Si comparem la despesa amb biomassa respecte la 

despesa hipotètica en cas d’haver optat pel gasoil, aquesta seria de 2.425 €/any. 

 

Per tant, l’estalvi anual si comparem el consum i despesa actuals amb biomassa respecte al 

gasoil seria del 73%. 

 

 

5) XARXA DE CALOR A LLANARS 

 

L’any 2011 l’Ajuntament de Llanars va canviar el sistema de calefacció del CEIP Les Moreres, 

l’Ajuntament i la Cooperativa per a una xarxa de calor mitjançant biomassa. Concretament es 

va instal·lar una caldera de 133 kW de potència que dóna calefacció als 3 equipaments 

municipals esmentats. Fins l’any passat, l’Ajuntament i l’Escola s’escalfaven amb gasoil i la 

Cooperativa amb gas propà. L’antiga despesa anual amb combustibles fòssils no es coneix 

exactament però s’estima que podria haver estat d’uns 10.000 € (sense IVA) anuals. 

 

L’hivern passat, la xarxa de calor va cremar 10 tones d’estella seca ja que no va entrar en 

funcionament fins el març de 1012. No obstant s’estima que el consum anual de la xarxa de 

calor serà d’unes 40 tones anuals d’estella seca. La despesa econòmica de les 40 tones 

encara no s’ha pogut estimar, però si considerem un preu entorn als 80 €/t seca (entenent que 

Llanars consumirà la seva pròpia fusta) llavors podríem estimar una despesa anual aproximada 

d’uns 3.200 €. 

 

Tot i que els valors presentats són orientatius, parlaríem d’un estalvi anual d’un 68% 

aproximadament. 
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6. PUNTS CONSUMIDORS POTENCIALS DE BIOMASSA 

 

Des de la redacció del “Pla Estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic a 

la comarca del Ripollès” ja hi ha algunes de les instal·lacions esmentades al document que 

actualment ja s’escalfen mitjançant una caldera de biomassa, tal i com s’ha comentat al capítol 

5 d’aquest projecte. No obstant n’hi ha d’altres que han acabat optant per calefaccions de Gas 

Natural o Gasoil C. Per tant, el que es presenta en aquest projecte és una actualització 

ampliada de la llista d’equipaments públics que poden acollir una instal·lació de calefacció i 

ACS amb biomassa, amb les dades corresponents a potència a instal·lar, consum energètic 

actual estimat, consum de biomassa, despeses econòmiques, estalvis anuals, etc. 

 

A diferència del pla estratègic de 2009, en aquesta segona fase s’ha ampliat el nombre 

d’equipaments a estudiar fins a un total de 64. Per tal de definir els punts de consum potencials 

a nivell municipal, per la falta de temps material per fer el projecte ha estat impossible realitzar 

totes les visites als 64 equipaments que es presenten en aquest projecte. És a dir, no s’ha 

pogut fer la visita in situ de tots ells per recollir les dades de la potència de caldera instal·lada 

actualment (referència pel que fa als kW a instal·lar amb biomassa) ni tampoc s’ha pogut 

recollir l’historial de facturació per tal de saber exactament quin consum energètic (kWh/any) té 

cada equipament. En aquest cas s’ha optat pel següent mètode:  

 

En primer lloc s’han identificat tots els 64 equipaments i s’han consultat les dades de 

superfícies de cadascun d’ells. Les superfícies s’han estimat a partir de les dades cadastrals i 

també de les calculades sobre ortofotomapa (escala 1:2.500 de l’ICC) en un programari SIG. 

Una vegada conegudes les dades de la superfície de planta s’ha fet una visita exterior a tots els 

64 equipaments per tal de recollir la informació de l’alçada (nombre de pisos o alçada de 

sostres aproximada) de cadascun d’ells. Amb aquestes dades s’ha pogut fer una estimació 

força aproximada de la superfície a escalfar i, en conseqüència, de la potència que caldria 

instal·lar en cadascun d’ells (kW). Les visites també han estat d’utilitat per valorar la 

disponibilitat d’espais exteriors, fet imprescindible a tenir en compte a l’hora d’optar per una 

caldera de pèl·let o d’estella. 

 

Un cop conegudes les potències a instal·lar (kW) s’ha procedit al càlcul estimat de l’energia 

necessària de cada equipament en concepte de calefacció. Per aquest càlcul s’ha fet una 

estimació de les hores de calefacció que requereix cadascun dels equipaments (hores anuals 

de calefacció). És evident que aquest càlcul és aproximat ja que cada equipament és diferent i 

a la vegada cadascun d’ells està ubicat en una zona geogràfica determinada de la comarca, 

sent les condicions climàtiques i orogràfiques dos factors clau en aquest aspecte. Com que 

cada tipus d’equipament requereix unes hores de calefacció diferents (no és el mateix una 

escola que un Hospital) s’ha realitzat una taula amb una estimació d’hores de calefacció anuals 

en funció de cada tipus d’equipament. 
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Taula:  Hores anuals de calefacció estimades per a cada tipus d’equipament 

TIPUS HORES ANUALS 
DE CALEFACCIÓ 

Ajuntament i edificis administratius 1.200 

Escola/Institut 1.200 

Llar d'infants 1.200 

Residència Geriàtrica 2.500 

Casal d'avis 1.200 

Biblioteca 1.200 

Hospital 3.000 

CAP 1.500 

Pavelló de l'Avellaneda 1.200 

Pavelló municipal 500 

Alberg 2.000 

Piscina municipal (climatitzant aigua) 2.000 

Refugi 1.200 

Parc de Bombers 2.500 

Mossos d'Esquadra 2.500 

Centre Cívic 1.200 

Camp d'esports 500 

Estacions cremallera 1.200 

Monestir de Ripoll 1.000 
 

 

A partir de les hores de calefacció i la potència a instal·lar, s’ha calculat els kWh/any necessaris 

per escalfar cada equipament. És a partir d’aquesta dada que s’han fet tots els càlculs de 

quantitat de biomassa a utilitzar (utilitzant el PCI de l’estella seca i el pèl·let) i la despesa 

econòmica tant si s’utilitzen combustibles d’origen fòssil o tradicionals (gasoil, gas natural) com 

si s’utilitza biomassa (estella, pèl·let). 

 

A continuació es presenta un resum per cada municipi dels equipaments públics que podrien 

acollir una instal·lació amb biomassa. S’ha separat els equipaments que podrien anar 

connectat a una xarxa de calor (més d’un equipament escalfat amb una sola caldera) dels que 

la instal·lació seria individualitzada. El detall de cada cas amb l’anàlisi respectiu del tipus de 

biomassa més recomanable (estella o pèl·let), les necessitats calòriques (kWh/any), despeses 

econòmiques en biocombustible, etc. s’analitzaran al capítol 7, on es presentaran les fitxes de 

cadascuna de les instal·lacions que es proposen en aquest projecte. 
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6.1. CAMPDEVÀNOL 

 

6.1.1. Punts de consum potencials del municipi amb caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

CEIP Pirineu (nou) 
Ajuntament de 

Campdevànol 
2.600 1.200 312.000 260 

Ajuntament 
Ajuntament de 

Campdevànol 
630 1.200 75.600 63 

Pavelló municipal 

d’esports “Mercè Guix” 

Ajuntament de 

Campdevànol 
1.500 500 75.000 150 

Residència i Centre de 

Dia de Gent Gran de 

Campdevànol 

Generalitat de 

Catalunya 
2.765 2.500 515.720 277 

Hospital Comarcal del 

Ripollès 

Generalitat de 

Catalunya 
7.500  1.200.000 750 

TOTAL  12.395  2.178.320 1.240 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

A Campdevànol es proposen un total de 5 instal·lacions públiques amb biomassa. Destaca 

especialment el cas de l’Hospital Comarcal de Campdevànol, el qual podria tenir un consum de 

biomassa molt destacable. 

 

Cal fer èmfasi en el fet que el nou CEIP Pirineu, el qual encara no està construït, està projectat 

perquè utilitzi una caldera de pèl·let degut a les limitacions a l’hora de construir una sitja 

d’estella al terra ja que la nova ubicació es troba en terreny inundable del municipi. 

 

 

6.1.2. Punts de consum potencials del municipi amb una xarxa de calor 

 

No hi ha la possibilitat d’instal·lar cap xarxa de calor ja que tots els equipaments es troben 

massa allunyats uns dels altres. Tot el que es planteja en aquest municipi correspon a calderes 

individuals per a cadascun dels equipaments. 
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6.2. CAMPELLES 

 

6.2.1. Punts de consum potencials del municipi amb caldera individualitzada 

 

La única instal·lació que es preveu al municipi podria encaixar en forma de xarxa de calor. 

Aquest es mostra al punt següent. 

 

 

6.2.2. Punts de consum potencials del municipi amb una xarxa de calor 

 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Ajuntament 
Ajuntament de 

Campelles 
575 1.200 69.000 58 

Escola 
Ajuntament de 

Campelles 
200 1.200 24.000 20 

Casal Sant Martí Bisbat d’Urgell 750 500 37.500 75 

XARXA DE CALOR  1.525  130.500 153 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

 

Fa poc temps l’Ajuntament de Campelles va remodelar la Plaça Major i ja la va dissenyar de tal 

manera que en un futur a la plaça hi pugui haver la caldera i sitja de la xarxa de calor que es 

proposa en aquest projecte. 
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6.3. CAMPRODON 

 

6.3.1. Punts de consum potencials del municipi amb caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

CEIP Doctor Robert 
Ajuntament de 

Camprodon 
1.910 1.200 229.200 191 

Parc de Bombers de 

Camprodon 

Generalitat de 

Catalunya 
525 300 15.750 53 

Residència Geriàtrica 

Municipal de 

Camprodon 

Ajuntament de 

Camprodon 
2.040 2.500 510.000 204 

TOTAL  4.475  754.950 448 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

 

6.3.2. Punts de consum potencials del municipi amb una xarxa de calor 

 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

SES Germans Vila 

Riera 

Ajuntament de 

Camprodon 
1.300 1.200 156.000 130 

Pavelló 

poliesportiu nou 
Ajuntament de Ripoll 2.928 500 146.400 293 

XARXA DE CALOR  4.228  302.400 423 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 
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6.4. GOMBRÈN 

 

6.4.1. Punts de consum potencials del municipi amb caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Ajuntament 
Ajuntament de 

Gombrèn 
380 1.200 45.600 38 

Les Escoles 

(Consultori mèdic i 

Centre Cívic) 

Ajuntament de 

Gombrèn 
270 1.200 32.400 27 

TOTAL  650  78.000 65 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

 

6.4.2. Punts de consum potencials del municipi amb una xarxa de calor 

 

No hi ha la possibilitat d’instal·lar cap xarxa de calor ja que els dos equipaments estan molt 

allunyats un de l’altre. Tot el que es planteja en aquest municipi correspon a calderes 

individuals per a cadascun dels equipaments. 
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6.5. LES LLOSSES 

 

6.5.1. Punts de consum potencials del municipi amb caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Ajuntament 
Ajuntament de 

Les Llosses 
490 1.200 64.680 49 

Sala polivalent 
Ajuntament de 

Les Llosses 
965 500 48.250 97 

TOTAL  1.455  112.930 146 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

 

6.5.2. Punts de consum potencials del municipi amb una xarxa de calor 

 

No hi ha la possibilitat d’instal·lar cap xarxa de calor ja que els dos equipaments estan massa 

allunyats un de l’altre. Tot el que es planteja en aquest municipi correspon a calderes 

individuals per a cadascun dels equipaments. 
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6.6. MOLLÓ 

 

6.6.1. Punts de consum potencials del municipi amb caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Ajuntament i Llar 

d’Infants 

Ajuntament de 

Molló 
1.235 1.200 148.200 124 

TOTAL  1.235  148.200 124 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

 

6.6.2. Punts de consum potencials del municipi amb una xarxa de calor 

 

No hi ha la possibilitat d’instal·lar cap xarxa de calor ja que només s’ha considerat un sol edifici, 

encara que aquest acull tant l’Ajuntament com l’escola. Tot el que es planteja en aquest 

municipi correspon a calderes individuals per a cadascun dels equipaments. 
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6.7. OGASSA 

 

6.7.1. Punts de consum potencials del municipi amb caldera individualitzada 

 

La única instal·lació que es preveu al municipi podria encaixar en forma de xarxa de calor. 

Aquest es mostra al punt següent. 

  

 

6.7.2. Punts de consum potencials del municipi amb una xarxa de calor 

 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

CEIP L’Esquirol – 

ZER Vall del Ter i 

Ajuntament 

Ajuntament d’Ogassa 360 1.200 43.200 36 

La Cooperativa Ajuntament d’Ogassa 525 1.200 63.000 53 

Pavelló municipal Ajuntament d’Ogassa 1.400 500 70.000 140 

XARXA DE CALOR  2.285  176.200 229 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 
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6.8. PARDINES 

 

6.8.1. Punts de consum potencials del municipi amb caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Ajuntament 
Ajuntament de 

Pardines 
360 1.200 43.200 36 

TOTAL  360 1.200 43.200 36 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

 

6.8.2. Punts de consum potencials del municipi amb una xarxa de calor 

 

No hi ha la possibilitat d’instal·lar cap xarxa de calor ja que només es contempla un sol 

equipament. 

 

 

 

6.9. PLANOLES 

 

6.9.1. Punts de consum potencials del municipi amb caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera 

(kW) 

Ajuntament Ajuntament de Planoles 360 1.200 43.200 36 

Refugi Corral Blanc Ajuntament de Planoles 240 1.200 28.800 24 

Alberg Pere Figuera Generalitat de Catalunya 3.450 2.000 690.000 345 

TOTAL  4.050  762.000 405 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

6.9.2. Punts de consum potencials del municipi amb una xarxa de calor 

 

No hi ha la possibilitat d’instal·lar cap xarxa de calor ja que tots els edificis estan massa lluny 

uns dels altres. 
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6.10. QUERALBS 

 

6.10.1. Punts de consum potencials del municipi amb  caldera individualitzada 

 

La única instal·lació que es preveu al municipi podria encaixar en forma de xarxa de calor. 

Aquest es mostra al punt següent. 

 

 

6.10.2. Punts de consum potencials del municipi amb  una xarxa de calor 

 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Ajuntament 
Ajuntament de 

Queralbs 
420 1.200 50.400 42 

Casa Núria 
Ajuntament de 

Queralbs 
380 500 19.000 38 

XARXA DE CALOR  800  69.400 80 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 
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6.11. RIBES DE FRESER 

 

6.11.1. Punts de consum potencials del municipi amb  caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Biblioteca “Terra 

Baixa” 

Ajuntament de 

Ribes de Freser 
375 1.200 45.000 38 

Estació del cremallera 

de “Ribes Enllaç” 
FGC 260 1.200 31.200 26 

TOTAL  635  76.200 64 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

 

6.11.2. Punts de consum potencials del municipi amb  una xarxa de calor 

 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Estació del cremallera de 

“Ribes Vila” 
FGC 400 1.200 48.000 40 

Central de Reserves del 

cremallera i Exposició 
FGC 1.200 1.200 144.000 120 

XARXA DE CALOR  1.600  192.000 160 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 
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6.12. RIPOLL 

 

6.12.1. Punts de consum potencials del municipi amb  caldera individualitzada 

 

Taula: Equipaments municipals, superfície, consum energètic, potència a instal·lar i demanda anual d’estella o pèl·let 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Parc de Bombers de 

Ripoll 

Generalitat de 

Catalunya 
1.000 2.500 250.000 100 

CAP Ripoll 

Seguretat Social 

i Generalitat de 

Catalunya 

2.200 1.500 330.000 220 

Casal d’avis “Can 

Guetes” i Dprt. de 

Governació i Relacions 

Institucionals 

Seguretat Social 

i Generalitat de 

Catalunya 

1.250 1.200 150.000 125 

CEIP Joan Maragall 
Ajuntament de 

Ripoll 
3.000 1.200 360.000 300 

Escola Vedruna de 

Ripoll 

Carmelites de la 

Caritat 
4.870 1.200 584.400 487 

Mossos d’Esquadra 
Generalitat de 

Catalunya 
800 2.500 200.000 80 

Pavelló L’Avellaneda 
Ajuntament de 

Ripoll 
3.600 1.200 432.000 360 

TOTAL  16.720  2.306.400 1.672 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

Els 7 equipaments que es presenten a la taula anterior no és possible connectar-los en cap de 

xarxa de calor, per la qual cosa s’han d’analitzar cada cas per separat. Alguns d’ells tenen unes 

dimensions i consums energètics prou alts com per pensar que l’aposta per la biomassa pot ser 

una opció a tenir molt en compte de cara a l’estalvi energètic que poden suposar, a part de la 

repercussió positiva que poden acabar tenint des del punt de vista ambiental i del sector 

forestal a la comarca. 

