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1. Introducció i antecedents
El paisatge de Menorca es caracteritza per ser un mosaic agroforestal, amb zones
arbòries i arbustives intercalades amb cultius agrícoles. Tot i la gran superfície forestal,
gran part del bosc menorquí es troba des de fa anys en una situació d’abandonament
degut a la seva baixa rendibilitat i als canvis socioeconòmics induïts pel
desenvolupament turístic de l’illa.
Aquesta situació, juntament amb l’abandonament de moltes activitats agràries
tradicionals, comporta un augment tant de la superfície forestal com de la càrrega de
combustible al bosc, la qual cosa fa que augmenti el risc de grans incendis forestals.
L’aprofitament de la biomassa per a usos energètics podria fer canviar aquesta
situació, donant al bosc un valor afegit, ja que aprofita material sense valor de mercat
actual o molt reduït; i, alhora, beneficia el desenvolupament econòmic de la zona, ja
que es tracta d’una energia local i serveix d’incentiu per a fer feines de millora del
bosc, que beneficiarien tant al propietari com al conjunt de la societat. Així mateix,
disminueix la càrrega de combustible present al bosc i, per tant, disminueix el risc
d’incendi forestal.
La biomassa llenyosa es pot utilitzar tant en aplicacions tèrmiques com elèctriques, i
l’ús d’aquesta energia pot suposar un estalvi econòmic important en la factura de
combustible (comparant-ho amb els combustibles tradicionals) i, en pocs anys,
amortitzar el valor de la instal·lació.
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2. Síntesi d’informació temàtica: biomassa
2.1. Fonts i tipus de biomassa
S’entén per biomassa la matèria orgànica originada en un procés biològic, espontani o
provocat, utilitzable com a font d’energia, és a dir, qualsevol substància orgànica
d’origen vegetal o animal, incloent els materials que resulten de la seva transformació
natural o artificial.
La biomassa que s’utilitza actualment amb finalitats energètiques té diferents orígens:
!

Residus agrícoles: restes de conreus llenyosos o herbacis (com ara palla, tiges
de gira-sol o canyes de blat de moro) i residus generats a la indústria agrícola i
agroalimentària (fabricació d’oli d’oliva, elaboració de fruits secs, indústries
vinícoles, etc.).

!

Restes forestals (o biomassa forestal primària): procedents de treballs
silvícoles de millora, desbrossament de matoll, obertura de franges tallafoc,
perímetres de protecció prioritària, aprofitaments comercials i bosc menut.

!

Subproductes derivats d’indústries de la fusta: primàries (arbre o tronc
processat directament) o secundàries (processen la fusta ja elaborada en les
indústries de primera transformació, podent produir residus com additius i
coles).

!

Residus de fusta recuperada: derivats de totes les activitats econòmiques i
socials alienes al sector forestal, tals com residus de la construcció, demolició
d’edificis, palets, etc.

!

Cultius energètics lignocel·lulòsics: plantes de creixement ràpid (herbàcies o
llenyoses) cultivades expressament amb l’objectiu de ser transformades en
energia (per exemple, el pollancre, la paulònia i el card).

!

Residus urbans: deixalles orgàniques.

Les restes forestals i les espècies llenyoses dels cultius energètics són els únics
productes que provenen d’una gestió forestal sostenible. La seva gestió, des de la
seva recollida fins que es converteix en energia, és un procés costós que requereix
una correcta planificació i l’ús de noves tecnologies per a aconseguir la seva
optimització.
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2.2. Beneficis de l’ús de la biomassa forestal primària
Beneficis ambientals:
!

Ús d’una energia renovable provinent d’una gestió forestal sostenible.

!

Balanç neutre d’emissions de CO2 (element causant de l’efecte hivernacle).

!

Baix contingut en sofre (causant de la pluja àcida).

!

Balanç energètic positiu.

!

Prevenció d’incendis forestals.

!

Recuperació de les cendres resultants de la combustió pel seu ús com a
esmena edafològica.

Beneficis socials:
!

Creació de nous llocs de treball al medi rural i fixació de la població.

!

Promou una gestió forestal sostenible, millorant l’estat de les masses forestals:
o

Incidència directa: disminució del risc d’incendi com a conseqüència de
l’extracció de combustible.

o

Incidència indirecta: percepció del bosc com a font de treball i riquesa.

Beneficis econòmics:
-

Balanç econòmic positiu (cost en €/kWh inferior a combustibles fòssils): Veure
Gràfic 1

-

Major estabilitat de preus.

-

Disminueix la dependència energètica externa.

-

Valor afegit local.

-

Dóna sortida a un producte poc valoritzat, que complementa els actuals
aprofitaments de la fusta.
Gràfic 1: Comparativa de preus de diferents energies
Preu de venda del MWh de diferents fonts d'energia tèrmica
70

62,58 €/MWh
55,39 €/MWh

60

42,55 €/MWh

€/MWh

50

39,70 €/MWh

40

28,34 €/MWh

30
20

12,82 €/MWh
9,64 €/MWh

10
0
Estella industrial
Gas natural industrial
Gasoil

Llenya
Pèl·let de fusta

Estella de fusta de bosc
Gas natural domèstic

Estella industrial = 25€/t45; Llenya = 50 €/t20; Estella de fusta de bosc = 100 €/t30; Gas natural industrial =
11,03 €/GJ; Pèl·let de fusta = 200 €/t10; Gas natural domèstic = 18,92 €/GJ; Gasoil = 0,62 €/l
Font: AFIB-CTFC a partir de dades de la Comissió Europea (Energia i Eurostat)
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2.3. Aplicacions comercials de la biomassa
Hi ha una gran varietat de combustibles biomàssics, i el seu ús varia d’una zona a una
altra en funció de la disponibilitat i el clima, per exemple: llenya, estelles, pèl·lets,
briquetes, pinyols d’olives, closques de fruits secs (ametlles, pinyons), restes de poda,
etc.
L’ús de la biomassa forestal primària amb objectiu energètic requereix d’una
transformació prèvia per tal d’aconseguir els productes més adequats per al seu ús
com a combustible.

2.3.1. Llenya
Descripció
La llenya constitueix el combustible més tradicional i es pot obtenir a partir de qualsevol
espècie llenyosa. La seva forma és cilíndrica o cònica, molt heterogènia quant a mides i
depenent de l’espècie de la qual es treu i de la part que es talla.

Origen
Arbres sencers, restes gruixudes de tallades, branques, etc.
Humitat
Acabada de tallar, la humitat de la llenya pot assolir valors del 40%bh 1 (alzines) o del 50%bh
(pins). Després d’una temporada, la humitat es situa al voltant del 20%bh. Per cremar,
idòniament ha de ser inferior al 15%bh. La llenya amb un elevat contingut en humitat alenteix i
dificulta la combustió, produeix condensació i quitrà en els conductes de fum i redueix el seu
poder calorífic.
PCI
El poder calorífic depèn de la seva composició química. Com a valor estàndard es pot
considerar 3.900 kWh/t20 2 .
Cendres
Aproximadament d’un 1,2% del pes sec total.
Pes de l’esteri
En el cas de coníferes es situa normalment entre 400-500 kg/esteri. Les llenyes de frondoses
productores de llenya tenen un pes major de 500 kg/esteri.
Preu orientatiu
Alzina: 54 – 66 €/t; Roure: 39 – 45 €/t; Faig: 36 – 42 €/t
Avantatges
El seu cost de producció és molt baix. És el combustible més tradicional i ja té un mercat
establert. Potencia la gestió forestal sostenible.
Inconvenients
Les calderes de llenya més modernes són molt eficients però requereixen l’alimentació de la
llenya manualment una o dues vegades al dia.

1

%bh: humitat en base humida

2

t20: tones al 20% d’humitat en base humida
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2.3.2. Estelles
Descripció
Les estelles són fragments de fusta de petita dimensió obtinguts per tall mecànic, donant lloc a
trossos petits de forma irregular que presenten una espessor del voltant de 2 cm i mides
variables que no acostumen a superar els 10 cm de longitud. La seva futura norma de
referència a nivell europeu serà la EN 14961-4.

Origen
L’estella procedent de fusta de bosc (o biomassa forestal primària - BFP) s’obté de la retirada
del bosc de les restes dels aprofitaments forestals, del producte de tallades de millora, així
com d’aquells procedents de treballs de prevenció d’incendis. Així doncs, l’aprofitament
d’aquest material suposa una reducció de combustible en el bosc amb la conseqüent
disminució del risc d’incendi i, alhora, s’incrementa la superfície gestionada i s’afavoreixen els
usos i mercats dels productes provinents del bosc. Aquesta també s’anomena estella de gestió
forestal sostenible.
En canvi, l’estella industrial és aquella que prové de subproductes derivats d’indústries
primàries de la fusta (les quals processen directament l’arbre o tronc que arriba del bosc) i
secundàries (que processen la fusta ja elaborada en les indústries de primera transformació).
Humitat
Variable entre el 20 i el 40%bh. Idealment per consum és < 30%bh
PCI
Variable segons la humitat i en menor mesura segons la fusta. Típicament: 3.500 kWh/t30
Cendres
<3% del pes sec. Bona qualitat <1%
Densitat aparent
Variable segons humitat i granulometria, normalment major de 200 kg/map 3 .
Observacions
Cal diferenciar entre estella i fusta triturada:
Estella: biomassa llenyosa en forma de peces amb una forma definida produïda per un
tractament mecànic amb eines esmolades com ganivetes
Triturat: biomassa llenyosa en forma de peces de forma i mida variables produïda per trituració
amb eines romes com corrons, martells i cadenes
Preu orientatiu
Estella industrial: 30 – 50 €/t; Estella de gestió forestal: 85 – 120 €/t30
Avantatges
El seu cost de producció és inferior al dels pèl·lets, degut al menor procés d’elaboració
necessari. Potencia la gestió forestal, ja que permet valorar la fusta que actualment té una
sortida limitada en el mercat. Estan estandarditzades a nivell europeu.
Inconvenients
Material heterogeni quant a humitat, densitat i granulometria, dificultant la manipulació i
transport. Necessiten un assecat abans del seu consum en calderes domèstiques, i un
important control de qualitat. Són menys denses que els pèl·lets, necessitant un major espai
d’emmagatzematge i, alhora, el seu transport es recomana en distàncies inferiors a 50 km.
3

map: metre cúbic aparent
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2.3.3. Pèl·lets
Descripció
La pel·letització és un procés de compactació de material lignocel·lulòsic d’unes determinades
condicions (granulometria petita i humitat inferior al 12%bh) per a obtenir uns cilindres entre 6 i
30 mm de diàmetre i entre 10 i 70 mm de longitud. La compactació facilita la manipulació,
disminueix els costos de transport i augmenta el seu valor energètic per unitat de volum. La
seva futura norma de referència a nivell europeu serà la EN 14961-2.

Origen i obtenció
Per a la fabricació dels pèl·lets es requereix una matèria primera amb una humitat molt reduïda
(<12%bh) i absència d’impureses. Així, si s’utilitza restes forestals (les quals acabades de
tallar tenen una humitat al voltant del 50%bh) es requereix un assecat forçat previ, la qual cosa
encareix el producte. És per això que generalment s’utilitza subproducte d’indústries de la
fusta.
La presència d’impureses com ara sorra o àrids de la pols de polir fusta redueix el poder
calorífic i pot malmetre la matriu de fabricació dels pèl·lets.
Humitat
Normalment <10%bh. Sempre <15%bh.
PCI
Normalment per sobre de 4.000 kWh/t10. DIN Plus 4 >5.000 kWh/t10
Cendres
<3% del pes sec. Bona qualitat <0,5%
Densitat aparent
Normalment per sobre de 600 kg/map. Com a valor de referència es sol prendre 650 kg/map.
Preu orientatiu
150 – 200 €/t segons la qualitat
Avantatges
Elevat poder calorífic. Característiques d’humitat, densitat i granulometria constants i
homogènies, facilitant alhora una major manipulació i transport. Necessitat de menor espai per
a la sitja que l’estella. Molt baix contingut en cendres, reduint les necessitats d’operació i
manteniment. Es comercialitza a nivell internacional, amb una composició estàndard a nivell
europeu.
Inconvenients
Elevat preu del combustible en comparació amb les altres biomasses, degut al seu procés de
compactació. No intervé directament en la gestió forestal, ja que principalment és un
subproducte d’indústria.

4

DIN Plus, normativa alemanya especifica de pèl·lets de gran qualitat per a calderes que només

treballen amb pèl·lets

12

ESTUDI DE VIABILITAT D’APROFITAMENTS
DE BIOMASSA PER ENERGIA A MENORCA

2.3.4. Briquetes
Descripció
Les briquetes o bloc sòlid combustible, presenten una forma cilíndrica (de 5 a 13 cm de
diàmetre i de 5 a 30 cm de longitud) o de maó, segons el procés de fabricació. La seva futura
norma de referència a nivell europeu serà la EN 14961-3.

