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Xarxa de calor de 
proximitat de la 
Diputació de Tarragona



Un projecte de continuïtat en el marc de l’estratègia de 
Diputació de Tarragona per la preservació de la salut i la natura

“Xarxa de calor de proximitat”

Estratègia Europea de la Lluita 
contra el Canvi Climàtic
Transició cap a una economia 
baixa en carboni

Línia Estratègica 03 de Diputació
de Tarragona
LE03. Actuar en la preservació de 
la salut i la natura (incendis
forestals)



La “Xarxa de calor de proximitat” en el marc del 
desplegament del Pacte d’Alcaldes



La biomassa una oportunitat 
pel compliment del pacte

Programa de suport a les 
instal·lacions de calderes i 
xarxes de calor de 
biomassa en equipaments 
municipals



Lluita contra el canvi climàtic versus prevenció 
dels incendis forestals

Necessitat clara de promoure la 
Gestió Forestal Sostenible 

Línia Estratègica de Diputació de 
Tarragona. Actuar en la preservació de 
la salut i la natura



Els incendis forestals, una de les nostres 
amenaces

Zonas
Interfase

Província de 
Tarragona 



Actuacions de promoció de la gestió forestal en 
l’àmbit de la protecció civil 

La valorització de la 
biomassa forestal 
relacionada amb la GFS



A la província de Tarragona el 10% de la 
superfície arbrada é s aprofitable i 
accessible per a l’obtenció de biomassa 
forestal 

La biomassa forestal: protagonista del nostre 
entorn 



Objectius del projecte 

1. Creació d’un model propi de referència a les 
comarques tarragonines d’instal·lacions de generació de 
calor (xarxes ) alimentades amb biomassa forestal en 
equipaments municipals .  

2. Promoure  i difondre l’ús de la biomassa local a l territori 
(consumidors) a diferents escales (escoles, llars, empreses i 
sector econòmics relacionats amb el projecte).

PLA DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ

PROVA PILOT des

de l’administració pública



Objectius múltiples del projecte 



Instal·lació de 9 calderes 

S’alimentaran de biomassa 
forestal (estella de 
qualitat) 

Donaran calor (aigua calenta 
sanitària i calefacció) a 
diferents equipaments 
municipals a través de 
xarxes de calor.

Objectiu 1 . Implantació de 9 xarxes de calor 
(District Heating)

La UE cofinança el projecte al 50%. Inversió total de 2.152.262,67 €

PO FEDER Catalunya 2016-2020. Eix 4



Objectiu 1 . 9 Xarxes de calor_ MICROXARXES 



El conjunt de les 9 calderes

Estalvi CO 2

Equivalència consum 
combustible biomassa 
estella

Objectiu 1 . Implantació de 9 xarxes de calor 
(District Heating)

497Tn / any

528 Tn / any



Objectiu 1 . Xarxes de calor
TIVISSA 

CEIP Marcel·lí
Domingo

Sala de calderes i 
sitja

Llar 
d’infants

Tones de CO2
estalviades a l’escola: 
19 Tn/any

Reducció despesa 
econòmica respecte a 
l’ús de gas-oil:
63 %



Objectiu 1 . Xarxa de calor TIVISSA
FAÇANA SALA CALDERA I SITJA

ALÇAT SALA CALDERA I SITJA PLANTA SALA CALDERA I SITJA



Biblioteca

Llar 
d’infants

Escola

Sala de calderes i sitja

47 Tn/any

Objectiu 1 . Xarxa de calor GANDESA



Sala caldera i sitja

Llar 
d’infants

Centre cívic

Farmàcia, 

Menjador escolar

Ajuntament

Escola

33 Tn / any

Objectiu 1 . Xarxa de calor el MONTMELL



Previsió Cronograma del projecte

“Xarxa de calor de proximitat de la Diputació 
de Tarragona”

Redacció projectes executius Octubre 2018 

Licitació obres projectes executius Finals 2018 

Inici obres projectes executius 2019 

Finalització obres projectes executius 2020

Programa de difusió i sensibilització 2018- 2019 -20 20

En consonància amb 
permisos municipals i
altres administracions 
relacionades: 
Departaments 

d’ensenyament i salut, 
entre altres.



Objectiu 2. Biomassa forestal; una oportunitat més



Centre cívic
Escola

Objectiu 2 . Programa de difusió i sensibilització

Programa educació ambiental 

ADULTS I ESCOLARS  



Centre cívic
Escola

Objectiu 2 . Programa de difusió i sensibilització

Programa educació ambiental ADULTS I ESCOLARS

Primera Fase. Tallers incendis, gestió forestal sostenible i bi omassa  



Centre cívic
Escola

Objectiu 2 . Programa de 
difusió i sensibilització

Activitats d’apropament a les instal·lacions amb visites guiades
Tallers de foment de biomassa en adults 

Programa educació ambiental ADULTS I POBLACIÓ

Programa educació ambiental ESCOLARS

Segona Fase. Tallers de biomassa forestal i aprofitament energ ètic

en educació primària i secundària



Centre cívic
Escola

Objectiu 2 . Programa de difusió i sensibilització

Sector primari productor i propietaris
Tècnics de les administracions (SNU)
Professionals relacionats amb l’objecte del projecte: instal·ladors, 
gestors, enginyers, arquitectes....
Sectors relacionats amb els consums

hosteleria, agricultura i ramaderia
indústria, indústria química

2ª FASE. de tallers sectorials (càmpings)

Programa de sensibilització: diferents grups acció 

CONSUMIDORS i PRODUCTORS 



Centre cívic
Escola

Objectiu 2 . Programa de difusió i sensibilització

JORNADES i CURSOS 
REALITZATS

Jornada pels col·legis professionals

- Agrònoms, Forestals i 
Ambientòlegs 30 novembre.

- Arquitectes i Aparelladors
- Enginyers Industrials

JORNADES EN 
PROGRAMACIÓ

Jornades previstes

- Indústria química i indústria

- Sector forestal primari

- Sector agrari 



Centre cívic
Escola

Objectiu 2 . Programa de difusió i sensibilització

MATERIAL DE DIFUSIÓ ESPECÍFIC



Centre cívic
Escola

Objectiu 2 . Programa de difusió i sensibilització

MATERIAL DE DIFUSIÓ 
I SENSIBILITZACIÓ 
ESPECÍFIC (vídeo)



David Zamora Gómez 
mdzamora@diputaciodetarragona.cat

Montserrat Fuguet Martí
mfuguetm@diputaciodetarragona.cat

977 233 662 672 220 612

Per contactar amb nosaltres:
Tècnics de l’oficina de la biomassa
Projecte “Xarxa de calor de proximitat 
de la Diputació de Tarragona”

Gràcies per la vostra atenció!

#biomassaDipta