 

En tot cas cal tenir present que en alguns casos, un possible canvi del sistema de calefacció no 

pugui ser factible a curt termini, especialment en els equipaments més recents, els quals 

probablement preferiran amortitzar el que tenen instal·lat en aquests moments abans de fer el 

canvi en cas de ser viable des del punt de vista tècnic i econòmic. Tots aquests aspectes es 

detallaran al capítol 2 d’aquest apartat. 
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6.12.2. Punts de consum potencials del municipi amb  una xarxa de calor 

 

Taula: Equipaments municipals, superfície, consum energètic, potència a instal·lar i demanda anual d’estella o pèl·let 

per a la xarxa de calor 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

IES Abat Oliba 
Generalitat de 

Catalunya 
8.000 1.000 720.000 720 

Piscina municipal Ajuntament de Ripoll 5.000 2.000 1.000.000 500 

Pavelló municipal Ajuntament de Ripoll 2.100 400 63.000 158 

Centre Cívic Ajuntament de Ripoll 1.900 1.200 228.000 190 

Camp d’Esports 
Carmelites de la 

Caritat 
350 800 42.000 53 

XARXA DE CALOR 17.350  2.053.000 1.620 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

Aquesta és la xarxa de calor més gran i ambiciosa que es proposa en el conjunt de tot aquest 

projecte. Es tractaria d’una xarxa de calor d’uns 1,6 MW de potència que podria escalfar fins a 

5 equipaments públics amb un consum energètic proper als 2.000 MWh anuals, dos dels quals 

tenen un consum energètic molt elevat: IES Abat Oliba i Piscina Municipal. 

 

 

Taula: Equipaments municipals, superfície, consum energètic, potència a instal·lar i demanda anual d’estella o pèl·let 

per a la xarxa de calor 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Llar d’Infants Mare de 

Déu de Núria 

Ajuntament de 

Ripoll 
1.600 1.200 192.000 160 

Residència Geriàtrica 

Casal d’Avis 

Ajuntament de 

Ripoll 
4.752 2.500 1.188.000 475 

XARXA DE CALOR  6.352  1.380.000 635 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 
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Després de la xarxa de calor exposada anteriorment, aquesta seria la segona més gran que es 

proposa a Ripoll. En aquest cas les possibilitats també són molt atractives degut a la proximitat 

entre els dos equipaments els quals estan ubicats un al costat de l’altre. 

 

 

Taula: Equipaments municipals, superfície, consum energètic, potència a instal·lar i demanda anual d’estella o pèl·let 

per a la xarxa de calor 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

CEE Ramon 

Surinyach 
Ajuntament de Ripoll 2.000 1.200 240.000 200 

CEIP Tomàs 

Raguer 
Ajuntament de Ripoll 860 1.200 103.200 86 

XARXA DE CALOR  2.860  343.200 286 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

Aquesta seria una xarxa de calor de petites dimensions (uns 300 kW de potència instal·lable) 

però de molta facilitat pel que fa a la viabilitat tècnica, en tant que els dos centre educatius es 

troben de costat i amb molt espai per encabir-hi una caldera, la sitja i fer les connexions 

pertinents. 

 

 

Taula: Equipaments municipals, superfície, consum energètic, potència a instal·lar i demanda anual d’estella o pèl·let 

per a la xarxa de calor 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Monestir de Santa 

Maria de Ripoll 
Bisbat de Vic 3.200 1.000 320.000 320 

Ajuntament 
Ajuntament de 

Ripoll 
1.600 1.200 192.000 160 

Museu Etnogràfic 
Ajuntament de 

Ripoll 
2.000 1.200 240.000 200 

XARXA DE CALOR  6.800  752.000 680 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 
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La instal·lació d’una xarxa de calor al centre de Ripoll és una aposta ambiciosa sobretot perquè 

implicaria la ocupació d’algun espai cèntric de la vila. No obstant el consum potencial calculat fa 

d’aquesta possibilitat una iniciativa prou atractiva com per a valorar-la en aquest projecte. 

 

 

 

Taula: Equipaments municipals, superfície, consum energètic, potència a instal·lar i demanda anual d’estella o pèl·let 

per a la xarxa de calor 

 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Escola Salesiana de 

Ripoll 
Salesians 5.200 1.200 624.000 520 

Biblioteca municipal 
Ajuntament de 

Ripoll 
3.000 1.200 360.000 300 

XARXA DE CALOR  8.200  984.000 820 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

L’any 2011 el Consell Comarcal del Ripollès conjuntament amb l’Ajuntament de Ripoll van fer 

una aposta important en l’àmbit de la biomassa forestal com a font energètica i es va instal·lar 

una caldera de biomassa que actualment està donant calor a l’edifici Modest Sayós, el qual 

acull l’Escola Comarcal de Música, la Llar d’Infants Petit Avet i el Centre Formatiu del Ripollès. 

 

El cas ideal hagués estat poder instal·lar una xarxa de calor que escalfés no només l’edifici 

Modest Sayós sinó també l’Escola Salesians de Ripoll (edifici annex al Modest Sayós) i la nova 

Biblioteca municipal, la qual està just al costat. Les evidents dificultats per encarar inversions 

d’aquesta magnitud (més encara en el context de crisi econòmica que viu el país) van fer 

impossible arribar a aquest objectiu, però malgrat tot es considera la possibilitat de la 

instal·lació d’’una xarxa de calor que escalfés els dos equipaments esmentats (Biblioteca 

municipal i Escola Salesians de Ripoll). 
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6.13. SANT JOAN DE LES ABADESSES 

 

6.13.1. Punts de consum potencials del municipi amb  caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

CEIP Mestre Andreu 

Ajuntament de 

Sant Joan de les 

Abadesses 

1.860 1.200 223.200 186 

Alberg Rural Ruta del 

Ferro 

Ajuntament de 

Sant Joan de les 

Abadesses 

1.340 2.000 268.000 134 

Estació de Toralles 

Ajuntament de 

Sant Joan de les 

Abadesses 

500 750 37.500 50 

Residència Fundació 

Emma 

Ajuntament de 

Sant Joan de les 

Abadesses i 

Fundació Emma 

1,910 2.500 477.500 191 

TOTAL  3.702  1.006.200 561 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

 

6.13.2. Punts de consum potencials del municipi amb  una xarxa de calor 

 

No hi ha la possibilitat d’instal·lar cap xarxa de calor ja que els diferents equipaments es troben 

massa allunyats uns dels altres. 
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6.14. SANT PAU DE SEGÚRIES 

 

6.14.1. Punts de consum potencials del municipi amb  caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

CEIP Els Pinets 
Ajuntament de Sant 

Pau de Segúries 
675 1.200 81.000 68 

TOTAL  675  81.000 68 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

 

6.14.2. Punts de consum potencials del municipi amb  una xarxa de calor 

 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Ajuntament 
Ajuntament de Sant 

Pau de Segúries 
840 1.200 100.800 84 

Pavelló municipal 
Ajuntament de Sant 

Pau de Segúries 
1.000 500 50.000 100 

XARXA DE CALOR  1.840  150.800 184 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 
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6.15. SETCASES 

 

6.15.1. Punts de consum potencials del municipi amb  caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Ajuntament (nou) 
Ajuntament de 

Setcases 
400 1.200 48.000 40 

Servei de Joventut de la 

Vall del Ter 

Ajuntament de 

Setcases 
310 500 15.500 31 

TOTAL  710  63.500 71 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

 

6.15.2. Punts de consum potencials del municipi amb  una xarxa de calor 

 

No hi ha la possibilitat d’instal·lar cap xarxa de calor. Tot el que e ja que els dos edificis estan 

massa allunyats un de l’altre. 
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6.16. VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 

 

6.16.1. Punts de consum potencials del municipi amb  caldera individualitzada 

 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Ajuntament, CEIP 

Vallfogona i Llar d’avis 

Ajuntament de 

Vallfogona de 

Ripollès 

700 1.200 84.000 70 

TOTAL  700  84.000 70 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

Aquesta instal·lació de fet seria una xarxa de calor ja que escalfaria més d’un equipament 

públic. No obstant, com que els diferents equipaments (Ajuntament, CEIP Vallfogona i Llar 

d’avis) estan dins el mateix edifici, en aquest projecte ho considerem com una instal·lació 

simple, no pas una xarxa. 

 

 

6.16.2. Punts de consum potencials del municipi amb  una xarxa de calor 

 

No hi ha la possibilitat d’instal·lar cap xarxa de calor ja que en aquest cas es considera com un 

sol edifici. 
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6.17. VILALLONGA DE TER 

 

6.17.1. Punts de consum potencials del municipi amb  caldera individualitzada 

 

La única instal·lació que es preveu al municipi podria encaixar en forma de xarxa de calor. 

Aquest es mostra al punt següent. 

 

 

6.17.2. Punts de consum potencials del municipi amb  una xarxa de calor 

 

 

XARXA DE CALOR 

Equipament Propietat 
Superfície 

(m2) 

Hores de 

calefacció 

(hores/any) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

caldera (kW) 

Ajuntament 
Ajuntament de 

Vilallonga de Ter 
450 1.200 54.000 45 

CEIP La Daina 
Ajuntament de 

Vilallonga de Ter 
370 1.200 44.400 37 

XARXA DE CALOR  820  98.400 82 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 
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6.18. RESUM RIPOLLÈS 

 

6.18.1. Punts de consum potencials del municipi amb  caldera individualitzada 

 

Ajuntament Nº d’instal·lacions 
Superfície 

(m2) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

estimada (kW) 

CAMPDEVÀNOL 5 12.395 2.178.320 1.240 

CAMPELLES 0 0 0 0 

CAMPRODON 3 4.475 754.950 448 

GOMBRÈN 2 650 78.000 65 

LES LLOSSES 2 1.455 112.930 146 

MOLLÓ 1 1.235 148.200 124 

OGASSA 0 0 0 0 

PARDINES 1 360 43.200 36 

PLANOLES 3 4.050 762.000 405 

QUERALBS 0 0 0 0 

RIBES DE FRESER 2 635 76.200 64 

RIPOLL 7 16.720 2.306.400 1.672 

SANT JOAN DE LES 

ABADESSES 
4 3.702 1.006.200 561 

SANT PAU DE SEGÚRIES 1 675 81.000 68 

SETCASES 2 710 63.500 71 

VALLFOGONA DE 

RIPOLLÈS 
1 700 84.000 70 

VILALLONGA DE TER 0 0 0 0 

TOTAL 34 47.762 7.694.900 4.970 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 
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6.18.2. Punts de consum potencials del municipi amb  una xarxa de calor 

 

Ajuntament 
Nº de  

xarxes de calor 

Superfície 

(m2) 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

estimada (kW) 

CAMPDEVÀNOL 0 0 0 0 

CAMPELLES 1 1.525 130.500 153 

CAMPRODON 1 4.228 302.400 423 

GOMBRÈN 0 0 0 0 

LES LLOSSES 0 0 0 0 

MOLLÓ 0 0 0 0 

OGASSA 1 2.285 176.200 229 

PARDINES 0 0 0 0 

PLANOLES 0 0 0 0 

QUERALBS 1 800 69.400 80 

RIBES DE FRESER 1 1.600 192.000 160 

RIPOLL 5 41.562 5.512.200 4.042 

SANT JOAN DE LES 

ABADESSES 
0 0 0 0 

SANT PAU DE SEGÚRIES 1 1.840 150.800 184 

SETCASES 0 0 0 0 

VALLFOGONA DE 

RIPOLLÈS 
0 0 0 0 

VILALLONGA DE TER 1 820 98.400 82 

TOTAL 12 54.660 6.631.900 5.353 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 
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6.18.3. Resum final 

 

Ajuntament Nº d’instal·lacions 
Nº de xarxes de 

calor 

Consum 

energètic 

(kWh/any) 

Potència 

estimada 

(kW) 

CAMPDEVÀNOL 5 0 2.178.320 1.240 

CAMPELLES 0 1 130.500 153 

CAMPRODON 3 1 1.057.350 871 

GOMBRÈN 2 0 78.000 65 

LES LLOSSES 2 0 112.930 146 

MOLLÓ 1 0 148.200 124 

OGASSA 0 1 176.200 229 

PARDINES 1 0 43.200 36 

PLANOLES 3 0 762.000 405 

QUERALBS 0 1 69.400 80 

RIBES DE FRESER 2 1 268.200 224 

RIPOLL 7 5 7.818.600 5.714 

SANT JOAN DE LES 

ABADESSES 
4 0 1.006.200 561 

SANT PAU DE SEGÚRIES 1 1 231.800 252 

SETCASES 2 0 63.500 71 

VALLFOGONA DE 

RIPOLLÈS 
1 0 84.000 70 

VILALLONGA DE TER 0 1 98.400 82 

TOTAL 34 12 14.326.800 10.323 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

t30: tona d’estella al 30% d’humitat en base seca 

Es considera un PCI de l’estella de 3.500 kWh/t30 i de 5.000 kWh/t pel pèl·let 

 

Tal com es mostra a la taula anterior, es proposarien un total de 46 instal·lacions municipals al 

Ripollès, de les quals 12 serien xarxes de calor. Això suposaria un total de 10,7 MW de 

potència instal·lada amb 15,44 MWh de consum anuals. Arribar a aquests objectius a curt 

termini seria un gran èxit i posicionarien la comarca de Ripollès com a capdavantera a 

Catalunya en l’ús d’estella forestal per a calefactar edificis municipals, contemplant que la fusta 

podria provenir de la gestió de boscos públics de titularitat municipal. No obstant, cal ser 

conscient que el que es proposa en aquest document és molt ambiciós i probablement caldrà 

esperar a mig termini per poder assolir aquests objectius. 
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7. FITXES DESCRIPTIVES DE CADA INSTAL·LACIÓ 

 

A continuació, es presenta un recull de totes les fitxes per a cada equipament. En aquestes 

fitxes s’analitza casa per a cas la situació de cada equipament. Els resultats que s’exposen a 

cada fitxa són: 

 

1) Tipus d’equipament, ús, ubicació  superfície 

2) Càlcul del consum energètic estimat i potència instal·lable 

3) Càlcul del consum anual de biomassa 

4) Biomassa recomanada i justificació 

5) Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada respecte altres combustibles 

més tradicionals 

 

A cada fitxa com s’ha dit, es proposarà el tipus de biomassa més recomanable per a cada cas. 

Al final es farà un resum de les instal·lacions que es recomana que utilitzin estella, pèl·let i 

llenya. 

 

Pels càlculs i obtenció dels resultats que es mostren a les fitxes, s’ha partit de les següents 

consideracions: 

 

- Es considera un PCI del Gasoil C de 11,74 kWh/kg i densitat de 0,85 kg/litre, pel que el PCI 

del Gasoil C es pot considerar de 10,0 kWh/litre (dades de l’IDAE). 

- El cost unitari de l’estella és una aproximació del que en aquests moments el CEINR ven 

l’estella als ajuntaments consumidors.  

- El cost unitari del pèl·let és una mitjana dels preus de les diferents empreses distribuïdores 

més properes a la zona del punt de consum.  

- El cost unitari del Gasoil C és la mitjana de diferents preus consultats en dates de novembre - 

de 2012 a empreses com Repsol i Petrocat.  

- La tarifa de Gas Natural s’ha consultat a la web de l’empresa Gas Natural Fenosa, tot i que 

està condicionada al contracte que es pugui establir amb cada consumidor i a les previsions 

d’augment considerable de la tarifa que es preveu de cara a gener de 2013. La tarifa que es 

planteja a la taula ja inclouria el terme fix aplicable a cada consumidor segons les dades de la 

web de l’empresa. 

 

A partir de les dades que s’exposen a continuació (fitxes descriptives), l’any 2013 s’espera 

poder analitzar amb detall cadascun dels casos per poder realitzar una aproximació a la 

inversió a realitzar i l’amortització en anys que suposaria cadascuna d’aquestes inversions. 

Però aquest estudi es creu convenient realitzar-lo a mesura que cada equipament vagi 

mostrant el seu interès en el projecte i d’aquesta manera poder realitzar aquests darrers 

passos: inversió i amortització. 



7. Fitxes descriptives 

68 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPDEVÀNOL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Fitxes descriptives. Campdevànol 

71 

CEIP PIRINEU (nou) 
 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de l’equipament (m 2) 

Campdevànol Ajuntament de Campdevànol 1 2.600 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta del nou Centre d’Educació Infantil i Primària Pirineu de Campdevànol, el qual fins ara 

es troba ubicat al centre del poble. No obstant, ja s’ha adjudicat el projecte i la obra per a la 

construcció de la nova seu de l’escola, tot i que aquestes encara no han començat. 