Seccions de briquetes existents al mercat
Origen i obtenció
La matèria primera principal són estelles, serradures i encenalls, però sovint es fabriquen amb
diversos materials compactats. Aquests inclouen material residual com fusta usada, closques
d’arròs, canya de sucre, paper, etc. La briqueta més utilitzada és la de serradures
compactades, que no utilitzen cap tipus d’aglomerant, ja que la pròpia lignina, amb el contingut
òptim d’humitat de la fusta, funciona de lligant natural.
Humitat
Normalment <10%bh. Sempre <15%bh.
PCI
Depèn de la matèria primera. Típicament 5.200 kWh/t10
Cendres
<3% del pes sec. Bona qualitat <0,5%
Densitat
Tenen una densitat elevada (entre 1.000 i 1.300 kg/m3) i són aptes per a les calderes de
llenya. No confondre amb densitat aparent.
Observacions
Existeixen al mercat calderes de briquetes automàtiques, tot i que el seu ús no és gaire estès.
Generalment s’utilitzen en llars de foc de segones residències o, fins i tot, en calderes de
llenya, tot i que aleshores l’alimentació de la caldera ha de fer-se manualment.
Preu orientatiu
150 – 200 €/t segons la qualitat
Avantatges
Elevat poder calorífic. Característiques d’humitat, densitat i granulometria constants i
homogènies, facilitant alhora una major manipulació i transport en comparació amb la llenya.
Molt baix contingut en cendres, reduint les necessitats d’operació i manteniment. Es
comercialitza a nivell internacional, amb una composició estàndard a nivell europeu.
Inconvenients
Elevat preu del combustible en comparació amb les altres biomasses, degut al seu procés de
compactació. No intervé directament en la gestió forestal, ja que principalment és un
subproducte d’indústria.
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2.4. Pretractaments
2.4.1. Reducció del contingut d’humitat

Assecat natural
En l’assecat natural es redueix el contingut d’humitat de la fusta sense la necessitat
d’aportar recursos energètics diferents a les pròpies condicions ambientals (mitjançant
l’aprofitament de la radiació solar i de l’acció del vent) i a processos naturals que
condueixen a elevar la temperatura del material a assecar (fenomen de la termogènesi
que es produeix a l’interior de les piles d’estella).

Assecat forçat
L’assecat natural permet disminuir el contingut d’humitat de la fusta fins que assoleix la
humitat d’equilibri amb l’ambient. Aquest valor pot ser insuficient per a satisfer els
requeriments del següent procés (pel·letitzat, mòlta, etc.), o pot requerir de massa
temps per a que s’assoleixi. Mitjançant l’assecat forçat es pot disminuir el contingut
d’humitat de la fusta fins a qualsevol valor desitjat i en un període de temps
considerablement més curt.

2.4.2. Reducció granulomètrica
La reducció granulomètrica és el conjunt de processos que permeten reduir les mides
de partícula de la biomassa als requeriments granulomètrics exigits per la tecnologia
de conversió energètica final.
Així doncs, és l’aplicació energètica a la qual serà destinada la biomassa qui determina
la mida de partícula final. Aleshores, segons la mida del producte obtingut podem
diferenciar entre trossejat o triturat (50 - 250 mm), estellat (8 - 50 mm) i mòlta (< 8
mm).
Les trituradores i estelladores es diferencien en la mida d’entrada i sortida de la
biomassa. Les trituradores permeten mides de partícula més grans a l’entrada i el seu
producte final (anomenat triturat) també presenta una granulometria superior al
producte de les estelladores (estella). En aquelles aplicacions que requereixin mides
de partícula més reduïdes és necessari realitzar un procés posterior de mòlta.
Aquests processos proporcionen al producte final varis avantatges que el doten d’un
valor afegit; no obstant això, representen un cost addicional en la cadena d’explotació
de la biomassa. A menors mides finals de partícula, el cost d’aquest pretractament
s’incrementa.

2.4.3. Densificació
El propòsit de la densificació (pel·letitzat i briquetat) és obtenir biocombustibles sòlids
d’elevada densitat i homogeneïtat, de tal manera que es faciliti la dosificació i
l’automatització en equips de combustió tant del sector domèstic com del sector
industrial.
Les especificacions de mida (de 5 a 10 mm) i humitat (entre el 10 i el 15% en base
humida) requereixen incorporar una etapa d’assecat forçat i una altra de mòlta, prèvies
al pel·letitzat i briquetat. De la mateixa manera, es requereix l’eliminació d’elements
metàl·lics i es recomana la separació d’altres possibles substàncies que podrien
incorporar-se amb la biomassa, tals com pedres, sorra o terra, per tal d’evitar possibles
problemes durant el procés de densificació i millorar la qualitat del producte que
s’obtindrà.
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2.5. Logística per l’aprofitament de fusta i obtenció de
biomassa
2.5.1. Logística d’aprofitament i obtenció d’estelles
De forma general, durant l’aprofitament forestal la fusta es classifica segons els
possibles destins que pugui tenir en funció del seu diàmetre i qualitat:
Figura 1: Esquema dels destins de la fusta

Prenent en consideració només la transformació de la fusta en estelles, a la Figura 2
podem observar l’esquema general del seu procés d’aprofitament, processat i
subministrament.
L’aprofitament inclou des de la tallada de l’arbre fins el transport al lloc
d’emmagatzematge (anomenat magatzem o pati) i el subministrament inclou el
transport de les estelles des del pati fins a les sitges de les calderes.
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Figura 2: Esquema del procés d’aprofitament i subministrament de la biomassa forestal primària
en forma d’estelles
Tallada de l’arbre

Desembosc (arbre
sencer o esbrancat)

Estellat a pista
o carregador

Transport de l’arbre
(sencer o esbrancat)

Transport de l’estella

Emmagatzematge
de l’arbre

Estellat
a pati

Emmagatzematge de l’estella

A l’aire lliure

Amb protecció

Sota cobert

Subministrament de l’estella

Així, el procés d’aprofitament i subministrament de l’estella comprèn les següents
fases:
!

Aprofitament: tallada i desembosc de l’arbre

!

Processat: estellat a pista o pati

!

Transport: segons on es processa el material, el transport és de l’estella o de
l’arbre

!

Emmagatzematge: opcionalment, de l’arbre; i, generalment, de l’estella

!

Subministrament de l’estella

16

ESTUDI DE VIABILITAT D’APROFITAMENTS
DE BIOMASSA PER ENERGIA A MENORCA

2.5.2. Logística d’aprofitament i obtenció de pèl·lets
La fabricació dels pèl·lets es realitza mitjançant un procés anomenat pel·letitzat que
consisteix en la compactació de la biomassa de fusta natural mitjançant l’aplicació
d’una gran pressió (per sobre de 100 bars) amb uns rodets sobre una matriu
perforada, a través de la qual es fa passar el material.

Etapes del procés productiu i maquinària:
!

Trituradora i molí: és important triturar i moldre la biomassa abans d’introduir-la
a la pel·letitzadora. És necessari arribar a una granulometria adequada, inferior
al diàmetre dels pèl·lets que es desitja fabricar, per tal d’obtenir un pèl·let amb
bones característiques físiques.

!

Campana de biomassa: és el lloc on s’emmagatzema la biomassa fins al
moment de processar-la. La campana no ha de ser totalment tancada per tal
que les corrents d’aire puguin ajudar a l’assecat natural. Aquests llocs
temporals d’emmagatzematge s’anomenen CREB (Centres de Recollida i
Emmagatzematge de Biomassa).

!

Assecat: quan la biomassa es troba amb valors d’humitat elevats serà
necessari el seu assecat fins a valors d’humitat entre un 12 i un 15%bh.

!

Tremuja d’alimentació: actua com un dipòsit pulmó per a evitar possibles
parades de la planta pel·letitzadora.

!

Rosca d’alimentació: generalment la pel·letitzadora s’alimenta a través d’un
conducte des de la tremuja. La rosca pot basar-se en un vis sens fi o en un eix
amb pales d’orientació variable, amb l’objectiu de modificar la velocitat
d’alimentació.

!

Pel·letitzat mitjançant premsa: és on es realitza el procés de densificació de la
biomassa a la planta. Es fa passar la biomassa a través d’una matriu foradada
amb l’ajuda de corrons giratoris que exerceixen una pressió constant sobre la
matriu. La matèria primera travessa la matriu al mateix temps que es
comprimeix, obtenint-se a la sortida un diàmetre característic a la matriu
utilitzada. A la sortida de la matriu, un dispositiu compost de ganivetes, talla els
cilindres, encara tous, a la mida de la longitud desitjada.

!

Dispositiu de descàrrega de pèl·lets: el producte es dipositarà de tal manera
que s’eviti el seu trencament.

!

Refredament: per refredament de la lignina, aquesta s’endureix i els pèl·lets
adopten la forma cilíndrica típica endurida. L’equip refredador es basa en una
cambra vertical amb ventiladors on els pèl·lets cauen per l’aplicació d’un flux
transversal d’aire suau per a evitar que es produeixin fissures. En aquesta
etapa s’aconsegueix augmentar la duresa i resistència del pèl·let, la qual cosa
permet evitar problemes en la manipulació de les etapes posteriors.

!

Garbellat i classificat: es realitza un garbellat amb sistema de vibrat per a
separar la pols que pugui haver escapat del procés de pel·letitzat, el qual és
retornat com a matèria primera al procés de producció.

!

Emmagatzematge i empaquetatge: els pèl·lets són transportats a una sitja per
a emmagatzematge i, finalment, poden ser embossats en bosses de 15 a 20 kg
o en Big Bags (des de 500 kg a 1.000 kg). Aquestes bosses poden transportarse en pallets.
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2.5.3. Logística de subministrament de la biomassa
Per arribar al punt de destí (habitatges unifamiliars, edificis públics, empreses...), es
realitza un procés logístic on intervenen les següents operacions: pretractament,
transport, distribució i emmagatzematge. Per tal de garantir una combustió òptima,
totes les propietats del combustible han de mantenir-se igual durant aquestes
operacions, evitant accions innecessàries que puguin modificar les seves
característiques.
Taula 1: Conseqüències de la manipulació i el tractament inadequat del biocombustible
Circumstància prèvia a la
combustió

Conseqüències

Humidificació del
biocombustible

Disminució del seu poder calorífic i augment del consum

Altes temperatures

Modificació de la forma, consistència i durabilitat dels pèl·lets

Contaminació metàl·lica degut
a la maquinària i eines
utilitzades

Increment del contingut en cendres, incrementant així les operacions
de manteniment i neteja.

Contaminació atmosfèrica
degut al trànsit

Increment del contingut en metalls pesants (plom, zinc), comportant
un increment del contingut en cendres.

Contaminació per contacte amb
el terra

Increment del contingut en silici, reduint el poder calorífic.

Presencia d’escorça

Increment del contingut en nitrogen, sofre i clor, donant lloc a més
emissions. Increment del contingut en cendres, incrementant així les
operacions de manteniment i neteja.

Tractaments químics (pintura,
conservants, adhesius...)

Increment del contingut en metalls i elements inorgànics,
reduint el poder calorífic i incrementant el contingut en cendres.
Font: UNE-CEN/TS 14961 EX

Unes altres conseqüències derivades de la contaminació del biocombustible són la
corrosió dels elements de la caldera, així com altres danys que disminueixen la seva
vida útil o provoquen averies i manteniments no programats.
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2.6. Aplicacions energètiques de la biomassa
La biomassa pot ser transformada en diferents tipus de productes líquids, sòlids o
gasosos susceptibles de ser utilitzats per a la producció d’energia.

2.6.1. Tecnologies de transformació
Els mètodes de transformació o les tecnologies aplicades a la biomassa per a la
generació d’aquests productes són els mètodes termoquímics, bioquímics (o biològics)
i químics. Per la biomassa forestal primària principalment s’utilitzen els mètodes
termoquímics, els quals es basen en la utilització de calor com a font de transformació
de la biomassa.
En funció de la quantitat d’oxigen present en la transformació, es distingeixen tres tipus
de processos: la combustió, gasificació i piròlisi.

Combustió
La combustió consisteix en la transformació de la biomassa en gasos utilitzant com a
agent oxidant l’oxigen en excés. Mitjançant la combustió es generen uns gasos a alta
temperatura que poden aprofitar-se per a la producció de vapor d’aigua, que a la seva
vegada es pot utilitzar per a la producció d’energia tèrmica i/o elèctrica.

Gasificació
La gasificació és la transformació de la biomassa en gasos utilitzant com a agent
reactiu oxigen, vapor d’aigua, hidrogen o barreja d’oxigen i vapor d’aigua.
El gas producte de la gasificació de biomassa té diverses aplicacions des del punt de
vista energètic, podent ésser bàsicament englobades en la producció de calor,
d’electricitat o les dues simultàniament.
El principal avantatge de la gasificació front a la resta de processos és l’obtenció d’un
combustible versàtil que pot ser utilitzat en equips dissenyats per a gas o gasoil,
podent substituir completament o parcial als combustibles fòssils convencionals.

Piròlisi
La piròlisi consisteix en la descomposició tèrmica de la biomassa en atmosfera inert.
Segons les condicions d’operació, hi ha diferents tipus de piròlisi que permeten obtenir
preferentment alguns del seus tres productes (gas, líquid i residu carbonós) que poden
utilitzar-se com a combustible.

2.6.2. Aplicacions generals
Amb biomassa es pot generar energia tèrmica i/o energia elèctrica:

Generació d’energia tèrmica
És l’aplicació més comuna i s’utilitza bàsicament per a calefacció. A partir d’aquesta
energia es genera aigua calenta, aire calent i vapor. Residualment, es pot aprofitar el
vapor que es desprèn per a la producció d’energia elèctrica o altres processos
industrials.
Algunes aplicacions de les calderes de biomassa a les indústries amb majors
requeriments tèrmics són (Gas Natural Fenosa, 2010):
!

Fusta: assecadors de xapa, premses, assecadors de tauló, fosses de
vaporització, línies d’envernissat i cabines de pintura.

!

Detergents: assecadors d’atomització, autoclaus, dipòsits, etc.

!

Paper i cartró: assecadors, engomadors i parafinadores calandra.
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!

Suro: calderes de cocció, acabat de superfícies, assecador granulat, curat
d’aglomerat, premses, encoladores, etc.

!

Mobles: panells
ambientació, etc.

!

Tèxtil: rames de termofixació, estampadores, calandres i banys de tints.

!

Betums i asfalts: cartró bituminós, escalfament de xarxes, escalfament de
masses, emulsions, etc.

!

Cautxú: cilindres, premsa de vulcanitzar, forns de cocció, autoclaus, etc.

!

Química: autoclaus, columnes de destil·lació, reactors, assecadors, etc.

!

Adob: producció d’aigua calenta, assecadors de buit, pigmentat, producció de
vapor, etc.

