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Associació sense 
ànim de lucre, 
nascuda al 2015, que 
representa el sector 
professional de la 
biomassa a 
Catalunya i té com a 
objectiu el foment 
d’un ús sostenible de 
l’energia de la 
biomassa.

50 socis

El 70% de la 
cadena de valor de 

la biomassa en
termes de 
facturació



La cadena de valor de la biomassa de Catalunya





Clúster de la biomassa, eina per la millora de la competitivitat



Clúster de la biomassa, eina per la millora de la competitivitat



Anàlisi de l’estat actual del desenvolupament de la biomassa

Debilitats

� Manca d’estratègia conjunta entre administracions
� Sector amb demanda final poc sofisticada i de baix

preu
� Maquinària forestal obsoleta o precària, difícil de

finançar per empreses petites

Amenaces

� Competència creixent a nivell internacional pel recurs 
biomassa

� Risc alt de grans incendis forestals
� Impactes del canvi climàtic; sequera, plagues, etc.

Fortaleses

� La biomassa presenta preus estables i garanteix 
subministrament constant

� Experiència i especialització del sector i  en la gestió 
forestal sostenible

� Cadena de valor consolidada amb un clúster únic al 
Mediterrani

Oportunitats

� Preus combustibles fòssils a l’alça i preu tona CO2, 6 € a 23 €
� La biomassa com oportunitat per gestionar els boscos i 

prevenir els incendis forestals de forma sostenible 
� Nova llei de contractació AAPP; biomassa de proximitat, 

sostenibilitat de les instal·lacions, nous esquemes de 
finançament públic-privat

� OBJECTIU 2020: 600 ktones biomassa/any, consum biomassa forestal per usos tèrmics

� BALANÇ 2017: 370 ktones/any. 8 % increment respecte 2016, 342 ktones/any ( 
estella i pèl·let bàsicament), si bé només estem al 62% de l’assoliment de l’objectiu 
global pel 2020.



PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020

En el marc de l’Estratègia ECAT2020: creixement sostenible,
intel·ligent i integrador

Eixos prioritaris d’inversió PO FEDER

• Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en 
tots els sectors. Foment de la producció i distribució d’energia 
derivada de fonts d’energia renovable:

– 63 Ktep /any de capacitat addicional de producció per energies renovables (20,6 ktep/any 
tèrmics)  i 30.682,6 Tn equiv.C02 pel 2023)

• Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure
l'eficiència de recursos
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