 

L’Ajuntament de Campdevànol ha comunicat a l’empresa projectista que la calefacció de la 

nova escola hauria de ser amb biomassa, si aquest fet és possible. Un dels condicionants més 

important pel que fa al disseny del sistema de calefacció i que ens ha comentat la mateixa 

empresa que està fent el projecte, és que com que es trobarà en una zona inundable del poble, 

no és possible construir una sitja a nivell de terra. Aquest fet condiciona de ple la biomassa que 

caldrà utilitzar l’equipament per a la calefacció. En aquest cas doncs, tant al projecte de 

l’empresa com en aquest document es remarca que cal utilitzar el pèl·let com a font d’energia. 

L’estella no hi és viable pels motius esmentats. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de l’equipament (m 2) Consum energètic (kWh/any) Potència (kW) 

2.600 312.000 260 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (312.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic (kWh/any) PCI pèl·let (kWh/t)  Consum pèl·let (t/any) 

260 312.000 5.000 62,4 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Pels motius que s’ha comentat al punt 1 d’aquesta fitxa, no és factible construir una sitja a nivell 

de terra. La càrrega d’estella en una sitja alçada és molt complicada ja que es necessitaria una 

pala per descarregar els remolcs o camions i anar carregant mica en mica la sitja. Tot aquest 

procés alentiria la càrrega i faria augmentar els costos de la biomassa. No obstant, el pèl·let es 

comporta com un element semi-fluid, de tal manera que el sistema més habitual de càrrega i 

descàrrega sol ser mitjançant un camió cisterna i una mànega pneumàtica, molt pràctica per a 

casos on la sitja no és accessible pel camió o bé pels indrets on no es pot realitzar un bolquet 

de la biomassa. Per tant, per tots aquests motius es proposa la opció del PÈL·LET com a 

biocombustible per al futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 312.000 62,4 t/any 220 €/t 13.728 

Gasoil C 312.000 22.589 litres/any 0,97 €/litre 21.911 

Gas Natural 312.000  0,059 €/kWh 18.408 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense IVA 
(€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 13.728  

Gasoil C 21.911 + 8.183 

Gas Natural 18.408 + 4.680 

 

Les taules anteriors posen de manifest l’estalvi econòmic que suposaria la instal·lació d’una 

caldera de biomassa que cremés pèl·let respecte altres combustibles tradicionals, com el 

Gasoil C i el Gas Natural. Comparativament amb el Gasoil C destaca un estalvi anual de més 

de 8.000 €, xifra important si tenim en compte les característiques de l’equipament en qüestió. 
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AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Campdevànol Ajuntament de Campdevànol 1 630 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

L’Ajuntament de Campdevànol es troba ubicat al bell mig del nucli de Campdevànol. L’horari de 

funcionament és el normal per la majoria de seus administratives. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

630 75.600 63 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (75.600 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

63 75.600 5.000 15,1 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Un dels factors limitants més importants d’aquest equipament és la manca d’espai als voltants 

de l’edifici de l’Ajuntament. Com que es troba en una zona molt cèntrica de la vila, no es creu 

oportú la construcció d’una sitja a l’exterior. A més, els consums de biomassa no es preveuen 

gaire elevats per la qual cosa la inversió que suposaria la construcció d’una sitja per estella no 

sembla el més adequat en aquest cas. Per tant, per tots aquests motius es proposa la opció del 

PÈL·LET com a biocombustible per al futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 75.600 15,1 t/any 220 €/t 3.322 

Gasoil C 75.600 5.474 litres/any 0,97 €/litre 5.310 

Gas Natural 75.600  0,059 €/kWh 4.460 

. 

 

Combustibles Despesa econòmica sense IVA 
(€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 3.322  

Gasoil C 5.310 + 1.988 

Gas Natural 4.460 + 1.138 

 

Les taules anteriors mostren que l’estalvi econòmic que suposaria la instal·lació d’una caldera 

de biomassa que cremés pèl·let respecte altres combustibles tradicionals no és molt elevat 

(proper als 2.000 € si es compara amb el consum de Gasoil C). No obstant, caldria veure quin 

cost d’inversió tindria un canvi en el sistema de calefacció i en conseqüència, en quants anys 

s’amortitzaria aquesta inversió. 
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PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Campdevànol Ajuntament de Campdevànol 1 1.500 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un pavelló municipal amb les característiques típiques de la majoria de pobles. 

Consta d’un sol edifici però amb sostres molt alts, com la majoria de pavellons. L’horari 

d’obertura correspon al d’un típic equipament públic municipal, amb obertura diürna i tancament 

a la nit. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) Potència (kW) 

1.500 75.000 150 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (75.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum 
estella 

(t30/any) 

150 75.000 3.500 21,4 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

El Pavelló Municipal d’Esports “Mercè Guix” es troba ubicat al costat de la carretera N-260, a 

l’extrem oriental del poble. La zona disposa de molt espai disponible a tot l’exterior del pavelló i 

l’accés és idoni per a tot tipus de maquinària. Per tant, vist l’anàlisi dels espais disponibles, la 

potència a instal·lar (150 kW) i els consums energètics calculats (75.000 kWh), es proposa la 

opció de l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a un futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 75.000 21,4 t30/any 80 €/t30 1.712 

Gasoil C 75.000 5.430 litres/any 0,97 €/litre 5.267 

Gas Natural 75.000  0,059 €/kWh 4.425 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense IVA 
(€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 1.712  

Gasoil C 5.267 + 3.555 

Gas Natural 4.425 + 2.713 

 

Les taules anteriors posen de manifest una vegada més que per a consums energètics no molt 

elevats com en aquest cas (75.000 kWh/any), l’estalvi econòmic respecte altres combustibles 

existeix però caldria veure fins a quin punt l’amortització d’un canvi en el sistema de calefacció 

seria atractiva o no de cara a fer l’aposta pel canvi. 
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HOSPITAL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Campdevànol Generalitat de 
Catalunya 

1 7.500 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Aquest l’equipament més important que s’estudia en tot aquest projecte degut a les seves 

dimensions (7.500 m2) i també per la seva rellevància pel que fa a la salut pública i la 

importància del servei que ofereix a la comarca. Com tots els Hospitals, l’horari és de 24 hores 

al dia, 265 dies a l’any. EL consum que requereix és molt elevat degut precisament a la gran 

quantitat d’hores de calefacció que necessita i també al confort que necessiten els pacients. El 

combustible que utilitzen actualment per escalfar l’equipament és el gas natural a través de 9 

calderes atmosfèriques de 100 kW cadascuna. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) Potència (kW) 

7.500 1.200.000 750 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

En aquest cas sí que s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics a partir de la 

facturació dels darrers 4 anys. Per tant, en aquest cas el consum energètic és del tot REAL i 

contrastat. Com que l’Hospital Comarcal del Ripollès està duent a terme una política d’estalvi i 

eficiència energètica molt important aquests darrers anys, s’ha agafat la dada de consums 

energètics del 2011 (1.200.000 aproximadament) en tant que entenem que aquesta és la 

situació més real per a fer els càlculs. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

750 1.200.000 3.500 342,9 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

El recinte en sí de l’Hospital no té gairebé cap espai per ubicar-hi una gran sitja d’estella. No 

obstant, just al costat de l’Hospital, a l’altre costat del carrer Pompeu Fabra hi ha una parcel·la 

en desús que també és propietat de l’Hospital. Es tracta d’una parcel·la d’uns 1.400 m2 on hi ha 

una antiga casa i el jardí. Tant la casa com el jardí es troben en complet desús. Aquest seria 

l’espai idoni per instal·lar-hi la caldera i la sitja. A més, l’accés és perfecte, podent-hi entrar tant 

tractors amb remolc com camions per fer la descàrrega de la biomassa. Per tant, vist l’anàlisi 

dels espais disponibles, la potència a instal·lar (750 kW) i els consums energètics actuals 

(1.200.000 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a 

un futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 1.200.000 342,9 t30/any 80 €/t30 27.432 

Gas Natural 1.200.000  0,059 €/kWh 70.800 

 

El preu de facturació de l’Hospital a principis d’aquest 2012 era de 0,055 €/kWh. No obstant els 

càlculs s’han realitzat per a un preu de 0,059 €/kWh ja que s’ha considerat l’augment 

progressiu de la tarifa durant aquests darrers mesos. 

 

Combustibles Despesa econòmica sense IVA 
(€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 27.432  

Gas Natural 70.800 + 43.368 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de gairebé 45.000 € 

anuals. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà major si tenim en 

compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que ja s’han enunciat 

per el proper 2013. 
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RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA DE GENT GRAN  

DE CAMPDEVÀNOL 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Campdevànol Generalitat de 
Catalunya 

1 2.765 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Aquest és també un dels equipaments més importants que s’estudia en tot aquest projecte 

degut a les seves dimensions (2.765 m2) i també per la seva rellevància pel que fa a la salut 

pública i la importància del servei que ofereix a la comarca. Com totes les Residències 

Geriàtriques, l’horari és de 24 hores al dia, 365 dies a l’any. El consum que requereix és molt 

elevat degut precisament a la gran quantitat d’hores de calefacció que necessita i també al 

confort que necessiten els pacients i allotjats. El combustible que utilitzen actualment per 

escalfar l’equipament és el gas natural mitjançant una caldera de 290 kW de potència per a la 

calefacció i una caldera de 47,3 kW per l’ACS. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) Potència (kW) 

2.765 515.720 277 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

En aquest cas sí que s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics a partir de la 

facturació dels darrers 2 anys. Per tant, en aquest cas el consum energètic és del tot REAL i 

contrastat. En aquest cas s’ha fet una mitjana del consum energètic dels anys 2010 i 2011 i ha 

donat com a resultat un total de 515.720 kWh/any. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

277 515.720 3.500 147,4 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

La Residència està ubicada a les afores de la vila de Campdevànol, en una parcel·la on 

disposa d’espai de jardí sobretot a la part del darrera. L’accés és completament adequat per a 

tot tipus de vehicles i maquinària, que tindrien l’accés pel carrer de darrera (carrer de Cal 

Daina). Per tant, vist l’anàlisi dels espais disponibles, la potència a instal·lar (277 kW) i els 

consums energètics actuals (515.720 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL 

com a biocombustible per a un futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 515.720 147,4 t30/any 80 €/t30 11.792 

Gas Natural 515.720  0,059 €/kWh 30.427 

 

El preu de facturació de la Residència a finals del 2011 era de 0,050 €/kWh. No obstant els 

càlculs s’han realitzat per a un preu de 0,059 €/kWh ja que s’ha considerat l’augment 

progressiu de la tarifa durant aquests darrers mesos. 

 

Combustibles Despesa econòmica sense IVA 
(€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 11.792  

Gas Natural 30.427 + 18.635 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és força gran, de gairebé 19.000 € 

anuals. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà major si tenim en 

compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que ja s’han enunciat 

per el proper 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPELLES  
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XARXA DE CALOR 

AJUNTAMENT DE CAMPELLES, ESCOLA I CASAL SANT MARTÍ 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ajuntament de Campelles Campelles Ajuntament de Campelles 1 575 

Escola Campelles Ajuntament de Ripoll 1 200 

Casal Sant Martí Campelles Bisbat d’Urgell 1 750 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

L’any 2011 l’Ajuntament de Campelles ca dur a terme la remodelació de la Plaça de 

l’Ajuntament. En aquest projecte de remodelació ja es va comptar amb la possibilitat d’acollir 

alguna dia una caldera de biomassa que pogués donar calor als tres equipaments que es 

plantegen en aquesta fitxa. Actualment la plaça ja està acabada i esdevindria l’indret idoni per 

acollir la caldera i la sitja d’aquesta xarxa de calor. 

 

L’Ajuntament és un edifici de 3 plantes ubicat al punt més cèntric de la plaça. L’horari de treball 

és el normal de la majoria d’equipaments administratius. L’Escola però, actualment es troba en 

desús, tot i que l’Ajuntament té la voluntat de reobrir-la aviat. Malgrat això, el seu ús és gairebé 

nul actualment. El Casal Sant Martí és un edifici del Bisbat d’Urgell que té per funció 

l’espiritualitat i la cultura al servei de la pastoral diocesana i de les comunitats parroquials. 

L’edifici té capacitat d’acollida per a 14 persones. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de l’equipament 
(m2) 

Consum energètic 
(kWh/any) Potència (kW) 

Ajuntament de Campelles 575 69.000 58 

Escola 200 24.000 20 

Casal Sant Martí 750 37.500 75 

XARXA DE CALOR 1.525 130.500 153 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (75.000 kWh/any) es poden 
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considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

153 130.500 3.500 37,3 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 

 

4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Per la facilitat d’espai disponible a la Plaça de l’Ajuntament, la qual també es va projectar per 

acollir una caldera de biomassa en un futur, és clar que l’instal·lació ha d’anar ubicada en 

aquest punt del poble. Si bé l’accés és a través d’un carrer força estret, es creu que l’arribada i 

maniobra d’un tractor amb remolc o d’un camió no serà un problema. Per tant, degut a la bona 

disponibilitat d’espai, la potència a instal·lar (153 kW) i els consums energètics calculats de la 

xarxa de calor (130.500 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a 

biocombustible per a un futur sistema de calefacció.  

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 130.500 37,3 t30/any 80 €/t30 2.984 

Gasoil C 130.500 9.448 litres/any 0,97 €/litre 9.165 

Gas Natural 130.500  0,059 €/kWh 7.700 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 2.984  

Gasoil C 9.165 + 6.181 

Gas Natural 7.700 + 4.716 

 

Les taules anteriors posen de manifest el gran estalvi econòmic que suposaria la instal·lació 

d’una caldera de biomassa que cremés estella forestal respecte altres combustibles 

tradicionals, com el Gasoil C i el Gas Natural. Comparativament amb el Gasoil C destaca un 

estalvi anual de més de 6.000 €, xifra molt important si tenim en compte les característiques 

dels equipaments en qüestió. 
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XARXA DE CALOR 

SES GERMANS VILA RIERA I PAVELLÓ POLIESPORTIU NOU 

 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

SES Germans Vila Riera Camprodon 
Ajuntament de 

Camprodon 
1 1.300 

Pavelló Poliesportiu nou Camprodon 
Ajuntament de 

Camprodon 
1 2.928 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Els dos equipaments estan ubicats al mateix costat de la carretera de Molló (C-38), separats 

entre ells uns pocs més de 100 metres, amb unes vivendes i el carrer d’Alexandre galí que els 

separa. L’edifici del SES Germans Vila Riera consta d’una sola planta amb molt d’espai de pati 

i jardí a la parcel·la. El Pavelló poliesportiu nou també és d’una sola planta com tots els 

poliesportius, tot i que amb els sostres lògicament molt més alts. A l’exterior del pavelló hi ha 

una àmplia zona de gespa amb alguns desnivells. És en aquest indret on caldria ubicar-hi la 

caldera i sitja d’aquesta xarxa de calor. L’horari de funcionament del SES Germans Vila Riera 

és el típic per a la majoria de centres educatius, mentre que el del pavelló sol ser de matí i 

tarda. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de l’equipament 
(m2) 

Consum energètic 
(kWh/any) Potència (kW) 

SES Germans Vila Riera 1.300 156.000 130 

Pavelló poliesportiu nou 2.928 146.400 293 

XARXA DE CALOR 4.228 302.400 423 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (302.400 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 
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3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

423 302.400 3.500 86,4 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 

 

 

4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Com s’ha comentat la disponibilitat d’espai i desnivells de la zona dels voltants del Pavelló 

Poliesportiu nou és molt gran. A més, en aquesta zona s’hi pot accedir sense cap mena de 

problema per qualsevol tipus de vehicle i maquinària. Per tant, degut a la bona disponibilitat 

d’espai, la potència a instal·lar (423 kW) i els consums energètics calculats de la xarxa de calor 

(302.400 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a un 

futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 302.400 86,4 t30/any 80 €/t30 6.912 

Gasoil C 302.400 21.894 litres/any 0,97 €/litre 21.237 

Gas Natural 302.400  0,059 €/kWh 17.842 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 6.912  

Gasoil C 21.237 + 14.325 

Gas Natural 17.842 + 10.930 

 