!

Conservera: autoclaus, aigua calenta, aparells de cocció, producció de vapor,
etc.

!

Alimentària:
cuines
intercanviadors, etc.

!

Hostaleria: calandres, rentadores i assecadores, calefacció i aigua calenta
corrent.

!

Metal·lúrgia: desgreixatge, galvanitzat, tractament de superfícies, assecat
(túnels), etc.

!

Plàstics: premses hidràuliques, cilindres, impressores, termofixació, etc.

envernissats,

assecadors,

industrials,

tractament

autoclaus,

de

fregidores

superfícies,

industrials,

Generació d’energia elèctrica
S’obté principalment de la transformació tèrmica de la biomassa. Per generar l’energia
elèctrica a partir de la biomassa hi ha diferents sistemes tecnològics:
!

Cicle de vapor: basat en la combustió (transformació tèrmica) de la biomassa a
partir de la qual es genera vapor, el qual mitjançant la seva expansió fa moure
una turbina.

!

Turbina de gas: basat en la gasificació (transformació tèrmica) de la biomassa.
Utilitza els gasos de síntesi obtinguts d’aquest procés, els quals fan moure una
turbina. Si els gasos que surten de la turbina s’aprofiten en un cicle de vapor,
llavors es parla de cicle combinat.

!

Motor alternatiu: motor que utilitza els gasos de síntesi obtinguts a partir de la
gasificació de la biomassa.

Cogeneració
És la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica. Aquesta generació simultània
de calor i d’electricitat, que comporta un rendiment global més elevat, la distingeix de
la generació elèctrica convencional.
La cogeneració és un sistema alternatiu, d’alta eficiència energètica, que permet reduir
de forma important la factura energètica de certes empreses, sense alterar-ne el
procés productiu.
Són usuaris potencials de sistemes de cogeneració aquelles empreses que reuneixen
les característiques següents (Gas Natural Fenosa, 2010):
!

Demandes de calor i d’electricitat simultànies i continues.

!

Calendari laboral de 4.500 a 5.000 hores anuals.

!

Espai suficient i legalització adequada per a la ubicació dels nous equips.

20

ESTUDI DE VIABILITAT D’APROFITAMENTS
DE BIOMASSA PER ENERGIA A MENORCA

El mercat potencial dels sistemes de cogeneració es troba principalment en els sectors
següents (Gas Natural Fenosa, 2010):
!

Alimentació: vapor d’aigua, i aigua i aire calents.

!

Automòbil: producció de vapor i gasos calents per a calefacció, estufes
d’assecatge, banys de decapatge, etc.

!

Transformadors de metall: usos tèrmics a nivell baix.

!

Ceràmica estructural i revestiments de rajola: recuperació del calor dels forns
d’alta temperatura per a assecatge.

!

Extractiva i mineria: alt calor cogenerable.

!

Química: usos tèrmics a temperatura baixa.

!

Fusta i suro: consum elèctric molt important i usos tèrmics per a assecatge.

!

Pasta i paper: gran consumidor d’energia elèctrica i tèrmica.

!

Tèxtil: vapor, aigua calenta i aire calent.

!

Transformadors de metall: usos tèrmics a alta i baixa temperatura.

Trigeneració
La trigeneració és la producció conjunta d’electricitat, calor i fred a partir de biomassa.
Una planta de trigeneració és bastant similar a una de cogeneració a la qual s’afegeix
un sistema d’absorció per a la producció de fred.
Gràcies al seu alt rendiment, les plantes de trigeneració permeten reduir
considerablement el cost energètic dels processos productius quan es necessiten
quantitats considerables de calor en forma de vapor o aigua calenta, fred industrial o
energia elèctrica.
La trigeneració és aplicable al sector terciari, on a més de calefacció i aigua calenta es
necessiten grans quantitats de fred per a climatització, que consumeix una gran
proporció de la demanda elèctrica. L’estacionalitat d’aquests consums (calefacció a
l’hivern i climatització a l’estiu) impediria el funcionament normal d’una planta de
cogeneració clàssica.
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2.7. Tipus de calderes de biomassa
Les calderes de biomassa poden dotar als edificis de calefacció, o de calefacció i
aigua calenta corrent (ACC), i la seva fiabilitat és equiparable als sistemes habituals de
gas o gasoil.
Les instal·lacions de producció de calor amb biomassa forestal requereixen una
inversió inicial més elevada que en sistemes convencionals amb el mateix nivell
d’automatismes. Per això s’utilitzen per a necessitats tèrmiques constants i elevades,
on l’economia del preu de la biomassa respecte el preu del combustible fòssil permet
amortitzar més ràpidament la inversió.
L’ús de la biomassa forestal primària per a calefacció és especialment recomanat en
aquells habitatges que compleixen alguns dels següents requisits:
!

Caldera instal·lada amb més de 15 anys (de gas natural o gasoil)

!

De propera renovació

!

De futura construcció

!

Amb demanda de climatització alta i constant

!

Amb espai per la sitja i la descàrrega

Per a la generació d’aigua calenta corrent (ACC) i calefacció per ús domèstic,
existeixen al mercat una àmplia oferta d’estufes i calderes amb la possibilitat de
cremar material vegetal de diferents orígens. La producció tèrmica es pot realitzar
mitjançant:
!

Estufes, normalment de llenya o pèl·lets, que escalfen una única sala i
normalment actuen simultàniament com a elements decoratius.

!

Calderes de baixa potència per a habitatges unifamiliars o construccions de
mida reduïda.

!

Calderes dissenyades per a un bloc o edifici d’habitatges, que actuen com a
calefacció centralitzada.

!

Centrals tèrmiques que escalfen varis instal·lacions o grup d’habitatges (xarxa
de calor o district heating en anglès).

Les calderes de biomassa es classifiquen en funció del tipus de combustible que
admeten i de la classe de tecnologia que utilitzen:
1) En funció del tipus de combustible:
o

Calderes de llenya: mida petita, molt eficients i baix cost.

o

Calderes específiques de pèl·let: mida petita (fins a 40 kW), altament
eficients i baix cost.

o

Calderes d’estella: mida mitjana o gran, altament eficients i una mica
més cares que les de pèl·lets.

o

Calderes mixtes o policombustibles: mida mitjana (potències des de 25
kW fins a 150 kW) o gran (potències superiors als 200 kW), i admeten
diferents tipus de combustible (pèl·lets, estelles, pinyols d’oliva, restes
de poda, closques de fruits secs, etc.), escollint el combustible en funció
del millor preu segons la disponibilitat local. No admeten varis
combustibles simultàniament, sinó que es pot canviar el combustible si
es programa la caldera.
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2) En funció del tipus de tecnologia utilitzat:
o

Calderes convencionals adaptades per biomassa: antigues calderes de
carbó adaptades per a poder utilitzar biomassa o calderes de gasoil
amb un cremador de biomassa. Tot i que són barates, la seva eficiència
és reduïda (75 – 85%). Acostumen a ser semi-automàtiques, ja que en
no estar dissenyades específicament per a biomassa no disposen de
sistemes específics de manteniment i neteja.

o

Calderes estàndard de biomassa: dissenyades específicament per a un
combustible determinat (llenya, pèl·lets, estella...), assoleixen
rendiments de fins a un 92%. Generalment es tracta de calderes
automàtiques, ja que disposen de sistemes automàtics d’alimentació del
combustible, neteja de l’intercanviador de calor i extracció de cendres.

o

Calderes mixtes: permeten l’ús alternatiu de dos combustibles en funció
de les necessitats econòmiques o de subministrament de cada situació.
Necessiten un emmagatzematge i un sistema d’alimentació de la
caldera per a cada combustible, per la qual cosa el cost d’inversió és
més gran que per a altres tecnologies. El seu rendiment és alt, pròxim al
92%, i són calderes totalment automàtiques.

o

Calderes de pèl·lets a condensació: petites, automàtiques i per a ús
exclusiu de pèl·lets, aquestes calderes recuperen la calor latent de
condensació contingut al combustible baixant progressivament la
temperatura dels gasos fins que es condensa el vapor d’aigua a
l’intercanviador. Mitjançant aquesta tecnologia, l’estalvi de pèl·lets és
del 15% respecte una combustió estàndard, aconseguint així les majors
eficiències del mercat, amb un rendiment de fins el 103% respecte el
PCI.

Avui en dia, l’avanç tecnològic ha permès que les calderes de biomassa igualin en
prestacions de comoditat i rendiment les calderes de combustibles fòssils a què estem
acostumats. Tot i que el cost de les calderes de biomassa és de 3 a 5 vegades el cost
d’una caldera de gas o gasoil, el preu de la biomassa és molt menor fent que
l’amortització d’aquestes calderes de biomassa sigui interessant.
Tanmateix, l’ús energètic de la biomassa presenta una sèrie de petits inconvenients en
comparació amb l’ús dels combustibles fòssils:
!
!
!
!

La biomassa té menys densitat energètica, la qual cosa fa que els sistemes
d’emmagatzematge siguin més grans.
Els sistemes d’alimentació del combustible i l’eliminació de les cendres són
més complexos i requereixen uns costos d’operació i manteniment més
elevats.
Els canals de distribució de la biomassa no s’han desenvolupat tant com els
dels combustibles fòssils.
La biomassa té un contingut elevat d’humitat, el que fa que en determinades
aplicacions pugui caldre un procés previ d’assecat.
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2.7.1. Calderes de llenya
Descripció
L’ús de la llenya per cremar continua essent la forma més comuna d’utilitzar la biomassa per a
la calefacció domèstica.
Les calderes de llenya més modernes presenten una elevada tecnologia, amb rendiments
superiors al 90%. La seva potència oscil·la entre 19 i 40 kW.

Ús recomanat
Calefacció de cases aïllades d’un o pocs pisos, amb superfícies a escalfar de fins a 230 m2.
Especialment interessant en els casos que es disposi de llenya de producció pròpia o
econòmica.
Components
! Caldera de flama invertida
! Acumulador inercial de la calor
! Escalfador per l’ACC
! Central de control
Disseny del sistema
! Dimensions: en funció de les característiques del sistema de calefacció i aïllament de l’edifici
i de la zona climàtica on es troba, generalment es recomana una potència entre 20 i 40 W/m3.
La potència necessària és menor als edificis ben aïllats i on hi ha sistemes de calefacció d’alta
eficiència, com els sistemes de fil radiant al terra o les parets.
! Nombre de càrregues al dia: és a dir, l’autonomia de funcionament desitjada. Depèn de la
capacitat del forat de càrrega de la llenya i de la potència de la caldera. La relació entre
aquestes dues mesures, expressant la capacitat de càrrega de llenya en litres i la potència en
kW, proporciona el nombre aproximat d’hores d’autonomia de funcionament continu a la
màxima potència.
Combustible
Llenya amb una humitat inferior al 25%bh, és a dir, assecada com a mínim un any a l’aire,
preferiblement sota un cobert.
Condicionants
Front les xemeneies de llenya convencional, les calderes de llenya tenen l’avantatge que la
seva neteja és molt menys freqüent, encara que més que amb altres calderes de biomassa. A
més, generalment són d’alimentació semiautomàtica, és a dir, que s’ha de realitzar la càrrega
de la llenya manualment una o dues vegades al dia.
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2.7.2. Calderes de pèl·lets
Descripció
El pèl·let, degut a la seva mida petita i forma cilíndrica i llisa, tendeix a comportar-se com un
fluid, la qual cosa facilita el moviment del combustible i la càrrega automàtica de les calderes.
La seva potència pot oscil·lar entre els 12 i els 500 kW, amb un rendiment pròxim al 90%.

Ús recomanat
Calefacció en edificis de mida petita o mitjana com, per exemple, cases individuals dins una
població, blocs de pisos, hotels, etc.
Components
! Caldera
! Dipòsit del pèl·let
! Sistema d’alimentació
! Central de regulació
! Opcionalment, acumulador inercial i escalfador per ACC
Disseny del sistema
La sitja d’emmagatzematge ha d’estar al costat de la sala de la caldera o molt pròxim.
Les calderes més senzilles es carreguen manualment amb bosses de 15 kg (essent aleshores
l’autonomia de només uns dies). En canvi, en calderes amb major potència pot haver-hi un
dipòsit més gran de tipus metàl·lic, flexible o d’obra, de dimensions molt variades en funció
dels dies o mesos d’autonomia que es prefereixi.
Combustible
Pèl·lets que compleixi els requeriments de la caldera en base a una norma, les quals regulen
la qualitat i poder calorífic del combustible.
El pèl·let està disponible al mercat en diferents formes:
! Bosses petites de 15 kg, utilitzades en estufes, xemeneies i calderes petites amb dipòsit de
càrrega manual
! Bosses grans de 800 – 1.000 kg (“big bags”), utilitzades en sistemes d’alimentació de vis
sens fi
! A granel, utilitzades en sitges d’emmagatzematge
Condicionants
El preu del pèl·let és superior al de l’estella. Per això, sempre que hi hagi espai suficient per la
sitja d’emmagatzematge de l’estella, es recomana una caldera d’estella front una de pèl·lets, ja
que s’amortitza abans la instal·lació.
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2.7.3. Calderes d’estella
Descripció
Els sistemes d’estelles són totalment automatitzats i no tenen límit de mida, podent assolir
potències de 25 fins a 1.000 kW, amb un rendiment pròxim al 90%.