Les taules anteriors posen de manifest el gran estalvi econòmic que suposaria la instal·lació 

d’una caldera de biomassa que cremés estella forestal respecte altres combustibles 

tradicionals, com el Gasoil C i el Gas Natural. Comparativament amb el Gasoil C destaca un 

estalvi anual de gairebé 15.000 €, xifra molt important si tenim en compte les característiques 

dels equipaments en qüestió. 
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CEIP DOCTOR ROBERT 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Camprodon Ajuntament de Camprodon 1 1.910 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un Centre d’Educació Infantil i Primària ubicat al centre de la vila, a la Plaça de 

Santa Maria. L’escola té 2 i 3 plantes segons el mòdul de l’edifici. L’horari d’obertura correspon 

al d’un típic equipament educatiu municipal, amb obertura diürna i tancament a la nit. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) Potència (kW) 

1.910 229.200 191 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (229.200 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

191 229.200 3.500 65,5 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

El CEIP Dr. Robert es troba ubicat al centre de la vila de Camprodon, concretament a la Plaça 

de Santa Maria. La zona no disposa de molt espai però sí que s’han detectat algunes zones del 

pati on podria anar-hi ubicada la sitja i la caldera. L’accés per a vehicles grans no és gaire 

adequat però es podria adaptar alguna entrada lateral perquè hi pogués entrar un tractor amb 

remolc o un camió. Per tant, vist l’anàlisi dels espais disponibles, la potència a instal·lar (191 

kW) i els consums energètics calculats (229.200 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA 

FORESTAL com a biocombustible per a un futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 229.200 65,5 t30/any 80 €/t30 5.240 

Gasoil C 229.200 16.595 litres/any 0,97 €/litre 16.097 

Gas Natural 229.200  0,059 €/kWh 13.523 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 5.240  

Gasoil C 16.097 + 10.857 

Gas Natural 13.523 + 8.283 

 

Les taules anteriors posen de manifest el gran estalvi econòmic que suposaria la instal·lació 

d’una caldera de biomassa que cremés estella forestal respecte altres combustibles 

tradicionals, com el Gasoil C i el Gas Natural. Comparativament amb el Gasoil C destaca un 

estalvi anual de gairebé 11.000 €, xifra molt important si tenim en compte les característiques 

dels equipaments en qüestió. 
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RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL DE CAMPRODON 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Camprodon Ajuntament de 
Camprodon 

1 2.040 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Aquest és també un dels equipaments més importants que s’estudia en tot aquest projecte 

degut a les seves dimensions (2.040 m2) però molt especialment per la seva rellevància pel que 

fa a la salut pública i la importància del servei que ofereix a la comarca, especialment a la zona 

de la Vall de Camprodon, força allunyada dels centres logístics habituals de Ripoll i 

Campdevànol. Com totes les Residències Geriàtriques, l’horari és de 24 hores al dia, 365 dies 

a l’any. El consum que requereix és molt elevat degut precisament a la gran quantitat d’hores 

de calefacció que necessita i també al confort que necessiten els pacients i allotjats. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

2.040 510.000 204 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (510.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

204 510.000 3.500 145,7 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Els voltants de la Residència no hi ha gaire espai disponible per ubicar-hi una sitja d’estella. No 

obstant sí que s’ha detectat alguna zona ajardinada on es podria aprofitar el desnivell per 

ubicar-hi la sitja. Caldria analitzar aquest cas per un especialista en obra i també amb 

l’Ajuntament, però les possibilitats hi són, ara bé, limitades. Per tant, vist l’anàlisi dels espais 

disponibles (que caldria analitzar més en detall per part d’un especialista en obra), la potència a 

instal·lar (204 kW), els consums energètics calculats (510.000 kWh), es proposa la opció de 

l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a un futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 510.000 145,7 t30/any 80 €/t30 11.656 

Gasoil C 510.000 36.862 litres/any 0,97 €/litre 35.756 

Gas Natural 510.000  0,059 €/kWh 30.090 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 11.656  

Gasoil C 35.756 + 24.100 

Gas Natural 30.090 + 18.434 

 

Les taules anteriors posen de manifest el gran estalvi econòmic que suposaria la instal·lació 

d’una caldera de biomassa que cremés estella forestal respecte altres combustibles 

tradicionals, com el Gasoil C i el Gas Natural. Comparativament amb el Gasoil C destaca un 

estalvi anual de gairebé 25.000 €, xifra molt important si tenim en compte les característiques 

dels equipaments en qüestió. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Fitxes descriptives. Camprodon 

93 

PARC DE BOMBERS DE CAMPRODON 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Camprodon Generalitat de 
Catalunya 

1 525 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un equipament força petit i amb un ús força residual ja que és un parc utilitzat per 

Bombers Voluntaris. És d’una sola planta, amb un petit sector d’oficines, vestuaris i serveis i 

l’altra part de garatge. Es desconeix les hores totals de funcionament, entenent que aquest 

segurament és un paràmetres variable any rere any. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

525 15.750 53 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (15.750 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

53 15.750 5.000 3,2 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Els voltants del Parc de Bombers hi ha espai més que suficient per ubicar-hi una sitja d’estella i 

més coses. L’espai no és cap mena de condicionant en aquest aspecte doncs. Ara bé, el 

consum previst és realment molt baix, el qual no arribaria pel cas de l’estella a les 5 tones 

anuals i en porus feines supera les 3 tones de pèl·let. Per tant, en aquest cas el que és més 

recomanable és l’opció ja no d’una caldera sinó d’una o dues ESTUFES DE PÈL·LET, molt 

més econòmiques que les calderes però molt útils si l’ús que es fa de l’espai és molt puntual. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 15.750 3,2 t/any 220 €/t 704 

Gasoil C 15.750 1.140 litres/any 0,97 €/litre 1.106 

Gas Natural 15.750  0,059 €/kWh 929 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 704  

Gasoil C 1.106 + 402 

Gas Natural 929 + 225 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOMBRÈN 
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AJUNTAMENT DE GOMBRÈN 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Gombrèn Ajuntament de 
Gombrèn 

1 380 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un equipament força petit i amb força espai als voltants de l’edifici. L’edifici consta 

de 2 plantes. L’horari de funcionament és el normal per la majoria de seus administratives. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

380 45.600 38 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (45.600 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

38 45.600 3.500 13,0 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’un cas on resulta difícil determinar amb aquests primers càlculs quina seria la 

biomassa més recomanable. Això es deu al fet que el consum i potència a instal·lar no són 

gaire grans però per contra l’edifici de l’Ajuntament disposa d’espai suficient als voltant per 

construir-hi una sitja d’estella. En aquests casos cal deixar clar que serà imprescindible, en cas 

que es vulgui estudiar amb major detall, disposar de diferents pressupostos tant per a una 

caldera de pèl·let com d’estella i d’aquesta manera veure quines diferències hi ha en les 

amortitzacions i valorar finalment quina és la millor opció. En aquest aspecte també hi tindrà un 

paper clau la pròpia voluntat de l’Ajuntament el qual si optés per l’estella forestal tindria la 

possibilitat de consumir el seu propi producte provinent dels boscos públics municipals.  

 

Sigui com sigui, en aquest projecte es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL precisament 

pel fet que es disposa d’espai i l’ajuntament és propietari de molta superfície de bosc. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 45.600 13,0 t30/any 80 €/t30 1.040 

Gasoil C 45.600 3.302 litres/any 0,97 €/litre 3.203 

Gas Natural 45.600  0,059 €/kWh 2.690 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 1.040  

Gasoil C 3.203 + 2.163 

Gas Natural 2.690 + 1.650 
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LES ESCOLES (CONSULTORI MÈDIC I CENTRE CÍVIC) 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Gombrèn Ajuntament de 
Gombrèn 

1 270 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un equipament força petit i amb força espai als voltants de l’edifici. L’edifici consta 

d’una sola planta amb un espai de pati públic a la part de sota. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

270 32.400 27 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (32.400 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

27 32.400 5.000 6,5 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’un cas on també resulta difícil determinar amb aquests primers càlculs quina seria la 

biomassa més recomanable. Això es deu al fet que el consum i potència a instal·lar no són 

gaire grans però per contra l’edifici disposa d’espai suficient als voltant per construir-hi una sitja 

d’estella. En aquests casos cal deixar clar que serà imprescindible, en cas que es vulgui 

estudiar amb major detall, disposar de diferents pressupostos tant per a una caldera de pèl·let 

com d’estella i d’aquesta manera veure quines diferències hi ha en les amortitzacions i valorar 

finalment quina és la millor opció. En aquest aspecte també hi tindrà un paper clau la pròpia 

voluntat de l’Ajuntament el qual si optés per l’estella forestal tindria la possibilitat de consumir el 

seu propi producte provinent dels boscos públics municipals.  

 

Sigui com sigui, en aquest projecte es proposa la opció del PÈL·LET degut al baix potencial de 

consum que tindria l’edifici. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 32.400 6,5 t/any 220 €/t 1.430 

Gasoil C 32.400 2.386 litres/any 0,97 €/litre 2.314 

Gas Natural 32.400  0,059 €/kWh 1.912 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 1.430  

Gasoil C 2.314 + 884 

Gas Natural 1.912 + 482 
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AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Les Llosses Ajuntament de 
Les Llosses 

1 490 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un equipament força petit i amb força espai als voltants de l’edifici. L’edifici consta 

de 1, 2 i 3 plantes en funció dels mòduls que té l’edifici de l’Ajuntament. L’horari de 

funcionament és el normal per la majoria de seus administratives. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

490 64.680 49 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (64.680 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

49 64.680 3.500 18,5 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’Ajuntament de Les Llosses es troba ubicat al costat de la carretera , amb dos bons accessos 

per a vehicles petits i mitjans. La zona idònia per ubicar-hi una sitja d’estella és l’espai que hi ha 

just al costat est de l’Ajuntament, on hi ha com una mena de placeta d’uns 10 metres 

d’amplada. Ara bé, el condicionant més gran és el fet que no hi ha gaire espai per fer la 

maniobra d’un tractor amb remolc, de tal manera que l’ideal seria entrar per l’accés oest i sortir 

per l’est. Aquesta maniobra obligaria al tractor a passar pel pas estret de davant l’Ajuntament 

(uns 2,5 metres d’amplada), que si bé un tractor amb remolc hi passa sí que caldria fer la 

maniobra amb molta cura ja que l’espai és molt limitat. L’altra opció seria entrar marxa enrere 

per l’accés est, que suposaria una marxa enrere de 125 metres força còmode. 

 

Per tant, vist l’anàlisi dels espais disponibles, la potència a instal·lar (49 kW) i els consums 

energètics calculats (64.680 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a 

biocombustible per a un futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 64.680 18,5 t30/any 80 €/t30 1.480 

Gasoil C 64.680 4.683 litres/any 0,97 €/litre 4.543 

Gas Natural 64.680  0,059 €/kWh 3.816 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 1.480  

Gasoil C 4.543 + 3.063 

Gas Natural 3.816 + 2.336 
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SALA POLIVALENT 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Les Llosses Ajuntament de 
Les Llosses 

1 965 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un equipament nou, que es troba en fase d’obres però en aquests moments estan 

aturades per la falta de finançament. Inicialment l’equipament està projectat per utilitzar una 

caldera de gasoil, però l’Ajuntament ha mostrat l’interès en que si es desencalla el finançament 

de les obres poder optar per una caldera d’estella. Encara es desconeix quin serà l’horari de 

funcionament de l’equipament però s’estima que serà el d’un centre cívic o sala polivalent 

habitual municipals. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

965 48.250 97 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (48.250 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

97 48.250 3.500 13,8 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

La nova sala polivalent està ubicada al nucli de Santa Maria de Matamala. L’espai disponible i 

accessos són perfectes per poder ubicar una sitja d’estella. Per tant, vist l’anàlisi dels espais 

disponibles, la potència a instal·lar (97 kW) i els consums energètics calculats (48.250 kWh), es 

proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a un futur sistema de 

calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 48.250 13,8 t30/any 80 €/t30 1.104 

Gasoil C 48.250 3.493 litres/any 0,97 €/litre 3.388 

Gas Natural 48.250  0,059 €/kWh 2.847 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 1.104  

Gasoil C 3.388 + 2.284 

Gas Natural 2.847 + 1.743 
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7. Fitxes descriptives. Molló 

109 

AJUNTAMENT DE MOLLÓ I LLAR D’INFANTS 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Molló Ajuntament de 
Molló 

1 1.235 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Tot i que es planteja un cas per a 2 equipaments, no es considera una xarxa de calor ja que 

tant l’Ajuntament com la llar d’infants estan dins el mateix edifici. El bloc de l’Ajuntament consta 

de 2 i 3 plantes segons el mòdul, mentre que el mòdul de l’escola és de 2 plantes. L’horari de 

funcionament és el normal per la majoria de seus administratives. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

1.235 148.200 124 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (148.200 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

124 148.200 3.500 42,3 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’Ajuntament de Molló i la llar d’infants estan ubicat al centre de la vila, però amb molt espai 

tant a davant de l’Ajuntament com a la zona del pati de l’escola. L’espai ni els accessos no són 

cap condicionant per a ubicar-hi una sitja d’estella. Per tant, vist l’anàlisi dels espais 

disponibles, la potència a instal·lar (124 kW) i els consums energètics calculats (148.200 kWh), 

es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a un futur sistema de 

calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 148.200 42,3 t30/any 80 €/t30 3.384 

Gasoil C 148.200 10.730 litres/any 0,97 €/litre 10.408 

Gas Natural 148.200  0,059 €/kWh 8.744 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 3.384  

Gasoil C 10.408 + 7.024 

Gas Natural 8.744 + 5.360 
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XARXA DE CALOR 

AJUNTAMENT D’OGASSA, CEIP L’ESQUIROL, ZER VALL DEL TER, 

COOPERATIVA I PAVELLÓ MUNICIPAL 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº 
d’edificis 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ajuntament, CEIP L’Esquirol 

i ZER Vall del Ter 
Ogassa Ajuntament d’Ogassa 1 360 

Cooperativa Ogassa Ajuntament d’Ogassa 1 525 

Pavelló Municipal Ogassa Ajuntament d’Ogassa 1 1.400 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Els tres equipaments estan ubicat al centre de la vila, separats molt pocs metres uns dels 

altres. L’edifici de l’Ajuntament i l’escola consta de 2 plantes. L’edifici de la Cooperativa consta 

de 3 plantes mentre que el pavelló municipal és d’una sola planta amb sostres molt alts com en 

la majoria de pavellons. L’horari de funcionament de l’escola i l’Ajuntament és el típic per a la 

majoria de centres educatius i administratius, mentre que el del pavelló sol ser de matí i tarda 

segons els dies que s’hi faci alguna activitat. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

Ajuntament, CEIP L’Esquirol i 

ZER Vall del Ter 
360 43.200 36 

Cooperativa 525 63.000 53 

Pavelló Municipal 1.400 70.000 140 

XARXA DE CALOR 2.285 176.200 229 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (176.200 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 
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3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

229 176.200 3.500 50,3 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 

 

 

4. Biomassa recomanada i justificació 

 

A davant del pavelló municipal hi ha un espai molt gran on també hi solen aparcar vehicles. 

Aquest seria l’espai idoni per ubicar-hi la sitja d’estella i l’accés és completament adequat per a 

tot tipus de vehicles i maquinària, per gran que sigui. Per tant, degut a la bona disponibilitat 

d’espai, la potència a instal·lar (229 kW) i els consums energètics calculats de la xarxa de calor 

(176.200 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a un 

futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 176.200 50,3 t30/any 80 €/t30 4.024 

Gasoil C 176.200 12.757 litres/any 0,97 €/litre 12.374 

Gas Natural 176.200  0,059 €/kWh 10.396 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 6.912  

Gasoil C 21.237 + 14.325 

Gas Natural 17.842 + 10.930 

 

Les taules anteriors posen de manifest el gran estalvi econòmic que suposaria la instal·lació 

d’una caldera de biomassa que cremés estella forestal respecte altres combustibles 

tradicionals, com el Gasoil C i el Gas Natural. Comparativament amb el Gasoil C destaca un 

estalvi anual de gairebé 15.000 €, xifra molt important si tenim en compte les característiques 

dels equipaments en qüestió. 
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AJUNTAMENT DE PARDINES 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Pardines Ajuntament de 
Pardines 

1 360 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un equipament força petit i amb un espai just enfront de l’ajuntament que correspon 

a la Plaça dels Padró. L’edifici consta de tres plantes i el seu horari de funcionament és el 

normal per a la majoria d’equipaments destinats a tasques administratives. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

360 43.200 36 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (39.600 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

36 43.200 5.000 8,6 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’un cas on resulta difícil determinar amb aquests primers càlculs quina seria la 

biomassa més recomanable. Això es deu al fet que el consum i potència a instal·lar no són 

gaire grans però per contra l’edifici disposa d’espai suficient als voltant per construir-hi una sitja 

d’estella (Plaça del Padró). En aquests casos cal deixar clar que serà imprescindible, en cas 

que es vulgui estudiar amb major detall, disposar de diferents pressupostos tant per a una 

caldera de pèl·let com d’estella i d’aquesta manera veure quines diferències hi ha en les 

amortitzacions i valorar finalment quina és la millor opció. En aquest aspecte també hi tindrà un 

paper clau la pròpia voluntat de l’Ajuntament el qual si optés per l’estella forestal tindria la 

possibilitat de consumir el seu propi producte provinent dels boscos públics municipals. 

 

Sigui com sigui, en aquest projecte es proposa la opció del PÈL·LET degut al baix potencial de 

consum que tindria l’edifici. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 43.200 8,6 t/any 220 €/t 1.892 

Gasoil C 43.200 3.128 litres/any 0,97 €/litre 3.034 

Gas Natural 43.200  0,059 €/kWh 2.549 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 1.892  

Gasoil C 3.034 + 1.142 

Gas Natural 2.549 + 657 
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AJUNTAMENT DE PLANOLES 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Planoles Ajuntament de 
Planoles 

1 360 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un equipament força petit i amb un espai just enfront de l’ajuntament que correspon 

a la Plaça dels Padró. L’edifici consta de tres plantes i el seu horari de funcionament és el 

normal per a la majoria d’equipaments destinats a tasques administratives. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

360 43.200 36 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (43.200 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

36 43.200 5.000 8,6 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’un cas on resulta difícil determinar amb aquests primers càlculs quina seria la 

biomassa més recomanable. Això es deu al fet que el consum i potència a instal·lar no són 

gaire grans i a més l’edifici no disposa d’espai suficient als voltant per construir-hi una sitja 

d’estella. Per tant, es proposa la opció del PÈL·LET degut al baix potencial de consum que 

tindria l’edifici i al manca d’espai disponible. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 43.200 8,6 t/any 220 €/t 1.892 

Gasoil C 43.200 3.128 litres/any 0,97 €/litre 3.034 

Gas Natural 43.200  0,059 €/kWh 2.549 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 1.892  

Gasoil C 3.034 + 1.142 

Gas Natural 2.549 + 657 
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REFUGI CORRAL BLANC 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Planoles Ajuntament de 
Planoles 

1 240 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un refugi guardat força petit i ubicat a dalt la muntanya (més de 1.800 metres 

d’altitud). S’hi accedeix sense cap mena de problema mitjançant una carretera asfaltada. 

L’horari de funcionament és de 24 hores al dia 365 dies a l’any. Es tracta d’un refugi de 2 

plantes que pot donar allotjament a un màxim de 36 persones. La calefacció actual és 

mitjançant gas liquat, llar de foc i el suport d’alguns panells solars. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

240 28.800 24 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

El càlcul de les necessitats energètiques en aquest cas és molt complicat per diversos motius: 

en primer lloc ja que no s’ha pogut saber les hores de calefacció anuals d’un refugi de 

muntanya; i segon perquè actualment s’escalfen mitjançant la llenya i és colt difícil saber quin 

consum d’aquesta tenen de mitjana al llarg de l’any. A més cal afegir-hi el fet que probablement 

en un equipament d’aquest tipus no es necessiten 100 W/m2 sinó menys. En tot cas, aquests 

són els càlculs que s’han cregut més ajustats al que pot ser la realitat. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

PCI llenya 
(kWh/t30) 

Consum 
llenya 

(t30/any) 

24 28.800 3.500 8,2 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

El Refugi de Corral Blanc està molt allunyat dels principals nuclis urbans, de tal manera que el 

transport de biomassa fins allà és molt gran. No obstant estan ubicats al bell mig de la forest 

“Pinetar” de l’Ajuntament de Planoles de tal manera que una opció molt recomanable seria la 

d’optar per 1 o 2 ESTUFES DE LLENYA . L’ideal seria que s’arribés a un acord amb 

l’Ajuntament de Planoles perquè el refugi pogués disposar de llenyes de la mateixa forest que 

l’envolta, de tal manera que el cost d’aquest material seria molt menor sinó nul segons els 

acords que puguin arribar amb l’Ajuntament. A més, les estufes de llenya, tot i ser de càrrega 

manual, són molt més econòmiques que les calderes de biomassa. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Llenya 28.800 8,2 t/any 0 €/t 0 

Gasoil C 28.800 2.085 litres/any 0,97 €/litre 2.022 

Gas Natural 28.800  0,059 €/kWh 1.699 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Llenya 0  

Gasoil C 2.022 + 2.022 

Gas Natural 1.699 + 1.699 
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ALBERG PERE FIGUERA 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Planoles Ajuntament de 
Planoles 

1 3.450 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

L’Alberg Pere Fguera es troba ubicat a la part baixa del poble, just al costat del Riu Rigat. Es 

tracta d’un Alberg de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb l’ús habitual de la majoria 

d’albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya. L’edifici consta de 3 i 4 plantes 

segons el mòdul de l’edifici i l’espai disponible als voltants i els accessos amb vehicle són del 

tot adequats per qualsevol maquinària o vehicle. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

3.450 690.000 345 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (690.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

345 690.000 3.500 197,1 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’Alberg Pere Figuera disposa de molt d’espai a l’exterior, molt bon accessos i una consum 

potencial molt elevat. Per tant, vist l’anàlisi dels espais disponibles, la potència a instal·lar (345 

kW) i els consums energètics calculats (690.000 kWh), es proposa clarament la opció de 

l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a un futur sistema de calefacció.  

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 690.000 197,1 t30/any 80 €/t30 15.768 

Gasoil C 690.000 49.957 litres/any 0,97 €/litre 48.458 

Gas Natural 690.000  0,059 €/kWh 40.710 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 15.768  

Gasoil C 48.458 + 32.690 

Gas Natural 40.710 + 24.942 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de gairebé 25.000 € 

anuals i si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi arriba més de 32.000 € anuals, que és 

una xifra molt alta. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà major si 

tenim en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que ja s’han 

enunciat per el proper 2013. 
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XARXA DE CALOR 

AJUNTAMENT DE QUERALBS I CASA NÚRIA 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº 
d’edificis 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ajuntament de 

Queralbs 
Queralbs 

Ajuntament de 

Queralbs 
1 420 

Casa Núria Queralbs 
Ajuntament de 

Queralbs 
1 380 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

L’Ajuntament i la Casa Núria es troben al bell mig del nucli antic de Queralbs, a la Plaça de la 

Vila. L’ajuntament té 3 plantes (2 visibles per la façana principal i 3 per la part del darrera) i té 

un ús típicament d’equipament administratiu. La Casa Núria té un ús més esporàdic i és 

utilitzada com a local social per la gent del poble. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

Ajuntament de Queralbs 420 50.400 42 

Casa Núria 380 19.000 38 

XARXA DE CALOR 800 69.400 80 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (176.200 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

80 69.400 5.000 13,9 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Si bé la Plaça de la Vila disposa de cert espai per ubicar-hi la sitja, l’accés per a un tractor amb 

remolc o un camió i posteriorment fer la maniobra és definitivament massa petit. A més, la 

potència a instal·lar i el consum de biomassa previst tampoc és molt elevat. Per tant, vista la 

limitació d’espais, la potència a instal·lar (80 kW) i els consums energètics calculats de la xarxa 

de calor (69.400 kWh), es proposa la opció del PÈL·LET com a biocombustible per a un futur 

sistema de calefacció. Cal tenir clar que un camió cisterna amb pèl·let a granel pot entrar pel 

carrer d’accés a la plaça, desplegar la mànega de descàrrega del biocombustible i tornar a 

marxar fent marxa enrere. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 69.400 13,9 t/any 220 €/t 3.058 

Gasoil C 69.400 5.025 litres/any 0,97 €/litre 4.874 

Gas Natural 69.400  0,059 €/kWh 4.095 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 3.058  

Gasoil C 4.874 + 1.816 

Gas Natural 4.095 + 1.037 

 

Les taules anteriors mostren com l’estalvi econòmic del pèl·let comparativament amb el Gasoil 

C i el Gas Natural no és gaire elevat. Per aquest motiu caldria valorar amb major detall de 

dades i possibilitats fins a quin punt seria viable fer el canvi cap al pèl·let o no. Per a aquest 

anàlisi serà imprescindible sol·licitar diferents pressupostos i veure quina inversió representa 

aquesta aposta. 
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XARXA DE CALOR 

ESTACIÓ DEL CREMALLERA DE “RIBES VILA” I  

EXPOSICIÓ I CENTRAL DE RESERVES DEL CREMALLERA 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº 
d’edificis 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Estació del cremallera de 

“Ribes Vila” 

Ribes de 

Freser 
FGC 1 400 

Exposició i Central de 

Reserves del Cremallera 

Ribes de 

Freser 
FGC 1 1.200 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Els dos equipaments es troben de costat i tenen un accés molt bo a través de l’aparcament de 

l’estació del cremallera. En aquesta zona també hi ha molt espai disponible. Els 2 equipaments 

tenen obert tot l’any menys el mes de novembre. L’horari de treball és de matí i tarda. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

Estació del cremallera de “Ribes Vila” 400 48.000 40 

Exposició i Central de Reserves del 

Cremallera 
1.200 144.000 120 

XARXA DE CALOR 1.600 192.000 160 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (192.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

160 192.000 3.500 54,8 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’espai no és cap factor limitant en aquest cas. La zona d’aparcament és molt àmplia i entre els 

dos edificis hi ha també espais accessibles on poder-hi ubicar una sitja per estella. Per tant, 

vista la disponibilitat d’espais, la potència a instal·lar (160 kW) i els consums energètics 

calculats de la xarxa de calor (192.000 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL 

com a biocombustible per a un futur sistema de calefacció. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 192.000 54,8 t30/any 80 €/t30 4.384 

Gasoil C 192.000 13.901 litres/any 0,97 €/litre 13.484 

Gas Natural 192.000  0,059 €/kWh 11.328 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 4.384  

Gasoil C 13.484 + 9.100 

Gas Natural 11.328 + 6.944 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de gairebé 7.000 € 

anuals i si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi arriba fins gairebé els 10.000 € anuals, 

que és una xifra prou alta. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà 

major si tenim en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que 

ja s’han enunciat per el proper 2013. 
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BIBLIOTECA TERRA BAIXA 
 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ribes de Freser Ajuntament de 
Ribes de Freser 

1 375 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un equipament força petit i amb força espai als voltants de l’edifici. L’edifici consta 

d’una sola planta. L’horari de funcionament és el normal per la majoria de seus administratives. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

375 45.000 38 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (45.600 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

38 45.000 3.500 12,9 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’un cas on resulta difícil determinar amb aquests primers càlculs quina seria la 

biomassa més recomanable. Això es deu al fet que el consum i potència a instal·lar no són 

gaire grans però per contra l’edifici disposa d’espai suficient als voltant per construir-hi una sitja 

d’estella. En aquests casos cal deixar clar que serà imprescindible, en cas que es vulgui 

estudiar amb major detall, disposar de diferents pressupostos tant per a una caldera de pèl·let 

com d’estella i d’aquesta manera veure quines diferències hi ha en les amortitzacions i valorar 

finalment quina és la millor opció. En aquest aspecte també hi tindrà un paper clau la pròpia 

voluntat de l’Ajuntament el qual si optés per l’estella forestal tindria la possibilitat de consumir el 

seu propi producte provinent dels boscos públics municipals. Sigui com sigui, en aquest 

projecte es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL precisament pel fet que es disposa 

d’espai. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum 
combustible 

Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa 
econòmica 
sense IVA 

(€/any) 

Estella forestal 45.000 12,9 t30/any 80 €/t30 1.032 

Gasoil C 45.000 3.258 litres/any 0,97 €/litre 3.160 

Gas Natural 45.000  0,059 €/kWh 2.655 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 1.032  

Gasoil C 3.160 + 2.128 

Gas Natural 2.655 + 1.623 
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ESTACIÓ DEL CREMALLERA DE “RIBES ENLLAÇ” 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ribes de Freser FGC 1 260 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

L’equipament en sí és molt gran, però la majoria de l’espai és l’andana del cremallera la qual 

està oberta a l’exterior a la boca de sortida. En canvi la zona d’oficines és molt petit tot i que 

disposa d’un ampli espai a fora, a la zona d’aparcament. El seu ús és el de l’horari habitual del 

cremallera de Núria (matí i tarda), amb l’aturada anual del mes de novembre. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

260 31.200 26 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (31.200 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

26 31.200 5.000 6,2 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’una instal·lació tant petita pel que fa a potència i amb un consum tant baix que la 

millor opció és, sense cap mena de dubte,  el PÈL·LET. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 31.200 6,2 t/any 220 €/t 1.364 

Gasoil C 31.200 2.259 litres/any 0,97 €/litre 2.191 

Gas Natural 31.200  0,059 €/kWh 1.841 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 1.364  

Gasoil C 2.191 + 827 

Gas Natural 1.841 + 477 

 

Com que els consums anuals són molt baixos, l’estalvi econòmic no és gaire important. Sigui 

com sigui, si FGC opta per a la biomassa per escalfar l’Estació del cremallera de Ribes Enllaç 

el més adequat és que opti per una petita caldera de pèl·let. 
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XARXA DE CALOR 

IES ABAT OLIBA, PISCINA MUNICIPAL, PAVELLÓ MUNICIPA L, CAMP 

D’ESPORTS I CENTRE CÍVIC 

 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº 
d’edificis 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

IES Abat Oliba Ripoll Generalitat de Catalunya 2 8.000 

Piscina municipal Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 5.000 

Pavelló municipal Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 2.100 

Camp d’Esports Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 1.900 

Centre Cívic Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 350 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta de la xarxa de calor més gran que es proposa en tot aquest projecte. La xarxa 

inclouria 5 equipaments públics de diferents característiques tots ells. Tots ells es troben a la 

zona sud de Ripoll, prop de l’entrada sud a la carretera de Barcelona. Tots els equipaments 

menys el Camp d’Esports tenen horari habitualment diürn (matí i tarda) mentre que el camp 

d’esports s’obre principalment els caps de setmana quan hi ha partits de futbol o durant la 

setmana en horaris d’entrenament. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

IES Abat Oliba 8.000 720.000 720 

Piscina municipal 5.000 1.000.000 500 

Pavelló municipal 2.100 63.000 158 

Camp d’Esports 1.900 228.000 190 

Centre Cívic 350 42.000 53 

XARXA DE CALOR 17.350 2.053.000 1.620 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

En aquest cas es disposa de la facturació de la majoria d’equipaments (tots menys el Centre 

Cívic), de tal manera que les dades de superfície són orientatives pel que fa al càlcul de la 

potència a instal·lar, però pel càlcul del consum energètic s’ha partit precisament d’aquestes 

dades de facturació. 
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3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

1.620 2.053.000 3.500 586,6 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 

 

4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’espai no és cap factor limitant en aquest cas. La zona té molt espai on ubicar-hi una sitja 

d’estella. Els accessos a més, són molt bons. Per tant, vista la disponibilitat d’espais, la 

potència a instal·lar (1.620 kW) i els consums energètics calculats de la xarxa de calor 

(2.053.000 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a 

un futur sistema de calefacció. 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 2.053.000 586,6 t30/any 80 €/t30 46.928 

Gasoil C 2.053.000 148.641 litres/any 0,97 €/litre 144.182 

Gas Natural 2.053.000  0,059 €/kWh 121.127 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 46.928  

Gasoil C 144.182 + 97.254 

Gas Natural 121.127 + 74.199 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de gairebé 75.000 € 

anuals i si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi arriba fins gairebé els 100.000 € anuals, 

que és una xifra altíssima. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà 

major si tenim en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que 

ja s’han enunciat per el proper 2013. 
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XARXA DE CALOR 

LLAR D’INFANTS MARE DE DÉU DE NÚRIA I  

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CASAL D’AVIS 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº 
d’edificis 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Llar d’Infants Mare de Déu de Núria Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 1.600 

Residència Geriàtrica Casal d’Avis Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 4.752 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’una altra xarxa de calor força gran a la comarca. Dels dos equipaments, la 

Residència Geriàtrica és clarament la més gran i important pel que fa a dimensions i potencial 

de consum. Ambdós es troben ubicat a la part alta de la vila. L’horari de funcionament de la 

Residència és de 24 hores al dia, 365 dies a l’any, mentre que el de la Llar d’Infants és el d’un 

típic centre educatiu. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

Llar d’Infants Mare de Déu de Núria 1.600 192.000 160 

Residència Geriàtrica Casal d’Avis 4.752 1.188.000 475 

XARXA DE CALOR 6.352 1.380.000 635 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (330.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

635 1.380.000 3.500 394,3 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’espai disponible a la zona de la Llar d’Infants és força limitat. No obstant, s’ha detectat una 

zona molt adequada per ubicar-hi una sitja d’estella a la part oest de la Residència Geriàtrica. 