Ús recomanat
Calefacció en edificis de mida mitjana o gran com, per exemple, masies, hotels, escoles,
comunitats de veïns, hospitals, ajuntaments, centres comercials, piscines cobertes, etc. També
per usos industrials amb elevada demanda tèrmica com granges d’engreix, hivernacles,
formatgeries, etc.
Components
! Caldera
! Sitja per emmagatzemar l’estella
! Sistema d’alimentació
! Central de regulació
! Opcionalment, acumulador inercial i escalfador per ACC
Disseny del sistema
La sitja d’emmagatzematge ha d’estar al costat de la sala de la caldera o molt pròxim. Ha de
tenir unes determinades dimensions en funció de la potència i rendiment de la caldera, de les
característiques del combustible i de l’autonomia requerida (mínim 15 dies).
El tipus de descàrrega del combustible determinarà la configuració de la sitja:
! Descàrrega per gravetat: sitges soterrades; permet l’ús de camions amb caixa basculant (els
més usuals i econòmics).
! Descàrrega amb elevació: permet una major flexibilitat en el disseny de la sitja, però es
requereix un remolc especial.
! Descàrrega amb sistema pneumàtic o mitjançant impulsors auxiliars: permet una flexibilitat
absoluta en la ubicació de la sitja.
Combustible
Estella que compleixi els requeriments de la caldera en base a una norma.
Per les calderes austríaques s’utilitza la norma ÖNORM M 7133:
! Calderes domèstiques: g30 = mida aproximada de 2,8 a 16 mm i humitat inferior al 30%
! Calderes mitjanes: g50 = mida aproximada de 5,6 a 31,5 i humitat inferior al 35%
Condicionants
Un dels condicionants més importants per la construcció d’un sistema de calefacció d’estelles
és la disponibilitat d’un local per a l’emmagatzematge, en una posició accessible per als
mitjans de transport del combustible i amb un espai adequat per les maniobres.
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2.7.4. Elecció d’una caldera
A l’hora d’escollir una caldera de biomassa hi ha una sèrie d’aspectes que s’han de
considerar prèviament:
!

Consum anual estimat: per tal d’escollir la potència de caldera més adequada.

!

Disponibilitat d’espai: un sistema de calefacció amb biomassa té unes
exigències d’espai majors que un sistema convencional. En general, és
necessari disposar d’espai suficient per a la caldera, la sitja i l’accés dels
camions per poder subministrar la biomassa.

!

Capacitat del dipòsit segons el nombre de càrregues anuals.

!

Garantia de subministrament del producte: ha d’assegurar-se el
subministrament a mig – llarg termini amb una qualitat de la biomassa alta i
constant abans del seu establiment. El subministrament de llenya i estella és
recomanable a distàncies curtes, mentre que el pèl·let (degut a les seva
elevada densitat energètica) facilita el seu transport a llargues distàncies.

!

Manteniment de la caldera: quan no s’utilitzen calderes de biomassa amb
sistemes automàtics de neteja, és necessari planificar la retirada periòdica de
les cendres dels intercanviadors de calor. A més, s’ha de vigilar el nivell de
combustible a la sitja d’emmagatzematge i planificar la seva reposició per tal
d’evitar la falta de subministrament.

!

Servei tècnic de confiança i proper.
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3. Descripció general
El coneixement de l’entorn físic i socioeconòmic de la zona d’estudi és un punt
fonamental a l’hora d’aplicar possibles estratègies de desenvolupament.

3.1. Àmbit d’estudi
L’àmbit del present estudi és l’illa de Menorca, l’illa més septentrional de les Illes
Balears. Té una extensió de 701 km2 i està ubicada al bell mig de la Mediterrània
Occidental.
L’illa està dividida en dues grans unitats morfoestructurals gairebé simètriques, encara
que presenten diferències respecte el relleu i els materials que s’hi poden trobar:
!

Regió de Tramuntana: està situada al nord. Presenta una costa agresta i
desigual, d’escassa vegetació i molt accidentada, amb nombrosos illots i
platges d’arena vermellosa.

!

Regió de Migjorn: està situada al sud de l’illa. Té un relleu suau i està tallada de
manera transversal pels barrancs esculpits per la força de l’aigua. En la zona
de costa es combinen els penya-segats amb les cales i platges de sorra
blanca.
Figura 3: Unitats biogeogràfiques de Menorca

Font: Conselleria de Medi Ambient – Govern de les Illes Balears

La màxima elevació és el Mont de Toro de 357 metres d’altitud.
A l’Annex 1. hi ha el mapa de l’Àmbit d’estudi
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3.2. Estat socioeconòmic
3.2.1. Població
Menorca compta amb 8 municipis i una població de 94 mil habitants. Maó, situada al
llevant de l’illa, i Ciutadella, a ponent, són les dues ciutats més grans (juntes
representen el 62% de la població de Menorca). Els vuit nuclis restants, de menors
dimensions, es caracteritzen per la seva situació intermèdia entre les dues ciutats:
Alaior, Es Mercadal i Ferreries situats a l’eix que uneix les dues ciutats; Sant Lluís i Es
Castell, a la zona d’influència de Maó; i Es Migjorn Gran, a la zona sud de l’illa.
Hi ha tres nuclis urbans més: Sant Climent i Llucmaçanes que pertanyen al terme
municipal de Maó, i Fornells que pertany al des Mercadal.
Taula 2: Evolució de la població a Menorca (període 2000-2009)
Any
Terme municipal
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Alaior
Ciutadella
Es Castell
Es Mercadal
Es Migjorn Gran
Ferreries
Maó
Sant Lluís
Total Menorca

2008

2009

7.390 7.684 7.982 8.197
8.308 8.671 8.933 8.972 9.133 9.257
22.925 23.706 24.741 25.406 26.073 26.972 27.468 28.017 28.696 29.160
6.504 6.681 6.948 7.022
7.066 7.440 7.475 7.629 7.724 7.892
3.104 3.268 3.532 3.654
3.844 4.255 4.504 4.838 5.134 5.292
1.148 1.204 1.226 1.216
1.300 1.409 1.503 1.518 1.522 1.523
4.061 4.134 4.262 4.290
4.338 4.416 4.476 4.563 4.617 4.669
23.189 23.993 25.187 26.066 26.536 27.669 27.893 28.284 28.904 29.125
4.395 4.626 4.918 5.216
5.407 5.865 6.182 6.414 6.704 6.997
72.716 75.296 78.796 81.067 82.872 86.697 88.434 90.235 92.434 93.915
Font: INE (2010)

L’increment de població dels darrers anys pot atribuir-se al desenvolupament de
l’activitat turística de l’illa.
La densitat de la població de l’illa és de 191 habitants/km2, essent les poblacions amb
major densitat Es Castell, Maó, Sant Lluís i Ciutadella. La de menor densitat
poblacional és Es Mercadal.
La part més oriental de l’illa, formada pels municipis de Maó, Es Castell i Sant Lluís,
presenta la màxima densitat: 341 habitants per km2, mentre que a la part central de
l’illa, formada per Alaior, Es Mercadal i Es Migjorn, es troben les densitats més baixes:
52 habitants per km2. La part occidental de l’illa, formada per Ferreries i Ciutadella,
quedaria en una posició intermèdia: 106 habitants per km2.
3.2.1.1. Distribució de la població
A Menorca, el 94% de la població viu en nuclis poblacionals (població aglomerada). De
la població disseminada, el major nombre de persones es troben a Ciutadella i Maó.
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Taula 3: Distribució de la població (en nombre d'habitants) segons el tipus d’habitatge
Població (2009)
Terme municipal
Disseminada Aglomerada Total
Alaior
Ciutadella
Es Castell
Es Mercadal
Es Migjorn Gran
Ferreries
Maó
Sant Lluís
Total Menorca

755
1.982
472
182
32
125
1.298
758
5.604
Font: INE (2010)

8.502 9.257
27.178 29.160
7.420 7.892
5.110 5.292
1.491 1.523
4.544 4.669
27.827 29.125
6.239 6.997
88.311 93.915

La població disseminada de Menorca es caracteritza per viure principalment en fiques
agrícoles-ramaderes de gran superfície, anomenades “llocs”.
3.2.1.2. Característiques dels habitatges
A Menorca pràcticament tots els habitatges són familiars (només un 0,1% tenen la
consideració d’habitatges col·lectius) i, d’aquests, el 60% són habitatges principals.
Com a habitatges col·lectius es consideren els hotels, pensions, albergs, hospitals,
col·legis, casernes militars, etc.
Taula 4: Nombre d'habitatges per municipi en funció de la seva tipologia
Habitatges familiars
Habitatges
Terme municipal
Principals No principals col·lectius
Alaior
2.613
1.853
1
Ciutadella
8.182
4.658
3
Es Castell
2.387
1.863
1
Es Mercadal
1.211
3.631
23
Es Migjorn Gran
440
364
0
Ferreries
1.279
453
2
Maó
8.469
3.735
16
Sant Lluís
1.266
716
0
Total Menorca (nº)
25.847
17.273
46
Total Menorca (%)
59,9
40,0
0,1
Font: INE (2010)

El 93% dels habitatges principals de Menorca disposen de sistema de calefacció,
essent els combustibles més utilitzats l’electricitat (un 52%) i el gas (24%). La fusta (en
forma de llenya) només representa un 0,1% del total de combustibles de calefacció.
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Taula 5: Nombre d'habitatges principals que disposen d'instal·lacions de calefacció segons el
combustible
No
Terme municipal Gas Electricitat Petroli Fusta Carbó Altres
calefacció
Alaior
505
1.457
295
5
263
1
87
Ciutadella
1.423
4.819
435
5
983
7
510
Es Castell
701
888
252
8
183
4
351
Es Mercadal
259
639
86
2
196
0
29
Es Migjorn Gran
108
218
53
2
39
0
20
Ferreries
142
756
121
2
222
3
33
Maó
2.661
4.198
506
10
396
14
684
Sant Lluís
386
501
154
2
128
3
92
Total Menorca (nº) 6.185
13.476 1.902
36 2.410
32
1.806
Total Menorca (%) 23,9
7,4
0,1
7,0
52,1
0,1
9,3
Font: INE (2010)

3.2.1.3. Sectors d’activitat
A Menorca hi ha aproximadament unes 2.300 empreses, de les quals gairebé el 70%
es troben repartides entre Maó i Ciutadella.
Taula 6: Nombre d'empreses actives de Menorca per municipi (any 2010)
Terme municipal Nº empreses
Alaior
229
Ciutadella
784
Es Castell
107
Es Mercadal
130
Es Migjorn Gran
12
Ferreries
116
Maó
840
Sant Lluís
139
Total Menorca
2.357
Font: Afib-CTFC a partir de les dades de SABI (Bureau van Dijk, 2010)

Fins els anys seixanta, la major part de la població menorquina treballava en els
sectors industrials i agrícola-ramader, però a partir de llavors començà a ser important
el fenomen turístic. En l’actualitat, el nombre de persones que treballen en el sector
industrial disminueix any rere any, mentre continuen augmentant les que depenen del
sector turístic.
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Nombre de treballadors (%)

Gràfic 2: Percentatge de nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social per sectors a data de
31 de desembre (període 2001-2009)
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Font: OBSAM (2003-2006)

L’any 2010 només un 1% de les empreses de Menorca es dediquen al sector de
l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca. El major nombre d’empreses pertany al
sector de la construcció (26%), seguit pel comerç a l’engròs i al detall i a la reparació
de vehicles de motor (22%), l’hostaleria (12%) i les indústries manufactureres (11%).
Taula 7: Empreses actives de Menorca (en nombre i percentatge) segons la seva activitat (any
2010)
Total empreses
Activitat de l'empresa
nº
%
Activitats administratives i serveis auxiliars
97
4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
40
2
Activitats financeres i d'assegurances
24
1
Activitats immobiliàries
213
9
Activitats professionals, científiques i tècniques
108
5
Activitats sanitàries i de serveis socials
22
1
Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
1
0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
26
1
Altres serveis
22
1
Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes
519
22
Construcció
612
26
Educació
6
0
Hostaleria
273
12
Indústries extractives
5
0
Indústries manufactureres
264
11
Informació i comunicacions
26
1
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
16
1
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
21
1
Transport i emmagatzematge
62
3
Total Menorca
2.357
Font: Afib-CTFC a partir de les dades de SABI (Bureau van Dijk, 2010)
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3.2.2. Estat natural
Les dues unitats morfoestructurals en què es divideix l’illa presenten una representació
de gairebé tots els hàbitats propis dels ecosistemes mediterranis.
La regió de Migjorn, al sud, està composada per abundants barrancs, mentre que a la
de Tramuntana abunden les zones humides integrades per basses, aiguamolls,
llacunes i s’Albufera des Grau. No obstant això, aquestes zones humides també es
poden trobar a la regió de Migjorn. A més, també cal destacar l’existència dels illots,
els sistemes dunars, les coves, les platges, els penya-segats costers, etc.
L’heterogeneïtat ambiental té unes bases geoecològiques clares, derivades d’altres
fets, de l’existència de dos mons geològics, un calcari i un altre silícic, i de peculiars
formes de relleu tant interior com costaner. Però la diversitat ambiental també és fruit
dels sistemes d’explotació dels recursos, que han generat en la major part de l’illa un
paisatge agroforestal en mosaic, amb alts índex de connectivitat, cosa que permet una
àmplia gamma de formes d’explotació dels hàbitats per les espècies de fauna (Consell
Insular de Menorca, 2003).
3.2.2.1. Superfície forestal
A l’illa hi ha tres grans tipus de vegetació arbòria: els alzinars, les pinedes i els boscos
d’ullastres.
Els alzinars són boscos densos i ombrívols de tipus perennifoli on predomina l’alzina
(Quercus ilex) i formen la comunitat climàcica de bona part de l’illa. No obstant això,
els efectes de l’agricultura i la urbanització han fet que actualment l’alzinar només
abundi a les muntanyes de l’interior i en alguns barrancs. Aquests alzinars es
caracteritzen per la presència d’espècies arbustives com l’arboç (Arbutus unedo),
l’aladern (Rhamnus alaternus) i l’aladern de fulla estreta (Phillyrea latifolia). La major
part dels alzinars són considerats com Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI) segons
la Llei 1/1991, de 20 de gener, d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees
d'Especial Protecció de les Illes Balears (Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl,
2010).
Les comunitats d’ullastrars apareixen en zones de sòl poc profund i massa sec per als
alzinars. Són boscos baixos, ombrívols i densos, especialment rics en vegetació de
sotabosc, i bons colonitzadors de nous espais. Tenen una importància cabdal, ja que
posen en contacte les zones conreades amb les de vegetació natural. Les espècies
dominants són l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris), la mata (Pistacia lentiscus),
l’aladern (Phyllirea media), l’arangí bord (Prasium majus) i la vidalba baleàrica
(Clematis cirrhosa balearica).
Les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) ocupen grans extensions del centre i del
nord de l’illa, destacant l’existència d’una espècie de pi exclusiva de Menorca, el Pinus
ceciliae, del qual només queda un petit reducte a la costa sud des Migjorn Gran.
També s’hi poden trobar comunitats permanents que formen conjunts no forestals com
són les dels boscos de ribera d’alguns torrents importants, les dels coixinets de monja
(Astragalus balearicus) i eixorba-rates blanc (Teucrium marum) als penya-segats
costaners (les dues endèmiques de les Illes Balears) i promontoris elevats d’una mica
més endins, la nitrohalòfila d’illots, o les d’aiguamolls i sorrals costaners.
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3.2.2.2. Superfície protegida i figures de protecció
La normativa de protecció que afecta a una major superfície de Menorca és la Llei
1/1991, d’espais naturals protegits i de règim urbanístic de les àrees d’especial
protecció de les Illes Balears (LEN), que defineix les Àrees d’Especial Protecció
d’Interès per a la Comunitat Autònoma, en raó als seus excepcionals valors ecològics,
geològics i paisatgístics, i estableix les mesures i condicions d’ordenació territorial i
urbanística precises per a la seva conservació i protecció.
Les Àrees d’Especial Protecció d’Interès són aquelles que pertanyen a les següents
categories:
-

Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI): espais amb singulars valors naturals
(veure Taula 8)

-

Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP): espais transformats majoritàriament
per activitats tradicionals amb especials valors paisatgístics

-

Àrea d’Assentament dins Paisatge d’Interès: espais destinats a usos i activitats
de naturalesa urbana que suposin una transformació intensa amb singulars
valors paisatgístics o degut a la seva situació interessant

Taula 8: Superfície de les Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI) de Menorca
Superfície
Superfície
ANEI
ANEI
(ha)
(ha)
Bellavista
114,38 Illots
69,43
Cala Sant Esteve - Caló den Rafalet
314,84 La Mola i s'Albufera de Fornells
1.519,77
Camí de Baix (Degollador)
0,03 La Vall
3.119,47
Costa Nord de Ciutadella
683,02 Penyes d'Egipte
2.129,35
Costa Sud de Ciutadella
1.124,72 S'Albufera des Grau
1.859,47
D'Addaia a s'Albufera
1.792,43 Sant Isidre - Binisermenya
224,17
De Binigaus a Cala Mitjana
1.808,68 Santa Àgueda - S'Enclusa
2.974,66
De Biniparratx a LLucalari
1.965,93 Son Bou i Barranc de sa Vall
1.174,28
De s'Albufera a la Mola
1.743,94 Son Oliveret
178,97
Dels Alocs a Fornells
2.685,54 Total Menorca
27.061,44
El Toro
1.578,38
Font: Llei 1/1991, d’espais naturals protegits i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les
Illes Balears (LEN)

A més d’aquestes proteccions, no hem d’oblidar que l’illa de Menorca és Reserva de
Biosfera des de l’octubre de 1993 i es divideix en tres zones segons el seu nivell de
protecció:
1. La zona nucli: és la zona de la reserva amb la màxima protecció legal, que ha
d’assegurar la protecció, a llarg termini, de la biodiversitat in situ. La zona nucli
de la reserva de la biosfera de Menorca és el Parc Natural de l’albufera des
Grau, l’illa d’en Colom i el cap de Favàritx i la seva zona d’influència.
2. La zona d’esmorteïment o zona tampó: està compresa per aquells espais on
només es poden fer activitats compatibles amb la protecció de la zona nucli de
la reserva. Entre aquestes activitats cal destacar la investigació científica,
l’educació i la formació ambiental, i activitats turístiques i recreatives. Aquesta
zona d’esmorteïment es correspon amb la delimitació dels ANEI i comprèn,
aproximadament, un 41% del territori insular.
3. La zona de transició: és el territori centrat a donar suport a la funció de
desenvolupament socioeconòmic de la reserva i abraça tota la resta del territori
insular.
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La Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres declarà l’any 1995 com a espai natural protegit el Parc Natural de s’Albufera
des Grau.
Taula 9: Superfície (en hectàrees) dels espais naturals protegits de Menorca (any 2008)
Terrestre
Marina
Total
Parc Natural de s'Albufera
3.331
1.735
5.066
Reserves Naturals de s'Albufera
107
10
117
Total Menorca
3.438
1.745
5.183
Font: IBESTAT (2010)

Menorca compta també amb dues zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA),
l’anomenada “costa de tramuntana de Menorca” i el propi Parc Natural de s’Albufera
del Grau – Illa d’en Colom; i, a més, aproximadament el 40% de la superfície terrestre
de Menorca forma part de la Xarxa Natura 2000.
A l’Annex 2 hi ha el mapa de les Figures de protecció.
3.2.2.3. Fauna i flora
La Llei 42/2007, del Patrimoni natural i la Biodiversitat, que deroga la Llei estatal 4/89
relativa a la Conservació dels Espais Naturals Protegits i de la Fauna i Flora Silvestre,
determina la protecció i conservació de les plantes catalogades. Part de la flora Balear
està catalogada al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (Real Decreto 439/1990)
i part al Catàleg Balear d’Espècies Protegides i d’Especial Interès (Decret 75/2005).
Les espècies de flora i fauna que es poden trobar als boscos de Menorca són
(OBSAM, 2003-2006):
En alzinars i rocams de muntanya s’hi pot trobar la patata morenera o pa porcí
(Cyclamen balearicum), espècie de Cyclamen endèmica de les Illes Balears. També
s’hi poden trobar altres espècies vegetals com la rapa o candela (Arum italicum), que
apareix en zones d’ullastrar de sòl humit, l’heura (Hedera helix) i més rarament la
pampalonia (Paeonia cambessedesii) i les violes (Viola spp). Quant a les espècies
llenyoses, és comú trobar-se l’arboç (Arbutus unedo), la llampuguera (Rhamnus
alaternus), els aladerns (Phillyrea spp) i la mata o llentiscle (Pistacia lentiscus).
Els boscos són especialment importants per la fauna que acullen: ocells forestals com
la mallerenga carbonera (Parus major), el reietó cellablanc (Regulus ignicapillus), el
tudó (Columba palumbus), el pit-roig (Erithacus rubecula), el rossinyol (Luscinia
megarhynchos) i la merla (Turdus merula); rapinyaires com l’àguila calçada (Aquila
pennata) o el milà reial (Milvus milvus). També s'hi poden trobar totes les espècies de
mamífers presents a Menorca, entre les quals destaquen la rata cellarda (Eliomys
quercinus), els ratolins de bosc (Apodemus sylvaticus), les musaranyes (Crocidura
suaveolens balearica) i la marta (Martes martes minoricensis). Tots aquests mamífers
van ser introduïts antigament pels pobladors de Menorca, però alguns han evolucionat
al llarg dels segles i han esdevingut varietats o subspècies pròpies de Menorca o de
Balears.
Cal destacar la presència de barrancs a la zona sud de l’illa, excavacions
característiques de la plataforma de Migjorn que poden arribar a tenir uns quants
quilòmetres de longitud i unes parets de més de 50 m d’alçada. Pel fons del barranc
circulen cursos d’aigua que poden ser temporals o permanents i que ofereixen una
cobertura vegetal frondosa. És un territori que es caracteritza per l’adaptació a
èpoques de sequera o de pluges escasses. S’hi concentren una flora i una fauna
abundants i variades, amb 220 espècies de les quals 26 són endèmiques. A més, són
importants centres de nidificació d’aus aquàtiques i rapinyaires. En total existeixen
entre 35 i 40 barrancs, encara que tan sols una dotzena sobrepassen els tres

35

ESTUDI DE VIABILITAT D’APROFITAMENTS
DE BIOMASSA PER ENERGIA A MENORCA

quilòmetres de longitud. L’origen d’aquestes formacions resideix en la confluència de
tres processos: l’acció excavadora de les aigües corrents, els moviments tectònics i les
variacions del nivell del mar Mediterrani.
A les vores dels torrents (sobretot a la part inferior dels barrancs més humits) es poden
trobar espècies vegetals aquàtiques com els joncs (Juncus spp.), el jonc boval
(Scirpus holoschoenus) i el canyís (Phragmites australis). A les zones humides dels
barrancs podem trobar boves (Typha latifolia i angustifolia) i diverses espècies
submergides del gènere Potamogeton. També podem trobar esbarzers (Rubus
ulmifolius) i, a les voreres dels torrents, s’hi desenvolupen bosquerons d’oms (Ulmus
minor) i exemplars diversos de llorer (Laurus nobilis). Les canyes de Sant Joan
(Arundo donax) són una altra de les espècies presents a les parts més humides del
barranc. A les parts més allunyades de l’aigua es desenvolupen, als barrancs més
profunds, les alzines (Quercus ilex) i en barrancs menys profunds, els ullastres (Olea
europaea var. sylvestris). També és possible trobar zones on hi ha conreus de regadiu
i fruiters. Les parets verticals que delimiten el barranc acullen una rica vegetació
rupícula, amb tapereres (Capparis spinosa) i alguns endemismes com la Sibthorbia
africana i la Cymbalaria aequitriloba.
La fauna que es troba als barrancs és molt semblant a la que es pot trobar a la resta
de zones humides de Menorca. Així, als torrents hi trobem tortugues d’aigua (Emys
orbicularis), serps d’aigua (Natrix maura) i granotes (Hyla meridionalis). Per la seva
banda, els únics peixos que viuen en aquests ambients són la gambusia (Gambusia
holbroocki) i l’anguila (Anguilla aguilla). Als barrancs també hi viuen un nombre
important d’ocells, principalment rapinyaires com la miloca o aufrany (Neophron
percnopterus), el soter o àguila calçada (Aquila pennata), el falcó pelegrí (Falco
peregrinus), el xoriguer (Falco tinnunculus), el corb (Corvus corax), l’òliba (Tyto alba),
el mussol (Otus scops) i, fins fa pocs anys, hi criava el milà reial (Milvus milvus), però
ara només es troba al barranc de forma excepcional. A part de rapinyaires, també
podem trobar-hi, entre d’altres, el colom roquer (Columba livia) i la merla (Monticola
solitarius).
3.2.2.4. Risc d’incendi
Tota la superfície forestal de Menorca està considerada per les “Directrius bàsiques de
planificació de protecció civil d’emergència per incendis forestals” com a zones de
prioritat de defensa “alta” o “molt alta” en base al seu risc, vulnerabilitat i gravetat
potencial. A més, el Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten les normes
sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles
d’incrementar el risc d’incendis forestals, estableix a l’article 3 l’època de risc
d’incendis de l’1 de maig al 15 d’octubre, ambdós inclosos (Servei de Gestió Forestal i
Protecció del Sòl, 2010).
A l’illa hi ha àmplies zones de terreny forestal arbrat i desarborat, l’estructura del qual
és fruit d’un intens ús (carboneig, pastura, aprofitament de fusta i llenyes) i posterior
abandonament els fa especialment vulnerables a la propagació dels incendis, degut a
l’increment de combustible en forma de biomassa forestal.
En el període comprès entre el 1970 i el 2006 un 10% de la superfície forestal ha estat
afectada per incendis (OBSAM, 2003-2006).
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Taula 10: Nombre d'incendis i superfície afectada (ha) (període 1998-2009)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nombre
99
114
de conats (<1 ha)
Nombre
16
38
d'incendis (!1 ha)
Total nombre
115
152
d'incendis
Superfície
35,9
350,9
arbrada
Superfície
136,4 1.024,7
de matollar
0,0
0,0
Pastures
0,0
212,3
Zones humides
Total superfície
172,3 1.587,9
afectada

135

110

63

111

143

125

114

106

117

105

25

17

10

16

29

16

10

7

4

12

160

127

73

127

172

141

124

113

121

117

313,4 248,6

9,6 156,6

40,7

48,8

48,9

22,6

5,9

51,4

211,4

80,3

8,3

52,4

29,1

76,3 106,4

59,1

19,7

36,3

468,7
0,2

3,9
0,0

39,9
0,0

10,1
0,0

68,5 22,6
1,0 199,7

1,4
40,8

19,4
0,0

19,6
2,5

993,7 332,8

6,2
3,7

57,8 219,1 139,4 347,4 165,3 123,9

45,0 109,7

Font: IBESTAT (2010)
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Font: IBESTAT (2010)
Taula 11: Nombre d'incendis i superfície afectada per municipis (període 1970-2006)
Superfície cremada (ha)
Nº
Terme municipal
incendis Arbrada No arbrada Total
Alaior
17
33,0
147,4
180,4
Ciutadella
11
69,2
72,9
142,1
Es Castell
0
0,0
0,0
0,0
Es Mercadal
42
841,9
715,9 1.557,8
Es Migjorn Gran
3
3,4
4,6
8,0
Ferreries
20
59,0
208,0
267,0
Maó
12
4,5
34,4
38,9
Sant Lluís
2
0,0
11,0
11,0
Total Menorca
107 1.011,0
1.194,2 2.205,2
Les localitats del terme municipal des Migjorn Gran s’inclouen dins el terme des Mercadal fins l’any 1991.
S’han desestimat tot els incendis menors d’1 ha de superfície afectada.
Font: OBSAM (2003-2006)