Aquesta zona a més, disposa d’una entrada per a vehicles de tal manera que la disponibilitat 

d’espai no és un factor limitant. Per tant, vista la disponibilitat d’espais, la potència a instal·lar 

(635 kW) i els consums energètics calculats de la xarxa de calor (1.380.000 kWh), es proposa 

la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a un futur sistema de calefacció. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 1.380.000 394,3 t30/any 80 €/t30 31.544 

Gasoil C 1.380.000 99.915 litres/any 0,97 €/litre 96.918 

Gas Natural 1.380.000  0,059 €/kWh 81.420 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 31.544  

Gasoil C 96.918 + 65.374 

Gas Natural 81.420 + 49.876 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de gairebé 50.000 € 

anuals i si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi arriba fins més de 65.000 € anuals, que 

és una xifra important. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà 

major si tenim en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que 

ja s’han enunciat per el proper 2013. 
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XARXA DE CALOR 

CEE RAMON SURINYACH I CEIP TOMÀS RAGUER 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº 
d’edificis 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

CEE Ramon Surinyach Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 2.000 

CEIP Tomàs Raguer Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 860 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Aquesta seria una xarxa de calor amb molt sentit ja que es tracta de dues escoles que es 

troben juntes, de costat i que ens alguns àmbits es complementen pel que fa a les seves àrees 

de treball educatiu. Les dues escoles es troben a la zona alta de Ripoll, prop de la Residència 

Geriàtrica i la Llar d’Infants Mare de Déu de Núria. Els horaris de funcionament són els típics de 

la majoria de centres educatius municipals. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

CEE Ramon Surinyach 2.000 240.000 200 

CEIP Tomàs Raguer 860 103.200 86 

XARXA DE CALOR 2.860 343.200 286 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (342.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

286 343.200 3.500 98,1 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’espai disponible a la zona és força gran i els accessos són molt bon. Per tant, vista la 

disponibilitat d’espais, la potència a instal·lar (286 kW) i els consums energètics calculats de la 

xarxa de calor (343.200 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a 

biocombustible per a un futur sistema de calefacció. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 343.200 98,1 t30/any 80 €/t30 7.848 

Gasoil C 343.200 24.848 litres/any 0,97 €/litre 24.103 

Gas Natural 343.200  0,059 €/kWh 20.249 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 7.848  

Gasoil C 24.103 + 16.255 

Gas Natural 20.249 + 12.401 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de gairebé 12.500 € 

anuals i si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi arriba fins més de 16.000 € anuals, que 

és una xifra important. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà 

major si tenim en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que 

ja s’han enunciat per el proper 2013. 

 

 

 



7. Fitxes descriptives. Ripoll 

147 

XARXA DE CALOR 

MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL, AJUNTAMENT DE RI POLL I 

MUSEU ETNOGRÀFIC 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº 
d’edificis 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Monestir de Santa Maria de Ripoll Ripoll Bisbat de Vic 2 3.200 

Ajuntament Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 1.600 

Museu Etnogràfic Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 2.000 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Els 3 equipaments es troben al centre neuràlgic de la vila. En el cas del Monestir es pretén 

escalfar l’edifici del Bisbat (annex al Monestir), les oficines del Monestir i també la zona de la 

portalada d’aquest, actualment protegida per la forta degradació que ha patit amb el pas dels 

anys. Al costat mateix del Monestir hi ha l’Ajuntament de Ripoll que té 3 plantes. I una mica 

més a l’oest hi ha la nova seu de Museu Etnogràfic. L’espai disponible és molt gran ja que tots 

els edificis donen a les 3 places del centre de la vila (Plaça de l’Ajuntament, Plaça de l’Abat 

Oliba i Plaça de l’Abat Arnulf). Si bé l’horari de funcionament de l’Ajuntament i del Museu 

Etnogràfic és el de la majoria d’equipaments administratius comarcals, el del Monestir s’ha 

considerat una mica menor, tot i que es desconeix per complet. Per tant, volem deixar clar que 

els resultats que es presenten en aquesta fitxa són més orientatius que reals del tot. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

Monestir de Santa Maria de Ripoll 3.200 320.000 320 

Ajuntament 1.600 192.000 160 

Museu Etnogràfic 2.000 240.000 200 

XARXA DE CALOR 6.800 752.000 680 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (752.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 
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3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

680 752.000 5.000 150,4 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 

 

4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Si bé la zona de les 3 places disposa de molt espai per ubicar-hi una sitja, com que es tracta 

d’una zona molt important de la vila des del punt de vista social, turístic i també de culte, es 

proposa la opció del PÈL·LET com a biocombustible per a un futur sistema de calefacció. La 

opció de l’estella obligaria a que un camió entrés a la plaça i fes la descàrrega i probablement 

aquest fet no seria del gust dels ciutadans de la vila. En canvi, un camió cisterna amb pèl·let a 

granel pot entrar perfectament per la Plaça de l’Abat Arnulf i fer allà una descàrrega sense 

crear cap molèstia ni entrebanc als ciutadans. Cal remarcar però, que d’espai per a una sitja 

d’estella n’hi ha de sobres, per la qual cosa si els propietaris d’aquestes espais optessin 

finalment per l’estella forestal com a font de combustible, no hi hauria cap limitant d’espai a la 

zona i seria tècnicament factible. 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 752.000 150,4 t/any 220 €/t 33.088 

Gasoil C 752.000 54.446 litres/any 0,97 €/litre 52.813 

Gas Natural 752.000  0,059 €/kWh 44.368 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 33.088  

Gasoil C 52.813 + 19.725 

Gas Natural 44.368 + 11.280 

 

Les taules anteriors mostren com l’estalvi econòmic del pèl·let comparativament amb el Gasoil 

C i el Gas Natural és elevat però potser no molt si tenim en compte que es tractaria d’una xarxa 

de calor que requeriria de ben segur una important inversió. Per aquest motiu caldria valorar 

amb major detall de dades i possibilitats fins a quin punt seria viable fer el canvi cap al pèl·let o 

no. Per a aquest anàlisi serà imprescindible sol·licitar diferents pressupostos i veure quina 

inversió representa aquesta aposta. 
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XARXA DE CALOR 

ESCOLA SALESIANA DE RIPOLL I BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº 
d’edificis 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Escola Salesiana de Ripoll Ripoll Salesians 1 5.200 

Biblioteca municipal Ripoll Ajuntament de Ripoll 1 3.000 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Aquest és un cas curiós bàsicament per dos motius: en primer lloc perquè es tractaria d’una 

xarxa de calor que inclouria una escola concertada i un equipament municipal, és a dir, 100% 

públic. Per tant en aquest cas hi hauria d’haver una entesa entre les dues parts per apostar per 

un sistema de calefacció conjunt. Per altra banda també és curiós el fet que l’Edifici Modest 

Sayós (annex a l’Escola Salesiana i propietat de l’Ajuntament de Ripoll) ja va optar per una 

caldera d’estella fa 1 any, però la qual no es va dimensionar per englobar algun dia també 

l’Escola Salesiana i la Biblioteca, quan hagués estat una bona oportunitat per a fer-ho. Cal dir 

però, que les dificultats més importants que va tenir l’ajuntament en el seu moment van ser, 

lògicament, les de finançar una instal·lació major de la que hi ha actualment en funcionament. 

L’horari de funcionament de l’escola és el típic de la majoria d’equipaments escolars mentre 

que el de la Biblioteca municipal és el de la majoria d’equipaments administratius i de serveis 

municipals. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

Escola Salesiana de Ripoll 5.200 624.000 520 

Biblioteca municipal 3.000 360.000 300 

XARXA DE CALOR 8.200 984.000 820 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (984.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 
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3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

820 984.000 3.500 281,2 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 

 

4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’espai disponible a la zona és força gran, sobretot a la zona del pati de l’Escola Salesiana. Els 

accessos són adequats i actualment ja s’entra amb un tractor i remolc per carregar la sitja 

d’estella de l’Edifici Modest Sayós. Per tant, vista la disponibilitat d’espais, la potència a 

instal·lar (820 kW) i els consums energètics calculats de la xarxa de calor (984.000 kWh), es 

proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a un futur sistema de 

calefacció. 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 984.000 281,2 t30/any 80 €/t30 22.496 

Gasoil C 984.000 71.244 litres/any 0,97 €/litre 69.107 

Gas Natural 984.000  0,059 €/kWh 58.056 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 22.496  

Gasoil C 69.107 + 46.611 

Gas Natural 58.056 + 35.560 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de més de 35.000 € 

anuals i si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi arriba fins més de 45.000 € anuals, que 

és una xifra molt important. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà 

major si tenim en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que 

ja s’han enunciat per el proper 2013. 
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PARC DE BOMBERS 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ripoll Generalitat de 
Catalunya 

1 1.000 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta del Parc comarcal de bombers al Ripollès. L’edifici consta de la zona de garatge i 

oficines i amb molt d’espai a tots els voltants, on també hi ha una zona d’aterratge 

d’helicòpters. L’horari de funcionament és el d’emergències, és a dir, 24 hores al dia, 365 dies a 

l’any. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

1.000 250.000 100 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (250.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

100 250.000 3.500 71,4 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’equipament es troba en una zona de molt fàcil accés i amb molt espai disponible a tot el 

voltant. Per tant, degut al consum previst i a la disponibilitat d’espai, en aquest projecte es 

proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a opció clarament més recomanable. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 250.000 71,4 t30/any 80 €/t30 5.712 

Gasoil C 250.000 18.101 litres/any 0,97 €/litre 17.558 

Gas Natural 250.000  0,059 €/kWh 14.750 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 5.712  

Gasoil C 17.558 + 11.846 

Gas Natural 14.750 + 9.038 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de gairebé 10.000 € 

anuals i si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi arriba fins gairebé els 12.000 € anuals, 

que és una xifra prou alta. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà 

major si tenim en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que 

ja s’han enunciat per el proper 2013. 
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CAP RIPOLL 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ripoll 
Seguretat Social i 

Generalitat de 
Catalunya 

1 2.200 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un equipament sanitari (Centre d’Atenció Primària) de 3 plantes, ubicat en una zona 

força cèntrica de la vila però amb força espai al costat que dóna a la via del tren. L’horari de 

funcionament ja no és de 24 hores del dia, 365 dies a l’any, sinó que ha passat a ser de matí i 

tarda darrerament. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

2.200 330.000 220 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (330.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum 
estella 

(t30/any) 

220 330.000 3.500 94,3 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’equipament es troba en una zona força cèntrica de la vila però té un bon acés per la zona de 

l’aparcament del darrera (zona que dóna a la via del tren). Si bé els espais per ubicar-hi una 

sitja no són gaires, sí que es creu viable ubicar-n’hi una. Per tant, degut al consum previst i a la 

disponibilitat d’espai, en aquest projecte es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a 

opció clarament més recomanable. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa 
econòmica 
sense IVA 

(€/any) 

Estella forestal 330.000 94,3 t30/any 80 €/t30 7.544 

Gasoil C 330.000 23.893 litres/any 0,97 €/litre 23.176 

Gas Natural 330.000  0,059 €/kWh 19.470 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 7.544  

Gasoil C 23.176 + 15.632 

Gas Natural 19.470 + 11.926 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de gairebé 12.000 € 

anuals i si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi és de més de 15.000 € anuals, que és 

una xifra prou alta. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà major si 

tenim en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que ja s’han 

enunciat per el proper 2013. 
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CASAL D’AVIS “CAN GUETES” I DPRT. DE GOVERNACIÓ 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ripoll 
Seguretat Social i 

Generalitat de 
Catalunya 

1 1.250 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

L’equipament en sí no és molt gran i a més es troba ubicat just al costat de la carretera de Sant 

Joan, amb un espai molt limitat en tots els costats. El seu ús és el de l’horari habitual de la 

majoria d’oficines amb tasques administratives. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

1.250 150.000 125 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (150.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

125 150.000 3.500 42,9 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’un equipament prou gran, però el factor limitant és l’espai disponible al seu voltant, 

que és molt limitat. En aquest cas es proposa una instal·lació que funcioni amb PÈL·LET. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 150.000 30,0 t/any 220 €/t 6.600 

Gasoil C 150.000 10.860 litres/any 0,97 €/litre 10.534 

Gas Natural 150.000  0,059 €/kWh 8.850 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 6.600  

Gasoil C 10.534 + 3.934 

Gas Natural 8.850 + 2.250 

 

Com que els consums anuals no són gaire alts, l’estalvi econòmic no és gaire important. Sigui 

com sigui, si s’opta per a la biomassa per escalfar aquest equipament, el més adequat és uan 

caldera de pèl·let. 
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CEIP JOAN MARAGALL 
 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ripoll Ajuntament de 
Ripoll 

1 3.000 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta d’un Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) molt cèntric a la vila, amb una 

superfície força gran escalfar. L’edifici consta de 2 plantes de sostres alts (més de 3 metres). 

L’horari de funcionament és típic per a la majoria de centres educatius. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

3.000 360.000 300 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (360.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum 
estella 

(t30/any) 

300 360.000 3.500 102,9 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’equipament es troba en una zona força cèntrica de la vila però té un bon accés. Els espais 

disponibles no són gaires ja que la major part està ocupada pel pati de l’escola. No obstant, a la 

part del darrera s’ha detectat un espai que seria molt idoni per ubicar-hi una sitja d’estella amb 

la corresponent caldera. A més, aquest espai fa un desnivell des del carrer de tal manera que 

la descàrrega es podria fer sense problemes mitjançant bolquet o pis mòbil. Per tant, degut al 

consum previst i a la disponibilitat d’espai, en aquest projecte es proposa la opció de 

l’ESTELLA FORESTAL com a opció clarament més recomanable. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 360.000 102,9 t30/any 80 €/t30 8.232 

Gasoil C 360.000 26.065 litres/any 0,97 €/litre 25.283 

Gas Natural 360.000  0,059 €/kWh 21.240 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 8.232  

Gasoil C 25.283 + 17.051 

Gas Natural 21.240 + 13.008 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de 13.000 € anuals i si 

es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi és de més de 17.000 € anuals, que és una xifra 

molt alta. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà major si tenim en 

compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que ja s’han enunciat 

per el proper 2013. 
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ESCOLA VEDRUNA DE RIPOLL 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ripoll Carmelites de la 
Caritat 

1 4.870 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

L’Escola Vedruna es troba al centre de la vila, molt a prop del Monestir de Ripoll. L’equipament 

és molt gran, amb 3 i 4 plantes segons el mòdul de l’edifici. Disposa de molt poc espai de pati i 

els accessos són molt limitats. L’horari de funcionament és l’habitual de la majoria de centres 

educatius. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

4.870 584.400 487 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (584.400 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

487 584.400 5.000 116,9 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’un equipament molt gran, però el factor limitant és l’espai disponible al seu voltant, 

que és molt limitat. No s’ha trobat cap espai adequat on posar-hi una sitja d’estella ni tampoc 

l’espai idoni per fer la maniobra de descàrrega. En aquest cas es proposa una instal·lació que 

funcioni amb PÈL·LET. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 584.500 116,9 t/any 220 €/t 25.718 

Gasoil C 584.500 42.312 litres/any 0,97 €/litre 41.043 

Gas Natural 584.500  0,059 €/kWh 34.480 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 25.718  

Gasoil C 41.043 + 15.325 

Gas Natural 34.480 + 8.762 

 

Com que els consums anuals són molt alts, l’estalvi econòmic és remarcable tot i que la 

comparació es fa amb pèl·let i no pas estella. Cal recordar però, que per consums tant alts la 

opció de l’estella sempre sol ser la més adequada sempre i quan es disposi d’espai suficient. 