Considerant el nombre d’incendis forestals, la meitat dels incendis que s’han donat en
els últims 36 anys han estat causats per negligència humana (50%). Molt per sota
seguirien els intencionats (20%), després les causes desconegudes (16%) i finalment,
amb percentatges més baixos, altres causes (inclou línies elèctriques, motors i
màquines,...) (10%) i els llamps (4%) (Gràfic 4). En canvi, si considerem la superfície
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forestal afectada pels incendis, la major part de la superfície es deu a cases
desconegudes (29%) i altres causes (31%); a continuació seguirien la negligència
(23%), els incendis intencionats (10%) i, finalment, els produïts per causes naturals
com ara llamps (7%) (Gràfic 5).
Gràfic 4: Percentatge de les causes dels incendis forestals a Menorca (període 1970-2006)

16%

20%
Intencionats

10%

Negligència
Llamp
Altres

4%

Desconegut
50%

S’hi inclouen els incendis menors d’1 ha de superfície afectada.
Font: OBSAM (2003-2006)
Gràfic 5: Superfície afectada per incendis forestals (ha) desglossada segons les causes (període
1970-2006)

10%
29%
Intencionats
23%

Negligència
Llamp
Altres
Desconegut

31%

7%

S’hi inclouen els incendis menors d’1 ha de superfície afectada.
Font: OBSAM (2003-2006)

A l’Annex 3 hi ha el mapa de Risc d’incendi.
3.2.2.5. Climatologia
El clima menorquí correspon al model mediterrani marítim i temperat, pràcticament
uniforme a tota l’illa a causa de la manca de barreres orogràfiques importants: un nivell
tèrmic temperat, unes precipitacions mitjanes i una oscil·lació tèrmica i pluviomètrica
importants, on coincideix l’estació càlida amb el període sec.
La distribució de la precipitació al llarg de l’any a Menorca es correspon a la típica
distribució mediterrània, en què es donen estius secs, i tardors i primaveres plujoses.
El mes més sec correspon al juliol, amb valors al voltant dels 5-6 mm mensuals. El
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mes de precipitació màxima correspon al novembre, amb valors sobre els 80-90 mm
anuals, seguit de l’octubre amb mitjanes de 70-80 mm.
Taula 12: Precipitació total anual mitjana (període 2000-2008)
Any
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Precipitació
457,8 693,5 791,9 850,8 632,1 622,4 525 787,3
719
anual (mm)
Font: OBSAM (2003-2006)
Gràfic 6: Precipitació mensual mitjana (període 1978-2008)
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Quant a la temperatura, Menorca té un règim termomètric molt marítim, molt suavitzat
per l’efecte moderador de la mar. La temperatura mitjana anual és molt suau, entorn
als 17ºC i tant l’oscil·lació tèrmica anual com la diària són baixes.
Taula 13: Temperatura mensual mitjana, mínima mitjana i màxima mitjana (període 1979-2008).
Estació: Aeroport de Menorca
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Anual
T mitjana
10,8
10,8 12,3 14,2 17,7 21,7 24,7 25,3 22,6 19,4 14,7
12
17,2
(ºC)
T màxima
14,1
14,2 15,9 17,8 21,5 25,7 28,8 29,1 26,2 22,7
18 15,1
20,7
mitjana (ºC)
T mínima
7,6
7,5
8,7 10,5 13,8 17,7 20,6 21,4 18,9
16 11,5
8,8
13,6
mitjana (ºC)
Font: OBSAM (2003-2006)

El fenomen climatològic més rellevant de l’illa és el fresc vent del nord anomenat
Tramuntana que caracteritza el paisatge menorquí.
3.2.2.6. Plagues

Eruga peluda (Lymantria dispar)
L’eruga peluda ataca principalment l’alzina (Quercus ilex), però en explosions de la
plaga s’ha observat també sobre el pi pinastre (Pinus pinaster), el pi blanc (Pinus
halepensis), la mata (Pistacea lentiscus) i l’arbocera (Arbutus unedo), entre d’altres
(Closa et al., 2008).
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Els danys són produïts per les erugues, les quals s’alimenten de les fulles dels arbres i
produeixen defoliacions completes o incompletes, segons la intensitat de la plaga,
presentant els boscos aspecte de “cremat” (Closa et al., 2008).
El principal efecte d’aquestes defoliacions és la paralització temporal en el creixement
dels arbres perquè inverteixen la seva energia a tornar a produir fulles; és normal que
el rebrot es produeixi en 20 o 25 dies i que en un mes el fullatge ja estigui recuperat;
no obstant això, en cas d’atacs molt severs i successius la capacitat de la massa per
rebrotar es pot veure compromesa. Habitualment, els arbres no moren com a
conseqüència de l’atac, excepte que aquest coincideixi amb circumstàncies adverses
com un període de forta sequera o atacs successius (Closa et al., 2008).
L’eruga peluda es considera endèmica de Mallorca i Menorca, és a dir, pròpia dels
alzinar mallorquins i menorquins, en els quals apareixen cíclicament de manera
natural. Tanmateix, la plaga s’ha incrementat i expandit en aquests anys, de manera
que a la primavera del 2007, l’eruga peluda afectà el 68% dels alzinars de Menorca
(3.518 ha), amb defoliacions totals en un 35% de la massa (Closa et al., 2008).
Figura 4: Mapa d'afectació de la Lymantria dispar el 2009

Font: Servei de Sanitat Forestal (2010)

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa)
Les erugues d’aquesta espècie són molt voraces i s’alimenten de les fulles del pi. Els
danys són més greus a mesura que la larva arriba als darrers estadi de
desenvolupament (tardor i hivern). Ataquen els cedres i totes les espècies de pi
(Servei de Sanitat Forestal, 2010).
Les defoliacions no arriben a matar l’arbre, llevat que siguin molt intenses i repetides,
però el poden debilitar i provocar-ne una disminució del creixement anual (Servei de
Sanitat Forestal, 2010).

40

ESTUDI DE VIABILITAT D’APROFITAMENTS
DE BIOMASSA PER ENERGIA A MENORCA

4. Caracterització de recursos i infraestructures viàries
4.1. Caracterització i distribució de les masses forestals
Les dues fonts d’informació principals pel que fa als usos del sòl en l’àmbit forestal són
les dades provinents del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) (Villanueva, 2002) i
de la cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca (Carreras et al., 2007).
Aquest darrer ha estat elaborat en base a fotografies aèries del 2002, substituint així
l’anterior mapa de cobertes (Llop et al., 1995), realitzat a partir de la sèrie de
fotografies aèries del 1995.
Segons la font consultada, podem trobar divergències en la superfície arbrada de
Menorca:
Taula 14: Superfície (ha) de cada tipus de coberta en funció de la font consultada
Tipus de coberta
Cobertes 1995 Cobertes 2002 IFN3
Superfícies artificials
3.739
4.674 3.377
Superfícies agrícoles i ramaderes
41.725
31.461 26.334
Boscos, matolls i àrees naturals
23.487
32.904 39.337
Zones humides i masses d'aigua
493
433
432
Total Menorca
69.444
69.472 69.480
Font: Cobertes 1995 (Llop et al., 1995), Cobertes 2002 (Carreras et al., 2007) i IFN3 (Villanueva, 2002)

Aquesta variació de valors en la coberta de “Boscos, matolls i àrees naturals” és degut
a la utilització de criteris diferents per definir el que es considera com a superfície
arbrada (el Mapa de Cobertes del 1995 i 2002 consideren una fracció de cabuda
coberta del 50%, mentre que l’IFN3 el considera del 20%). A més, s’han utilitzat
diferents escales de treball (l’IFN3 ha treballat a escala 1:50.000, el Mapa de Cobertes
del 1995 ho ha fet a 1:25.000, i el Mapa de Cobertes del 2002 a escala 1:5.000).
En aquest document utilitzarem les dades de l’inventari de l’IFN3 (Villanueva, 2002)
per tal d’obtenir els volums i creixements de les espècies presents a Menorca, i la
superfície que dóna el Mapa de Cobertes del 2002 (Carreras et al., 2007), ja que és la
més actual. Tanmateix, en creuar les dades de les dues fonts d’informació trobem que
també hi ha divergències en la nomenclatura que utilitzen.
A la Taula 15 es mostra la superfície de cada tipus de coberta de l’any 2002 utilitzant
la nomenclatura que han realitzat des de l’OBSAM (Carreras et al., 2007).
Taula 15: Superfície (ha) de cada tipus de coberta
Descripció de les cobertes
Superfície (ha)
Superfícies artificials
Zones urbanes i edificacions aïllades
1.757
Zones industrials, comercials i xarxa de transport
1.432
Canteres, abocadors, àrees marginals i zones en construcció
1.150
Zones verdes artificials i instal·lacions esportives o d'oci
371
4.710
Total coberta
Superfícies agrícoles i ramaderes
Cultius extensius i intensius
25.738
Cultius permanents
183
Pastures i camps abandonats
4.397
Zones agrícoles heterogènies
1.324
31.642
Total coberta
Boscos, matollars i àrees naturals
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Descripció de les cobertes
Boscos de frondoses i coníferes
Àrees de vegetació arbustiva i herbàcia
Àrees naturals amb poca o sense vegetació
Total coberta
Zones humides i masses d'aigua
Maresmes i basses temporals
Saladars, salines i zones baixes intermareals
Cursos d'aigua i basses artificials
Aigües marines
Total coberta
Total Menorca
Font: Carreras et al. (2007)

Superfície (ha)
20.466
11.062
1.159
32.688
190
70
92
81
433
69.472

De les més de 69 mil hectàrees que té l’illa de Menorca, 64 mil corresponen a usos
agrícoles-ramaders i forestals. Entrant més en detall a la coberta de boscos, matollars i
àrees naturals, es diferencien les següents categories:
Taula 16: Superfície (ha) de la coberta de boscos, matollars i àrees naturals
Superfície
Descripció de la coberta
ha
%
Boscos de frondoses i coníferes
Alzinars
2.234 6,8
Ullastrars
7.679 23,5
Bosquets de ribera
36 0,1
Pinedes
3.445 10,5
Savinars
458 1,4
Boscos mixtes d'alzines i ullastres
926 2,8
Boscos mixtes d'alzines i pins
3.741 11,4
18.518 56,7
Total categoria
Àrees de vegetació arbustiva i herbàcia
Boscos mixtes d'ullastres i pins
1.949 6,0
Herbassars naturals humits
58 0,2
Herbassars naturals secs
708 2,2
Arbusts aerodinàmics litorals
597 1,8
Tamarellars i alocars
69 0,2
Bardisses
167 0,5
Arbusts no aerodinàmics litorals
126 0,4
3.674 11,2
Total categoria
Àrees naturals amb poca o sense vegetació
Màquia esclerofil·la
854 2,6
Marines de brucs i estepes
3.455 10,6
Ullastrar en regeneració
5.027 15,4
Platges i arenals sense vegetació
48 0,1
Dunes i arenals amb vegetació
102 0,3
Roquissars sense vegetació
493 1,5
Roquissars amb vegetació esparsa
516 1,6
Zones cremades
0,2 0,0
10.496 32,1
Total categoria
Total Menorca
32.688
Font: Carreras et al. (2007)
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De les gairebé 33 mil hectàrees d’ús forestal, més de 18 mil (representant el 57% del
total d’ús forestal que hi ha a Menorca) corresponen a boscos de frondoses i coníferes.
També destaquen per superfície les marines de brucs i estepes (11%) i l’ullastrar en
regeneració (15%).

4.2. Aprofitaments forestals
El pi blanc (Pinus halepensis) és l’espècie més utilitzada a Menorca, seguit de l’ullastre
(Olea europaea var. sylvestris) i l’alzina (Quercus ilex). La fusta de pi blanc s’utilitza
principalment per serra (per a embalatges i palets), quan les seves dimensions i
qualitat ho permeten, o com a llenya en la resta de casos. L’alzina i l’ullastre s’utilitzen
bàsicament com a llenya a nivell domèstic.
Antigament, l’ullastre era molt utilitzat en la fabricació artesanal de barreres i utensilis
agrícoles diversos. Tanmateix, actualment hi ha poca gent que s’hi dedica i la que ho
fa és de manera testimonial.
Els aprofitaments forestals l’any 2009 a Menorca són els que es mostren a la Taula 17:
3

Taula 17: Aprofitaments de fusta i llenya (m ) a Menorca l'any 2009
Espècie
Fusta Llenya Total Menorca
Pi blanc
818 1.145
1.963
Alzina
7
6
12
Ullastre
358
269
626
Total Menorca 1.182 1.419
2.601
Font: Afib-CTFC a partir de dades del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl del Govern Balear
3
(s’ha considerat que el quocient d’apilat de la llenya amb escorça és de 0,7 m /esteri)

Així doncs, els aprofitaments autoritzats a Menorca l’any 2009 foren de 2.600 m3.
Tanmateix, es pensa que els aprofitaments reals són sensiblement superiors si es té
en compte el consum familiar dins la pròpia explotació.

4.3. Limitacions
Limitacions de protecció
Les principals limitacions que hi ha a Menorca sobre la realització dels aprofitaments
forestals són les figures de protecció.
L’avantprojecte del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de s’Albufera des
Grau, i reserves naturals de l’illa des Porros, s’Estany, Bassa de Morella, es Prat i illa
d’en Colom, planifica i regula els aprofitaments forestals que s’hi poden dur a terme, tot
i que encara no està aprovat. Aquest avantprojecte diu que, de manera general, en
l’explotació forestal es donarà preferència a la funció ecològica de les masses
forestals, realitzant els aprofitaments forestals i tractaments silvícoles tenint en compte
la fragilitat del sòl, prevalent el paper protector de les masses forestals.
Als barrancs que es troben al sud de l’illa es recomana no dur-hi a terme aprofitaments
forestals productius, ja que tenen un alt valor singular i de protecció.
A més, en funció de la figura de protecció de cada zona, els usos forestals (tant de
conservació com productius) que hi estan permesos presenten petites variacions:
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Taula 18: Usos forestals en els espais protegits de Menorca
Activitat silvícola Explotació silvícola
Tipus d'espai
de conservació
productiva
Sòl rústic de règim general
Acceptat
Àrees de transició
Acceptat
Àrees d'Interès Agrícola
Acceptat
Àrees d'Interès Agrícola en zona de prevenció de
Acceptat
riscos
Àrees d'Interès Paisatgístic
Acceptat
Condicionat
ANEI protecció normal en superfície forestal
Acceptat
Condicionat
arbrada
ANEI protecció normal en superfície de matollars
Acceptat
Prohibit
ANEI protecció normal en superfície forestal
Acceptat
Condicionat
arbrada en àrees de prevenció de riscos
ANEI protecció normal en superfície de matollars
Prohibit
Acceptat
en àrees de prevenció de riscos
ANEI d'alt nivell de protecció en alzinars
Acceptat
Condicionat
ANEI d'alt nivell de protecció en marines, ullastrar
Acceptat
Condicionat
i aladern
Parc Natural Albufera des Grau
A definir en el PRUG (no aprovat)
Segons el que determini
Xarxa Natura 2000
l'avaluació de repercussions ambientals
Font: Tècnic de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera – Consell Insular de Menorca

Així doncs, l’activitat silvícola de conservació està permesa en tots els casos, mentre
que l’explotació silvícola productiva als ANEI i alzinars protegits també s’hi pot dur a
terme però està condicionada.

Limitacions de risc d’incendi
L’època de risc d’incendis a Menorca és de l’1 de maig al 15 d’octubre, ambdós
inclosos. Tanmateix, poden realitzar-se les activitats de gestió pròpies dels terrenys
forestals tals com els aprofitaments i treballs silvícoles.

Limitacions fitosanitàries
Com s’ha vist a l’apartat 3.2.2.6, les plagues forestals que es poden trobar a Menorca
són l’eruga peluda (Lymantria dispar) i la processionària del pi (Thaumetopoea
pityocampa), les quals causen una disminució del creixement anual dels arbres.
Per tant, a les zones afectades per alguna d’aquestes plagues, es tindrà en compte
aquesta paralització del creixement i es recomana no dur-hi a terme actuacions
silvícoles intenses, que podrien fer perillar l’estabilitat de la massa.

Limitacions fisiogràfiques
Pel que respecta a la fisiografia, el pendent i la pedregositat són els factors que més
condicionen el desembosc, ja que limiten l’entrada de maquinària i la seva capacitat
per a maniobrar.
A l’Annex 4 hi ha el mapa de Pendents.

44

ESTUDI DE VIABILITAT D’APROFITAMENTS
DE BIOMASSA PER ENERGIA A MENORCA

4.4. Xarxa viària
La xarxa viària, el seu pendent i el seu estat poden influir en el cost de l’aprofitament
en determinar les distàncies de desembosc, el tipus de maquinària que hi pot accedir i
el temps dels desplaçaments. Així mateix, una densitat de pistes insuficient pot deixar
àrees on no sigui possible realitzar cap aprofitament.
La xarxa viària menorquina està constituïda a partir d’una espina dorsal principal, que
és la carretera general que uneix les ciutats de Maó i Ciutadella, de la qual parteixen la
majoria de les altres vies de comunicació.
A l’Annex 5 hi ha el mapa de la Xarxa viària.
A la Taula 19 es mostra la densitat viària existent a Menorca, per tal de tenir una idea
aproximada del nivell de vies en relació a la superfície forestal.
Taula 19: Densitat de la xarxa viària forestal a Menorca
Densitat viària
Tipus de via
(m/ha)
Xarxa primària
3,93
Xarxa secundària
6,06
Camins rurals
7,93
Altres
0,20
Total Menorca
18,13
Font: Afib-CTFC
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4.5. Quantificació de la biomassa aprofitable
En aquest estudi considerem com a superfície forestal arbrada (anomenat a partir
d’ara “arbres”):
-

alzinars (Quercus ilex)

-

pinedes (Pinus halepensis)

-

ullastrars (Olea europaea)

-

ullastrars en regeneració (Olea europaea)

-

boscos mixtes d’alzines i pins (Quercus ilex i Pinus halepensis)

-

boscos mixtes d’alzines i ullastres (Quercus ilex i Olea europaea)

-

boscos mixtes d’ullastres i pins (Olea europaea i Pinus halepensis)

I com a superfície forestal no arbrada (anomenat “arbustos”) es considera:
-

savinars (Juniperus phoenicus)

-

màquia esclerofil·la (Phillyrea latifolia)

-

ullastrars en regeneració (Phillyrea latifolia)

Aquesta classificació s’ha fet per tal de poder relacionar el Mapa de Cobertes del 2002
amb l’IFN3.
Els càlculs en els boscos mixtes i en l’ullastrar en regeneració s’han efectuat imputant
a cada espècie un 50% de la superfície, seguint les consideracions establertes en la
memòria final del Mapa de Cobertes 2002 (Carreras et al., 2007).

4.5.1. Dimensió i creixement de la massa forestal
A Menorca hi ha aproximadament uns 550 peus/ha d’arbres i uns 200 peus/ha
d’arbustos. A la Taula 20 es pot observar les característiques d’aquesta massa
forestal. Destaca el baix creixement de les espècies, especialment les arbòries, però
són valors raonables i coherents amb el clima mediterrani.
Taula 20: Estadístiques de la massa forestal de Menorca
N
AB
Dm
Hm
IAVE
Espècie
(peus/ha) (m2/ha) (cm) (cm) (m3/ha)
452,7
9,4
26,0
6,6
0,43
Olea europaea
555,4
32,0
48,3
12,7
2,87
Pinus halepensis
636,5
26,8
44,9
10,7
0,88
Quercus ilex
Mitjana arbres
548,2
22,8
39,7
10,0
1,39
159,2
1,7
13,3
3,5
0,30
Juniperus phoenicea
254,6
1,5
8,3
3,8
0,37
Phillyrea latifolia
Mitjana arbustos
206,9
1,6
10,8
3,7
0,33
Mitjana Menorca
377,5
12,2
25,3
6,8
0,86
N: densitat de peus; AB: àrea basimètrica; Dm: diàmetre mitjà quadràtic; Hm: alçada mitjana; IAVE:
increment anual del volum amb escorça
Font: Afib-CTFC a partir de l’IFN3 (Villanueva, 2002)
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4.5.2. Existències
A Menorca hi ha una superfície forestal de 26.312 ha (85% arbres i 15% arbustos),
que representen un volum de fusta en peu pròxim als 300 mil m3.
Taula 21: Existències a l'illa de Menorca
Superfície
V fusta
Espècie
(m3)
ha
%
11.630
44
71.186
Olea europaea
6.290
24
131.395
Pinus halepensis
4.567
17
72.100
Quercus ilex
Total arbres
22.486
85 274.681
458
2
1.509
Juniperus phoenicea
3.368
13
17.702
Phillyrea latifolia
Total arbustos
3.826
15
19.211
Total Menorca
26.312 100 293.892
V fusta: volum de fusta amb escorça.
Font: Afib-CTFC a partir del Mapa de Cobertes del 2002 (Carreras et al., 2007) i l’IFN3 (Villanueva, 2002)

A l’Annex 6 hi ha el mapa de la Superfície forestal de Menorca.

4.5.3. Restriccions

Restriccions ecològiques i econòmiques
Generalment, per tal d’evitar possibles processos erosius i que l’aprofitament sigui
viable econòmicament (i, per tant, pugui haver-hi un cert grau de mecanització), es
recomana dur a terme els aprofitaments en aquells boscos que estiguin capitalitzats
(és a dir, amb una fracció de cabuda coberta igual o superior al 70%), de manera que
la fracció de cabuda coberta dels peus que quedin al bosc sigui suficient per garantir
l’estabilitat del sòl front a processos erosius.
En el cas particular de Menorca, considerem una fracció de cabuda coberta del 50%
perquè és la informació que s’obté en utilitzar el Mapa de Cobertes del 2002 (Carreras
et al., 2007). No obstant això, es recomana no realitzar aclarides molt intenses on
s’obri excessivament la massa, ja que es desestabilitzaria l’estructura del bosc front el
fort vent de Tramuntana.
A través de converses amb tècnics i propietaris forestals de Menorca s’ha pogut
observar que hi ha la intenció d’aprofitar també la brancada i sotabosc de l’illa, degut a
l’elevada quantitat de biomassa que suposen. Tanmateix, des del Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya fem una sèrie de consideracions quant al seu aprofitament:
-

Efectuar la retirada de la brancada i sotabosc bàsicament en terrenys de baix
pendent, mecanitzables i amb menor risc d’arrossegament dels nutrients per
l’aigua de l’escolament de la pluja.

-

És recomanable extreure les restes a partir de 7,5 cm de diàmetre, tant per
aspectes de conservació del sòl com tecnològics, ja que a part de disminuir els
costos de l’aprofitament es millorarà la qualitat del producte biomàssic
resultant.

Normalment no es recomana l’extracció de la capçada dels arbres ni l’aprofitament
dels matolls, ja que generen un efecte positiu sobre el terreny com per exemple
(Balboa et al., 2003):
-

Protecció enfront de l’erosió (preservació del sòl i de la qualitat de les aigües).

-

Retorn d’una part important de nutrients acumulats.
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-

Manteniment i increment del contingut de matèria orgànica i carboni al sòl.

-

Reducció de l’evaporació en períodes secs.

-

Reducció del risc de compactació per maquinària i de l’impacte de la pluja.

-

Disminució del
competència.

-

Contribució directa sobre la regeneració natural dels boscos tallats.

desenvolupament

de

vegetació

accessòria

i

la

seva

Alhora, és recomanable una baixa presència de fulles, escorça i material fi en la
biomassa, ja sigui en forma d’estella o pèl·let, ja que condiciona la seva qualitat i
determinarà el bon funcionament de les calderes, sobretot en les domèstiques.

Restriccions comercials
En un mercat de la fusta desenvolupat, la fusta es classifica segons les seves mides i
característiques i va a diferents destins (veure Figura 1: Esquema dels destins de la
fusta). Tanmateix, l’escassa presència d’indústria forestal a Menorca fa que fusta que
en altres zones podria anar destinada a indústria, a Menorca es destini a llenya o
biomassa.
Així doncs, en el cas de Menorca no es té en compte cap restricció comercial quant a
diàmetre pel que es considera biomassa.

Restriccions d’accessibilitat
Des del punt de vista de la mecanització dels treballs, la presència de les parets
seques típiques del paisatge de Menorca, les quals delimiten les propietats, poden
dificultar l’entrada de la maquinària a la finca on s’han de realitzar els aprofitaments.
És per això que seria recomanable que abans de realitzar un aprofitament es
planifiqués adequadament, tot localitzant els accessos, vies de desembosc i zones de
càrrega i apilat, per tal de veure quin tipus de maquinària pot accedir-hi.
A l’Annex 7 hi ha el mapa de les Parets seques del municipi Es Migjorn, com a
exemple de l’elevada quantitat de parets que hi ha a Menorca.

Resum de les restriccions
Tenint en compte totes les limitacions i restriccions existents a Menorca, en aquest
document es considera només com a biomassa el volum de fusta dels arbres (no el
volum de biomassa provinent de la brancada i el sotabosc).
A més, en base a les limitacions de protecció, treballarem en dues hipòtesis:
1) Biomassa màxima: Superfície forestal excloent els barrancs i el Parc Natural de
s’Albufera des Grau (considerant que l’explotació silvícola productiva està
permesa en aquells espais on la norma diu que està condicionada)
2) Biomassa mínima: Superfície forestal excloent els barrancs, el Parc Natural de
s’Albufera des Grau, els ANEI i els alzinars protegits (considerant que
l’explotació silvícola productiva no està permesa en aquells espais on la norma
diu que està condicionada)
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4.5.4. Biomassa disponible

Biomassa disponible màxima
La biomassa disponible màxima a Menorca és de gairebé 23.000 m3/any, que equival
a 17.000 t30 5 /any d’estella aproximadament. Això suposaria gestionar una superfície
de 1.536 ha/any de forma sostenible.
Taula 22: Biomassa disponible màxima a Menorca
Biomassa màxima
Superfície
Biomassa màxima
Espècie
3
(ha)
(m /any)
(t30/any)
Olea europaea
7.567
3.287
2.682
Pinus halepensis
5.563
15.990
10.615
Quercus ilex
4.205
3.685
3.875
Total Menorca
17.336
22.962
17.172
Font: Afib-CTFC a partir del Mapa de Cobertes del 2002 (Carreras et al., 2007) i l’IFN3 (Villanueva, 2002)

A l’Annex 8 hi ha el mapa de la Biomassa disponible màxima.