En aquesta primera anàlisi no s’ha vist espai suficient, però arribat el cas, caldria fer aquest 

anaàlisi més amb detall perquè per poc que es pogués, la opció de l’estella seria molt més 

econòmica i rentable per a un hipotètic canvi en el sistema de calefacció. 
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MOSSOS D’ESQUADRA 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ripoll Generalitat de 
Catalunya 

1 800 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta de la comissaria comarcal del cos dels Mossos d’Esquadra al Ripollès. L’edifici no és 

molt gran (2 plantes de 400 m2), però té molt espai al seu voltant. L’horari de funcionament és 

el de tots els centres que atenen emergències, és a dir, 24 hores al dia, 365 dies a l’any. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

800 200.000 80 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (200.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

80 200.000 3.500 57,1 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’equipament es troba en una zona perifèrica de la vila, al costat del Riu Freser. L’accés és 

molt bo i disposa d’un ampli espai d’aparcament a bona part dels voltants de l’edifici. Per tant, 

tot i que el consum previst no és molt alt, en aquest projecte es proposa la opció de l’ESTELLA 

FORESTAL com a opció més recomanable. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 200.000 57,1 t30/any 80 €/t30 4.568 

Gasoil C 200.000 14.480 litres/any 0,97 €/litre 14.046 

Gas Natural 200.000  0,059 €/kWh 11.800 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 4.568  

Gasoil C 14.046 + 9.478 

Gas Natural 11.800 + 7.232 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és gran, de més de 7.000 € anuals i si 

es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi és de gairebé 10.000 € anuals, que és una xifra 

força alta. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà major si tenim 

en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que ja s’han 

enunciat per el proper 2013. 
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PAVELLÓ L’AVELLANEDA 
 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ripoll Ajuntament de 
Ripoll 

1 3.600 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

El Pavelló L’Avellaneda és un pavelló nou que es va inaugurar l’hivern de 2011. Concretament 

es tracta d’un Centre de Tecnificació Esportiva, amb una zona d’spa inclosa. Si bé inicialment 

semblava que la opció d’una caldera d’estella seria una bona opció, finalment es va optar per 

instal·lar una caldera de gas natural. L’equipament és de grans dimensions i amb moltíssim 

espai a tot el seu voltant ja que està ubicat a fora de la vila. Tot i que el sistema de calefacció 

és molt nou, s’ha incorporat aquest equipament en aquest projecte per si en un futur es vol 

optar per a canviar a biomassa. L’horari de funcionament és diürn, com la majoria 

d’equipaments esportius municipals. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

3.600 432.000 360 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (432.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

360 432.000 3.500 123,4 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’equipament es troba en una zona perifèrica de la vila, molt a prop del Polígon Els Pintors. 

L’accés és molt bo i disposa d’un ampli espai a tots els voltants de l’edifici. Com que no es 

disposa de dades de facturació, considerem que aquest cas és molt aproximat ja que 

desconeixem completament el consum que té la zona de l’spa. Probablement aquest anàlisi 

estigui subestimat. Sigui com sigui, en aquest projecte es proposa la opció de l’ESTELLA 

FORESTAL com a opció més recomanable. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 432.000 123,4 t30/any 80 €/t30 9.872 

Gasoil C 432.000 31.278 litres/any 0,97 €/litre 30.340 

Gas Natural 432.000  0,059 €/kWh 25.488 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 9.872  

Gasoil C 30.340 + 20.468 

Gas Natural 25.488 + 15.616 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és molt gran, de més de 15.000 € 

anuals i si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi és de més de 20.000 € anuals, que és 

una xifra molt alta. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà major si 

tenim en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que ja s’han 

enunciat per el proper 2013. 
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CEIP MESTRE ANDREU 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Sant Joan de les 

Abadesses 

Ajuntament de 
Sant Joan de les 

Abadesses 
1 1.860 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Es tracta del Centre d’Educacuó Infantil i Primària (CEIP) de Sant Joan, ubicat al centre de la 

vila. Els dos mòduls laterals són d’una sola planta amb sostres alts (més de 3 metres) mentre 

que el mòdul central és de 3 plantes. L’horari de funcionament és el de la majoria de centres 

educatius. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

1.860 223.200 186 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (223.200 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum 
estella 

(t30/any) 

186 223.200 3.500 63,8 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’equipament es troba en una zona cèntrica de la vila però disposa de molt espai al pati. 

Aquesta seria la única opció per ubicar-hi una sitja d’estella. A més, el pati a part de ser molt 

gran, té accés per a vehicles de tal manera que aquesta seria la ubicació idònia d’una sitja 

d’estella. Per tant, vista la disponibilitat d’espai al pati i el consum previst, en aquest projecte es 

proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a opció més recomanable. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 223.200 63,8 t30/any 80 €/t30 5.104 

Gasoil C 223.200 16.160 litres/any 0,97 €/litre 15.675 

Gas Natural 223.200  0,059 €/kWh 13.169 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 5.104  

Gasoil C 15.675 + 10.571 

Gas Natural 13.169 + 8.065 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és gran, de més de 8.000 € anuals i si 

es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi és de més de 10.000 € anuals, que és una xifra 

raonablament alta. Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà major si 

tenim en compte les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que ja s’han 

enunciat per el proper 2013. 
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ALBERG RURAL RUTA DEL FERRO 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Sant Joan de les 

Abadesses 

Ajuntament de 
Sant Joan de les 

Abadesses 
1 1.340 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

L’Alberg es troba just sortint de Sant Joan de les Abadesses direcció Ogassa, al costat mateix 

de la carretera i de la Ruta del Ferro. L’espai disponible a tot el seu voltant és molt gran. 

L’Alberg és un sol edifici de 2 plantes. L’horari de funcionament es desconeix però com que es 

tracta d’un equipament on s’hi pot dormir, s’han considerat 2.000 hores de calefacció anuals. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

1.340 268.000 134 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (268.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

134 268.000 3.500 76,6 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’equipament es troba en una zona amb molt espai a tot el voltant de l’edifici. A més, els 

accessos són totalment adaptats per a qualsevol tipus de vehicle. Per tant, vista la disponibilitat 

d’espai al pati i el consum previst, en aquest projecte es proposa la opció de l’ESTELLA 

FORESTAL com a opció més recomanable. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum 
combustible 

Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa 
econòmica 
sense IVA 

(€/any) 

Estella forestal 268.000 76,6 t30/any 80 €/t30 6.128 

Gasoil C 268.000 19.404 litres/any 0,97 €/litre 18.822 

Gas Natural 268.000  0,059 €/kWh 15.812 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 6.128  

Gasoil C 18.822 + 12.694 

Gas Natural 15.812 + 9.684 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és gran, de gairebé 10.000 € anuals i 

si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi és de més de més de 12.000 € anuals, que és 

una xifra alta si tenim en compte les característiques de l’equipament. Cal tenir present que 

aquest estalvi de ben segur cada vegada serà major si tenim en compte les constants pujades 

de les tarifes del gas, com per exemple les que ja s’han enunciat per el proper 2013. 
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ESTACIÓ DE TORALLES 
 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Sant Joan de les 

Abadesses 
Ajuntament de Sant Joan 

de les Abadesses 
1 500 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Actualment l’Estació de Toralles, ubicada al costat de la Ruta del Ferro a mig camí de Sant 

Joan de les Abadesses i Ogassa, es troba en desús i en un estat de conservació una mica 

deteriorat. No obstant l’Ajuntament de Sant Joan té interès en poder-lo reformar algun dia, tot i 

que encara no està clar quin ús se’n podria acabar donant. En aquest projecte s’ha considerat 

que l’Estació podria acabar tenint un ús semblant al d’un Centre Cívic o similar. Cal remarcar 

que això només és una suposició i que per tant el que es planteja en aquesta fitxa és molt 

orientatiu. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

500 37.500 50 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (37.500 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

50 37.500 3.500 10,7 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

L’equipament es troba en una zona amb molt espai a tot el voltant de l’edifici. A més, els 

accessos són totalment adaptats per a qualsevol tipus de vehicle. La part que dona a la 

carretera d’Ogassa disposa d’una esplanada força gran, on podria anar-hi ubicada una sitja 

d’estella. El consum previst és molt baix, tot i que recordem que desconeixem quin ús podria 

acabar tenint aquest equipament. Tot i ser baix, com que l’espai és ampli, en aquest projecte es 

proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a opció més recomanable, tot i que la opció 

del pèl·let tampoc seria descartable. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 37.500 10,7 t30/any 80 €/t30 856 

Gasoil C 37.500 2.715 litres/any 0,97 €/litre 2.634 

Gas Natural 37.500  0,059 €/kWh 2.212 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 856  

Gasoil C 2.634 + 1.778 

Gas Natural 2.212 + 1.356 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural i Gasoil C no és gaire gran. Caldria 

analitzar amb detall el que podria valdre una instal·lació amb biomassa per saber amb majors 

dades la viabilitat d’aquesta aposta. No obstant, com que es tracta d’un equipament que en cas 

de reformar-se no serà de forma immediata, arribat al cas s’analitzarà amb major exactitud 

totes aquestes dades. 
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RESIDÈNCIA FUNDACIÓ EMMA 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ripoll 
Ajuntament de 

Sant Joan de les 
Abadesses i 

Fundació Emma 

1 1.910 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

La Residència Fundació Emma es troba ubicada al centre mateix de la vila. Els espais 

disponibles són molt limitats i el seu horari de funcionament és l’habitual de la majoria de 

Residències Geriàtriques. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

1.910 477.500 191 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (477.500 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum 
estella 

(t30/any) 

191 477.500 5.000 136,4 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’un equipament força gran, però el factor limitant és l’espai disponible al seu voltant, 

que és molt limitat. No s’ha trobat cap espai adequat on posar-hi una sitja d’estella ni tampoc 

l’espai idoni per fer la maniobra de descàrrega. En aquest cas es proposa una instal·lació que 

funcioni amb PÈL·LET. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 477.500 95,5 t/any 220 €/t 21.010 

Gasoil C 477.500 34.572 litres/any 0,97 €/litre 33.535 

Gas Natural 477.500  0,059 €/kWh 28.172 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 21.010  

Gasoil C 33.535 + 12.525 

Gas Natural 28.172 + 7.162 

 

Els consum anuals són força alts, però com que la millor opció és el pèl·let, l’estalvi no és tant 

gran com podria ser-ho respecte a l’estella. Malgrat tot, la opció del pèl·let pot acabar tenint una 

viabilitat molt bona si la inversió no és excessivament elevada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANT PAU DE SEGÚRIES 
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XARXA DE CALOR 

AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES I PAVELLÓ MUNICI PAL 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº 
d’edificis 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ajuntament 
Sant Pau de 

Segúries 

Ajuntament de Sant 

Pau de Segúries 
1 840 

Pavelló municipal 
Sant Pau de 

Segúries 

Ajuntament de Sant 

Pau de Segúries 
1 1.000 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

L’Ajuntament i el Pavelló municipal estan separats per menys de 50 metres. L’Ajuntament és un 

edifici de 3 plantes mentre que el pavelló és una sola nau d’uns 40 metres de llarg i sostres 

alts, com la majoria de pavellons. L’horari de funcionament de l’Ajuntament és l’habitual per la 

majoria d’equipaments amb activitats administratives mentre que el pavelló té un horari més 

irregular, en funció de les activitats que s’hi realitzin. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

Ajuntament 840 100.800 84 

Pavelló municipal 1.000 50.000 100 

XARXA DE CALOR 1.840 150.800 184 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (150.800 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

184 150.800 3.500 43,1 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Els espais disponibles per instal·lar-hi aquesta xarxa de calor no són gaire grans. No obstant es 

proposa la ubicació de la sitja i la caldera o bé a la zona d’aparcament a l’entrada del pavelló o 

bé, si fos possible, a un dels espais que hi ha a darrera el pavelló, entre l’Ajuntament i aquest. 

Per tant, vista la disponibilitat d’espais, la potència a instal·lar (184 kW) i els consums 

energètics calculats de la xarxa de calor (150.800 kWh), es proposa la opció de l’ESTELLA 

FORESTAL com a biocombustible per a un futur sistema de calefacció. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 150.800 43,1 t30/any 80 €/t30 3.448 

Gasoil C 150.800 10.918 litres/any 0,97 €/litre 10.590 

Gas Natural 150.800  0,059 €/kWh 8.897 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 3.448  

Gasoil C 10.590 + 7.142 

Gas Natural 8.897 + 5.449 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural és força gran, de més de 5.000 € 

anuals i si es compara amb el Gasoil C, aquest estalvi arriba fins més de 7.000 € anuals, que 

és una xifra prou important si tenim en compte les característiques d’aquests dos equipaments. 

Cal tenir present que aquest estalvi de ben segur cada vegada serà major si tenim en compte 

les constants pujades de les tarifes del gas, com per exemple les que ja s’han enunciat per el 

proper 2013. 
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CEIP ELS PINETS 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Sant Pau de 

Segúries 

Ajuntament de 
Sant Pau de 

Segúries 
1 675 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

EL Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) de Sant Pau es troba al costat de la C-38. És un 

equipament de petites dimensions, d’una sola planta, però amb molt bon accés i espai als 

voltants. L’horari de funcionament és el típic de la majoria de centre educatius municipals. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

675 81.000 68 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (81.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

68 81.000 3.500 23,1 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

El consum previst per aquest equipament no és molt alt, però en canvi disposa de molt espai a 

la zona nord, a l’aparcament de l’entrada principal de l’escola. Per tant, vista la disponibilitat 

d’espai al pati i el consum previst, en aquest projecte es proposa la opció de l’ESTELLA 

FORESTAL com a opció més recomanable. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 81.000 23,1 t30/any 80 €/t30 1.848 

Gasoil C 81.000 5.865 litres/any 0,97 €/litre 5.689 

Gas Natural 81.000  0,059 €/kWh 4.779 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 1.848  

Gasoil C 5.689 + 3.841 

Gas Natural 4.779 + 2.931 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural i el Gasoil C no és molt gran però 

caldria veure quina seria la inversió d’una instal·lació amb estella per poder valorar la viabilitat 

real d’aquesta aposta. 
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AJUNTAMENT DE SETCASES (NOU) 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Setcases Ajuntament de Setcases 1 400 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Aquest 2012 s’ha inaugurat el nou Ajuntament de Setcases, ara ubicat a la Plaça Major del 

poble. Malauradament no s’ha optat per la biomassa com a font d’energia tèrmica per la nova 

seu. No obstant aquest cas es planteja igualment en aquest projecte en tant que pot ser 

d’interès per l’Ajuntament. L’Ajuntament es troba al cas antic del poble, en una casa de 3 

plantes. L’horari de funcionament és l’habitual de la majoria d’equipaments amb usos 

administratius. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

400 48.000 40 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (48.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

40 48.000 5.000 9,6 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’un equipament no gaire gran, ubicat al casc antic del poble. El factor limitant més 

important és la disponibilitat d’espai. La zona no té ni espai per ubicar-hi la sitja (que només es 

podria ubicar al mig de la Plaça Major, que de per sí ja és petita) ni tampoc els carrers són prou 

amples com per fer-hi entrar un tractor amb remolc o camió, maniobrar, etc. Per tant, en aquest 

cas es proposa una instal·lació que funcioni amb PÈL·LET. Cal tenir present que un camió 

cisterna amb pèl·let pot estirar la mànega de descàrrega i per això no cal que entri directament 

fins al punt exacte de la instal·lació. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 48.000 9,6 t/any 220 €/t 2.112 

Gasoil C 48.000 3.475 litres/any 0,97 €/litre 3.371 

Gas Natural 48.000  0,059 €/kWh 2.832 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte 
altres combustibles (€/any) 

Pèl·let 2.112  

Gasoil C 3.371 + 1.259 

Gas Natural 2.832 + 720 

 

Els consum anuals són molt baixos de tal manera que l’estalvi econòmic no és gaire 

significatiu. No obstant creiem que val la pena que l’Ajuntament valori aquesta possibilitat, ja no 

per l’estalvi econòmic que significa (que ja s’ha dit que no és molt alt) sinó també des del punt 

de vista ambiental. 
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SERVEI DE JOVENTUT DE LA VALL DEL TER 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Setcases Ajuntament de Setcases 1 310 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Aquest l’edifici de l’antic Ajuntament, el qual es va traslladar a la nova seu de la Plaça Major 

aquest mateix 2012. Ara l’antic edifici és el local del Servei de Joventut de la Vall del Ter. Es 

desconeix encara quin ús anirà tenint ara l’edifici ni quantes hores de calefacció necessitarà al 

cap de l’any. Però en aquest projecte s’ha considerat com si es tractés d’un centre cívic o sala 

polivalent municipal. L’edifici té dues plantes. 

. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

310 15.500 31 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (15.500 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI pèl·let 
(kWh/t)  

Consum pèl·let 
(t/any) 

31 15.500 5.000 3,6 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

Es tracta d’un equipament no gaire gran, ubicat en una zona del poble amb bon accessos i amb 

algun espai interessant on ubicar-hi una sitja d’estella. No obstant, el consum que es preveu és 

molt petit, de tal manera que per potències tant petites (30 kW) i consums tant baixos, el més 

indicat és la opció d’una o dues ESTUFES DE PÈL·LET. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Pèl·let 15.500 3,6 t/any 220 €/t 792 

Gasoil C 15.500 1.122 litres/any 0,97 €/litre 1.088 

Gas Natural 15.500  0,059 €/kWh 915 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Pèl·let 792  

Gasoil C 1.088 + 296 

Gas Natural 915 + 123 

 

Els consum anuals són molt baixos de tal manera que l’estalvi econòmic no és gaire 

significatiu. Com que l’equipament tindrà probablement un ús força irregular, creiem que la 

millor opció seria la de comprar una o dues estufes de pèl·let i engegar-les just els dies o 

moments en que es faci d’ús de l’equipament. 
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AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS, CEIP 

VALLFOGONA I LLAR D’AVIS 
 

 

1. Tipus d’equipament, ús, ubicació i superfície 

 

Municipi Propietat Nº d’edificis Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Vallfogona de Ripollès Ajuntament de 
Vallfogona de Ripollès 

1 700 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

Tot i que aquest cas contempla més d’un equipament, no s’ha considerat com una xarxa de 

calor ja que tots 3 equipaments es troben englobats al mateix edifici. L’edifici consta de 2 

plantes i l’ús que se’n fa és l’habitual per la majoria de centres administratius i educatius. 

 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

700 84.000 70 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (84.000 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

70 84.000 3.500 24,0 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

El consum previst per aquest equipament no és molt alt, però es disposa d’espai  suficient per 

ubicar-hi una sitja d’estella als voltants, sobretot a la zona verda de l’entrada principal de 

l’Ajuntament. Per tant, vista la disponibilitat d’espai al pati i el consum previst, en aquest 

projecte es proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a opció més recomanable. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 84.000 24,0 t30/any 80 €/t30 1.920 

Gasoil C 84.000 6.082 litres/any 0,97 €/litre 5.900 

Gas Natural 84.000  0,059 €/kWh 4.956 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 1.920  

Gasoil C 5.900 + 3.980 

Gas Natural 4.956 + 3.036 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural i el Gasoil C no és molt gran però 

caldria veure quina seria la inversió d’una instal·lació amb estella per poder valorar la viabilitat 

real d’aquesta aposta. 
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XARXA DE CALOR 

AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER I CEIP LA DAINA 

 

 

1. Tipus d’equipaments, ús, ubicació i superfície 

 

Equipament Municipi Propietat Nº 
d’edificis 

Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Ajuntament de 

Vilallonga de Ter 
Vilallonga de Ter 

Ajuntament de 

Vilallonga de Ter 
1 450 

CEIP La Daina Vilallonga de Ter 
Ajuntament de 

Vilallonga de Ter 
1 370 

Nota: Superfície (m2) estimada per a calefacció a partir de l’anàlisi d’imatges aèries i visites als equipaments 

 

L’Ajuntament i el Centre d’Educació primària (CEIP) La Daina es troben ubicats just de costat, 

tots dos a la mateixa plaça. L’Ajuntament està en funcionament durant l’horari habitual de la 

majoria d’oficines administratives, mentre que l’escola ho és durant l’horari típicament escolar. 

L’edifici de l’Ajuntament consta de 3 plantes mentre que l’escola en té 2. 

 

2. Càlcul del consum energètic estimat i potència i nstal·lable 

 

Equipament Superfície de 
l’equipament (m 2) 

Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Potència 
(kW) 

Ajuntament de Vilallonga de Ter 450 54.000 45 

CEIP La Daina 370 44.400 37 

XARXA DE CALOR 820 98.400 82 

Nota: Valors de necessitats de calor estimats a partir de dades de l’ICAEN i l’IDAE 

 

No s’ha pogut disposar de l’historial de consums energètics en calefacció dels darrers anys. 

Per tant els càlculs s’han realitzat a partir dels tres paràmetres esmentats. Cal tenir clar que les 

hores de calefacció és un paràmetre variable any rere any, directament lligat a la climatologia 

anual. Malgrat tot, els càlculs exposats a la taula anterior (98.400 kWh/any) es poden 

considerar una mitjana o una aproximació al que podria ser un hivern “típic” a la zona on 

s’ubica aquest equipament. 

 

3. Càlcul del consum anual de biomassa 

 

Potència (kW) Consum energètic 
(kWh/any) 

PCI estella 
(kWh/t30) 

Consum estella 
(t30/any) 

82 98.400 3.500 28,1 

Nota: t30 significa tona d’estella al 30% d’humitat en base seca. Dades de PCI tretes del CTFC 
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4. Biomassa recomanada i justificació 

 

La zona disposa d’un espai molt adequat i ampli just davant de l’Ajuntament i l’escola, que és la 

Plaça. L’accés a la plaça amb vehicles pesats no és un inconvenient i a més hi ha prou espai 

per fer qualsevol tipus de maniobra. Per tant, vista la disponibilitat d’espais, la potència a 

instal·lar (82 kW) i els consums energètics calculats de la xarxa de calor (98.400 kWh), es 

proposa la opció de l’ESTELLA FORESTAL com a biocombustible per a un futur sistema de 

calefacció. 

 

 

5. Estalvi econòmic anual de la biomassa recomanada  respecte altres combustibles més 

tradicionals 

 

Combustibles 
Consum 
energètic 
(kWh/any) 

Consum combustible Cost unitari 
(sense IVA) 

Despesa econòmica 
sense IVA (€/any) 

Estella forestal 98.400 28,1 t30/any 80 €/t30 2.248 

Gasoil C 98.400 7.124 litres/any 0,97 €/litre 6.910 

Gas Natural 98.400  0,059 €/kWh 5.806 

 

 

Combustibles Despesa econòmica sense 
IVA (€/any) 

Estalvi anual respecte altres 
combustibles (€/any) 

Estella forestal 2.248  

Gasoil C 6.910 + 4.662 

Gas Natural 5.806 + 3.558 

 

L’estalvi anual de l’estella forestal respecte el gas natural no és molt gran ja que el consum 

tampoc és molt elevat. No obstant, la opció de l’estella pot ser perfectament viable per a 

inversions de fins a 50.000 €. 
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8.1. ESTELLA FORESTAL 

 

AJUNTAMENT Nº INSTAL·LACIONS 
Nº XARXES DE 

CALOR 

POTÈNCIA ESTIMADA 

(kW) 

CONSUM ENERGÈTIC 

(kWh/any) 

CONSUM ANUAL 

D’ESTELLA (t30/any) 

CAMPDEVÀNOL 3 0 1.177 1.790.720 512 

CAMPELLES 0 1 153 130.500 37 

CAMPRODON 2 1 818 1.041.600 298 

GOMBRÈN 1 0 38 45.600 13 

LES LLOSSES 2 0 146 112.930 32 

MOLLÓ 1 0 124 148.200 42 

OGASSA 0 1 229 176.200 50 

PLANOLES 1 0 345 690.000 197 

RIBES DE FRESER 1 1 198 237.000 68 

RIPOLL 5 3 2.801 4.279.200 1.159 

ST. JOAN DE LES 

ABADESSES 
3 0 370 528.700 151 

ST. PAU DE SEGÚRIES 1 1 252 231.800 66 

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 1 0 70 84.000 24 

VILALLONGA DE TER 0 1 82 98.400 28 

TOTAL 21 9 6.803 9.594.850 2.677 
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8.2. PÈL·LET 

 

AJUNTAMENT Nº INSTAL·LACIONS 
Nº XARXES 

DE CALOR 

POTÈNCIA ESTIMADA 

(kW) 

CONSUM ENERGÈTIC 

(kWh/any) 

CONSUM ANUAL DE 

PÈL·LET (t/any) 

CAMPDEVÀNOL 2 0 323 387.600 78 

CAMPRODON 1 0 53 15.750 3 

GOMBRÈN 1 0 27 32.400 7 

PARDINES 1 0 36 43.200 9 

PLANOLES 1 0 36 43.200 9 

QUERALBS 0 1 80 69.400 14 

RIBES DE FRESER 1 0 26 31.200 6 

RIPOLL 2 1 1.292 1.486.000 297 

ST. JOAN DE LES 

ABADESSES 
1 0 300 360.000 27 

SETCASES 2 0 71 63.500 13 

TOTAL 12 2 2.244 2.532.250 462 

 

 

8.3. LLENYA 

 

AJUNTAMENT Nº INSTAL·LACIONS 
Nº XARXES 

DE CALOR 

POTÈNCIA ESTIMADA 

(kW) 

CONSUM ENERGÈTIC 

(kWh/any) 

CONSUM ANUAL DE 

LLENYA (t/any) 

PLANOLES 1 0 24 28.800 8,2 

TOTAL 1 0 24 28.800 8,2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESES I ESTALVI 
ECONÒMIC 
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ESTELLA PÈL·LET 

AJUNTAMENT CONSUM ANUAL 

D’ESTELLA (t30/any) 

DESPESA AMB 

ESTELLA (€) 

CONSUM ANUAL DE 

PÈL·LET (t/any) 

DESPESA AMB 

PÈL·LET (€) 

DESPESA TOTAL 

AMB BIOMASSA (€) 

CAMPDEVÀNOL 512 40.936 78 17.050 57.986 

CAMPELLES 37 2.984 0 0 2.984 

CAMPRODON 298 23.808 3 704 24.512 

GOMBRÈN 13 1.040 7 1.430 2.470 

LES LLOSSES 32 2.584 0 0 2.584 

MOLLÓ 42 3.384 0 0 3.384 

OGASSA 50 4.024 0 0 4.024 

PARDINES 0 0 9 1.892 1.892 

PLANOLES 197 15.768 9 1.892 17.660 

QUERALBS 0 0 14 3.058 3.058 

RIBES DE FRESER 68 5.416 6 1.364 6.780 

RIPOLL 1.159 92.680 297 65.406 158.086 

ST. JOAN DE LES 

ABADESSES 
151 12.088 27 5.962 18.050 

ST. PAU DE SEGÚRIES 66 5.296 0 0 5.296 

SETCASES 0 1.920 13 2.904 2.904 

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 24 1.920 0 0 1.920 

VILALLONGA DE TER 28 2.248 0 0 2.248 

TOTAL 2.677 214.176 462 101.662 315.838 
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ESTALVI ANUAL 

AJUNTAMENT 
DESPESA TOTAL 

AMB BIOMASSA (€) 

DESPESA TOTAL 

AMB GASOIL (€) 

DESPESA TOTAL AMB 

GAS NATURAL (€) 
RESPECTE GASOIL 

(€) 

RESPECTE GAS 

NATURAL (€) 

CAMPDEVÀNOL 57.986 152.983 128.521 94.997 70.535 

CAMPELLES 2.984 9.165 7.700 6.181 4.716 

CAMPRODON 24.512 76.185 62.384 51.673 37.872 

GOMBRÈN 2.470 5.478 4.602 3.008 2.132 

LES LLOSSES 2.584 10.965 6.663 8.381 4.079 

MOLLÓ 3.384 10.408 8.744 7.024 5.360 

OGASSA 4.024 12.375 10.396 8.351 6.372 

PARDINES 1.892 3.034 2.549 1.142 657 

PLANOLES 17.660 51.493 43.259 33.833 25.599 

QUERALBS 3.058 4.874 4.095 1.816 1.037 

RIBES DE FRESER 6.780 18.836 15.824 12.056 9.044 

RIPOLL 158.086 404.890 340.147 246.804 182.061 

ST. JOAN DE LES 

ABADESSES 
18.050 62.413 52.433 44.363 34.383 

ST. PAU DE SEGÚRIES 5.296 6.911 13.676 1.615 8.380 

SETCASES 2.904 4.460 3.747 1.556 843 

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 1.920 5.899 4.956 3.979 3.036 

VILALLONGA DE TER 2.248 6.911 5.806 4.663 3.558 

TOTAL 315.838 847.279 715.499 531.441 399.661 
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10. CONCLUSIONS 

 

En aquest projecte s’ha actualitzat la llista d’equipament públics que podrien optar per la 

biomassa com a font d’energia tèrmica (calefacció i ACS) respecte els que es van presentar al 

“Pla Estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic a la comarca del 

Ripollès”, redactat l’any 2009. Aquesta vegada s’han analitzat un total de 64 equipaments 

públics. Si bé la idea inicial era la de sumar també equipament de l’àmbit de la Vall del Ges, 

Orís i Bisaura, per manca de temps no s’han pogut estudiar. 

 

L’estudi ha tingut en compte la possibilitat que cada equipament s’esclafés mitjançant estella 

forestal o pèl·let. Els resultats i propostes presentades s’han realitzat en funció de les 

característiques de cada equipament: superfície (m2), consum potencial estimat (tones anuals 

d’estella, pèl·let), disponibilitat d’espais exteriors per la ubicació de sitges d’estella, accessos, 

etc.  

 

Pel que fa a l’estella forestal, han resultat 21 instal·lacions i 9 xarxes de calor, amb una 

potència total instal·lable de 6,8 MW i un consum anual estimat en 2.677 tones seques 

d’estella . En aquest capítol destaca especialment una xarxa de calor al municipi de Ripoll, que 

escalfaria l’IES Abat Oliba, la Piscina Municipal, el Pavelló Municipal, el Camp d’Esports i el 

Centre Cívic. Aquest sola xarxa tindria una potència de 2 MW i una consum anual d’estella de 

gairebé 600 tones. També cal destacar la possibilitat que l’Hospital Comarcal del Ripollès acabi 

optant per l’estella com a font d’energia tèrmica. En aquest cas s’instal·larien 750 kW i hi hauria 

un consum anual estimat en gairebé 650 tones d’estella. 

 

Pel que fa al pèl·let, han resultat 12 instal·lacions i 2 xarxes de calor, amb una potència total 

instal·lable de 2,2 MW i un consum anual estimat en 462 tones de pèl·let . 

 

També s’ha considerat un cas que podria optar per estufes o calderes de llenya (Refugi Corral 

Blanc a Planoles), però en el conjunt del projecte és un cas més testimonial que altra cosa. 

 

No s’ha pogut estudiar la inversió que suposaria cadascuna d’aquestes instal·lacions. Es 

considera que es requeriria molt més temps per determinar-ho i a la vegada el biaix segur que 

seria molt gran en tant que actualment al mercat hi ha una àmplia gamma de calderes i 

sistemes d’emmagatzematge del biocombustible. 

 

El que sí s’ha pogut calcular és la despesa anual que suposaria la biomassa i l’estalvi que en 

resultaria respecte altres combustibles d’ús més “tradicional” com el Gasoil C o el Gas Natural. 

En aquest aspecte, si totes les instal·lacions que es proposen en aquest projecte fossin una 

realitat, la despesa anual en biomassa (estella i pèl·let) seria d’uns 315.000 €. A més, s’ha fet 

un càlcul de l’estalvi que suposaria l’aposta de la biomassa respecte la despesa d’aquest 
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consum si fos amb Gasoil C i amb Gas Natural. L’estalvi real s’ha de considerar dins aquest 

rang (l’estalvi respecte el Gasoil C i el Gas Natural) en tant que no tots els equipaments estan 

utilitzant el mateix tipus de combustible. Per falta de temps material per realitzar aquest 

projecte, no s’ha pogut recollir les dades del combustible actual de la majoria d’equipaments. 

L’estalvi total respecte el Gasoil C s’estimaria en 531.000 € mentre que respecte el Gas Natural 

s’estima en 400.000 €. 

 

Per tant, a partir de les dades que s’ha pogut recollir i analitzar en aquest projecte, l’aposta de 

la biomassa (estella i pèl·let) a la comarca del Ripollès suposaria un estalvi anual comprès 

entre uns 400.000 – 531.000 €, xifra molt important tenint en compte les característiques de 

gran ruralitat i despoblament que actualment està vivint aquest comarca del Pirineu Oriental. Dit 

d’una altra manera, en un període d’uns 10 anys, la comarca podria recuperar entre 4.000.000 i 

5.000.000 € en inversió d’aquest tipus d’instal·lacions.  

 

La biomassa per tant, es mostra i demostra en aquest projecte com una aposta de futur 

clarament atractiva i factible al Ripollès. S’ha de continuar treballant en el projecte per mirar 

que mica en mica i com més ràpid millor, cadascuna de les instal·lacions que es presenten en 

aquest projecte acabin sent una realitat. La generació de llocs de treball, l’estalvi econòmic, el 

benefici ambiental i la dinamització del sector forestal entre d’altres, són factors molt importants 

que es sumen en un sol projecte a la comarca. En els actuals temps de crisis econòmica 

global, no només caldrà aprendre a viure amb menys comoditats, sinó que també caldrà saber 

invertir els diners en allò que repercuteix directament sobre el territori. La biomassa es presenta 

com una plataforma idònia on dipositar no només inversions, sinó també una part de les 

esperances d’aquesta comarca. 