Biomassa disponible al Parc Natural de s’Albufera des Grau
En el càlcul de la biomassa disponible màxima no s’ha tingut en compte la superfície
dels barrancs ni la del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Tanmateix, si es
volguessin dur a terme aprofitaments de caràcter conservador al Parc Natural, la
biomassa disponible seria de 960 m3/any, que equival a 738 t30/any d’estella
aproximadament. Això suposaria gestionar una superfície de 98 ha/any de forma
sostenible.
Taula 23: Biomassa disponible al Parc Natural de s'Albufera des grau
Superfície Biomassa Biomassa
Espècie
3
(ha)
(m /any)
(t30/any)
Olea europaea
1.014
441
359
Pinus halepensis
150
430
286
Quercus ilex
100
88
93
Total Parc Natural
1.264
959
738
Font: Afib-CTFC a partir del Mapa de Cobertes del 2002 (Carreras et al., 2007) i l’IFN3 (Villanueva, 2002)

5

t30: tones expressades al 30% d’humitat en base humida, que és la humitat en què es consumeix

l’estella en una caldera de biomassa
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Biomassa disponible mínima
La biomassa mínima a Menorca (considerant que l’explotació silvícola productiva no
està permesa en aquells espais on la norma diu que està condicionada) és de 6.700
m3/any, que equival a gairebé 5.000 t30/any d’estella. Això suposaria gestionar una
superfície de 556 ha/any de forma sostenible.
Taula 24: Biomassa disponible mínima a Menorca
Superfície
Biomassa mínima
Biomassa mínima
Espècie
3
(ha)
(m /any)
(t30/any)
Olea europaea
4.505
1.957
1.597
Pinus halepensis
1.403
4.033
2.678
Quercus ilex
785
688
723
Total Menorca
6.693
6.678
4.998
Font: Afib-CTFC a partir del Mapa de Cobertes del 2002 (Carreras et al., 2007) i l’IFN3 (Villanueva, 2002)

A l’Annex 9 hi ha el mapa de la Biomassa disponible mínima.
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5. Anàlisi i disseny del procés
subministrament de la biomassa

d’aprofitament

i

La tria del sistema més idoni per aprofitar la biomassa forestal s’efectua d’acord a
diversos factors físics i econòmics, com les característiques de la biomassa, el lloc on
s’ubica, la demanda potencial i l’estat de la xarxa viària.
Com s’ha vist a la Figura 2, segons on es realitzi el processat del material el transport
serà de l’estella o del material sencer, fent variar tant els costos del processat com del
transport.

5.1. Aprofitament
Els boscos de Menorca presenten una elevada densitat de sotabosc, és per això que
abans de realitzar la tallada dels arbres s’ha de fer una estassada amb una tanqueta
amb desbrossadora de cadenes o martells per tal d’obrir espais. Els objectius de les
estassades són:
-

Reduir la competència entre espècies: el matoll competeix amb els arbres per
l’aigua, els nutrients i la llum.

-

Reduir la continuïtat vertical: la capçada dels arbres deixa d’estar en contacte
amb el sotabosc.

-

Facilita els treballs forestals posteriors.

A continuació, té lloc la tallada de l’arbre amb serra mecànica i, seguidament, l’arbre
és arrossegat sencer o esbrancat fins a pista o carregador, on es pot processar i
trossejar (si escau) de manera més o menys mecanitzada.
Aleshores, té lloc l’arreplega i apilament de les restes, la qual també pot ser manual o
mecanitzada. En l’arreplega manual hi ha la limitació de la distància màxima (uns 15 –
20 m) a causa de l’elevat esforç físic que es requereix per als operaris. Com més
agrupades i ordenades es disposen les restes, més se’n facilita la manipulació i més
gran és la productivitat de l’operació següent.
El desembosc més freqüent es realitza pel mètode del tronc sencer. El tronc, després
de ser abatut, és extret del bosc fins a un punt de reunió, carregador o pista,
accessible pel vehicle que a continuació haurà de fer el transport per carretera. Per
realitzar el desembosc s’utilitzen, segons les condicions del terreny: tanquetes amb
cabrestant, tractors agrícoles adaptats o skidders o, en casos molt puntuals, animals.

Condicionants
El principal condicionant del desembosc és la fisiografia del terreny, ja que el pendent i
la pedregositat limiten l’entrada de maquinària i la seva capacitat per maniobrar.
En presència de pedregositat, s’accentuen les limitacions de desplaçament per als
diferents mitjans mecanitzats, i és més agreujant per al tractor agrícola. A Menorca
existeixen zones amb pedregositat important, fet que limita els rendiments de les
operacions, així com incrementa els riscos laborals dels treballadors.
També s’ha de tenir en compte la presència i abundància de sotabosc, ja que pot
dificultar la mobilitat de personal pel terreny i, alhora, la capacitat de desembosc amb
mitjans que arrosseguin la fusta.
Les principals limitacions a l’aprofitament forestal a Menorca són el baix grau de
desenvolupament del mercat forestal, l’accessibilitat (a causa de les parets seques),
espais protegits, prevenció de l’erosió (principalment a les zones de barrancs) i
aspectes de gestió.

51

ESTUDI DE VIABILITAT D’APROFITAMENTS
DE BIOMASSA PER ENERGIA A MENORCA

Equips
Els principals equips que es necessiten per a l’aprofitament i treta del material a
Menorca són:
-

Estassada i desembosc: tanqueta de martells de 105 cv amb cabrestant

-

Tallada: serra mecànica de 3,5 cv

Costos i rendiments
D’acord amb la bibliografia i experiències realitzades a Catalunya, es parteix dels
supòsits següents:
-

Rendiment de la tanqueta desbrossant: 7 h/ha

-

Rendiment de l’operari tallador amb serra mecànica: 1,49 t50/h

-

Rendiment de la tanqueta desemboscant fusta: 1,79 t50/h

-

Cost horari de la tanqueta de martells: 32 €/h

-

Cost horari de l’operari amb serra mecànica: 18 €/h

-

Temps de treball per dia net: 7,5 hores/dia

-

Temps de treball a l’època d’aprofitament: 210 dies, considerant un mes de
vacances i descomptant els caps de setmana i dies festius

La Taula 25 mostra el nombre d’hores i dies necessaris per a que una persona aprofiti
tot el volum de biomassa anual de les dues hipòtesis estudiades (màxim i mínim):
Taula 25: Costos i rendiments de la tallada i desembosc segons els diferents escenaris proposats
Hores
Llocs de treball
Cost (€/t50)
Equip
Màxim Mínim Màxim Mínim
Màxim Mínim
Operari amb serra mecànica
Tanqueta de martells amb cabrestant

19.233
5.597
24.182
7.803
Font: Afib-CTFC

12,2
15,4

3,6
5,0

14,40
32,19
35,69

Així doncs, per la hipòtesi de màxims es necessitarien 12 operaris amb serra mecànica
per realitzar la tallada, a un cost de 14,40 €/t50, i 15 tanquetes amb cabrestant per a
realitzar l’estassada i el desembosc de la biomassa, a un cost de 32,19 €/t50 (ja que
es suposa que una mateixa tanqueta realitza les dues tasques). Mentre que per la
hipòtesi de mínims es necessitarien 4 operaris amb serra mecànica, a un cost de
14,40 €/t50, i 5 tanquetes amb cabrestant a un cost de 35,69 €/t50.

5.2. Estellat
Els sistemes de producció d’estella depenen sobretot de l’estellat. Segons el moment
de la cadena on es realitzi, es diferencia el sistema operatiu. Els més habituals són
l’estellat a pista o carregador i l’estellat a pati, podent haver-hi una tercera opció, a
planta, en casos puntuals de plantes amb grans consums, com poden ser les de
generació elèctrica o cogeneració.

5.2.1. Estellat a pista o carregador
És necessari que el material sencer o esbrancat sigui prèviament desemboscat, apilat
a peu de pista el més arran possible perquè sigui accessible, sense trossejar i disposat
de forma transversal a l’eix de la pista.
El material s’estella amb una estelladora mitjana, mòbil, acoblada a un tractor o
màquina automotriu, la qual pot portar incorporat un remolc propi (10 – 15 m3 de
capacitat) i un braç d’alimentació mecanitzada. Així, l’estelladora es desplaça per la
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pista, on recull la biomassa (manualment o mecànicament), estella el material i el
diposita al remolc del tractor o un d’addicional.
Foto 1: Exemple d'estellat a pista

Autor: Afib-CTFC

Condicionants
Aquest sistema requereix un important esforç de coordinació en el període que dura
l’estellat, ja que el transport de l’estella i l’estellat han d’estar estretament sincronitzats
per tal que cap d’ells estigui aturat. L’estelladora sempre ha de disposar d’un remolc
buit o semiplè per dipositar l’estella, i el camió sempre ha de disposar d’un remolc ple
per transportar sense haver d’esperar a l’estelladora.

Equips
L’estelladora que es necessita per a l’estellat a pista és mòbil, amb alimentació
mecànica, i de potència petita o mitjana (inferior a 200 CV).

Costos i rendiments
D’acord amb la bibliografia i experiències realitzades a Catalunya, es parteix dels
supòsits següents:
-

Rendiment de l’estelladora < 200 CV: 20 map 6 /h

-

Cost horari de l’estelladora < 200 CV: 65 €/h

-

Densitat aparent de l’estella apta per a ús domèstic (g30) al 50%hbh (acabada
de tallar): 385 kg/map

-

Temps de treball per dia net: 7,5 hores/dia

-

Temps de treball a l’època d’aprofitament: 210 dies, considerant un mes de
vacances i descomptant els caps de setmana i dies festius

Taula 26: Costos i rendiments de l’estellat a pista segons els diferents escenaris proposats
Hores
Llocs de treball Cost (€/t50)
Equip
Màxim
Mínim
Màxim Mínim Màxim Mínim
Estelladora <200 CV

6

3.122
909
Font: Afib-CTFC

2,0

0,6

8,44

map: metre cúbic aparent
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Així doncs, es necessitaria una estelladora per al supòsit mínim i dues per la de
màxim, a un cost de 8,44 €/t50.

5.2.2. Estellat a pati
Es requereix el material prèviament desemboscat, concentrat i apilat a un pati en el
qual s’estellarà el material i s’emmagatzemarà. L’existència d’un magatzem
condicionat per a la realització d’aquestes activitats facilita la concentració de la fusta,
els equips de processat i l’estella generada en un mateix lloc. Per contra, això encareix
el transport a les instal·lacions més llunyanes del magatzem.
En aquest cas s’utilitza un equip d’estellat de potència mitjana o gran, fixa o mòbil,
amb alimentació mecanitzada que va dipositant l’estella directament sobre el lloc on
serà emmagatzemada (generalment gràcies a una tremuja mòbil).
El rendiment (en quantitat d’estella produïda) és major que en el cas anterior, ja que no
hi ha temps morts pel desplaçament de l’equip d’estellat fins al remolc. Tanmateix, es
requereix un desembosc previ del material sencer o sense trossejar fins al punt
d’estellat.
Foto 2: Exemple d'estellat a pati

Autor: Afib-CTFC

L’estellat es pot realitzar tant amb la fusta verda (acabada de tallar) com en sec
(després d’uns mesos d’emmagatzematge i assecat) i, a part del rendiment, també
afecta a la qualitat de l’estella (veure Taula 29).

Condicionants
Ha d’existir prou espai per a la circulació de maquinària i de tal manera que es
minimitzi l’addició d’impropis a l’estella.

Equips
L’estelladora que es necessita per a l’estellat a pati és fixa o semimòbil, amb
alimentació mecànica, i de potència mitjana o gran (superior a 200 CV).

Costos i rendiments
D’acord amb la bibliografia i experiències realitzades a Catalunya, es parteix dels
supòsits següents:
-

Rendiment de l’estelladora > 200 CV: 40 map/h

-

Cost horari de l’estelladora > 200 CV: 75 €/h

-

Densitat aparent de l’estella apta per a ús domèstic (g30) al 50%hbh (acabada
de tallar): 385 kg/map
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-

Densitat aparent de l’estella apta per a ús domèstic (g30) al 30%hbh (seca):
275 kg/map

-

Temps de treball per dia net: 7,5 hores/dia

-

Temps de treball a l’època d’aprofitament: 210 dies, considerant un mes de
vacances i descomptant els caps de setmana i dies festius

Taula 27: Costos i rendiments de l’estellat a pati, en verd i en sec, segons els diferents escenaris
proposats
Hores
Llocs de treball
Cost (€/t50)
Equip
Màxim Mínim Màxim Mínim Màxim Mínim
Estelladora >200 CV - en verd
Estelladora >200 CV - en sec

1.561
454
2.186
636
Font: Afib-CTFC

1,0
1,4

0,3
0,4

4,87
6,82

Com es pot comprovar a la Taula 27, el rendiment de l’estellat en sec és més baix i per
això es necessita més temps per a estellar tot el material incrementant així el seu cost,
de 4,87 €/t50 en verd a 6,82 €/t50 en sec. Tanmateix, amb una estelladora n’hi hauria
suficient per a cobrir les necessitats de l’illa, tant en el supòsit de màxims com de
mínims.

5.2.3. Estellat a pista vs. pati
A continuació, a la Taula 28, es presenta un quadre amb els avantatges i
inconvenients de cada tipus d’estellat, per tal d’ajudar a escollir la millor opció en cada
cas particular.
Taula 28: Avantatges i desavantatges dels diferents tipus d'estellat
Tipus d’estellat
A peu de pista
A pati
! Es fan servir estelladores més
! Viabilitat en l’aprofitament d’àrees
eficients i robustes (amb més
petites
productivitat)
! Menys dependència del vehicle de
transport
! Cost d’estellament més baix
! No requereix un emmagatzematge
! Treballs més o menys continuats
Avantatges
intermedi
durant tot l’any
! Més independència entre el
! Millors condicions de control de la
desembosc i transport amb camió
qualitat d’estella
! Permet controlar en certa manera el
procés d’aprovisionament
! Requeriment de grans àrees
! Problemes en cas d’èpoques o zones
d’explanació per la biomassa
molt humides (terreny i material)
! Necessitat de bon accés a la xarxa
! Estelladores amb productivitat més
viària
baixa
Desavantatges
! Requeriment d’una bona coordinació
! Control més difícil de grans volums de
entre estellament i transport de
producció de combustible forestal
subministrament
! Requeriment de pistes amb poc
pendent
Font: Adaptat per Afib-CTFC de Laurier et al (1998)

L’estellat a pati és el cas més recomanable per plantes amb grans consums d’estella,
on un dels puntals fonamentals per a l’aprovisionament és l’existència de magatzems o
patis per compensar tota mena de fluctuacions en la cadena de proveïment, tant
previstes com imprevistes, i també cert assecat del material.

5.2.4. Estellat en verd vs. sec
A més, l’estellat es pot realitzar tant en verd (arbre acabat de tallar) com en sec
(deixant assecar l’arbre uns mesos):
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Material a estellar
Fusta verda
(acabada de tallar)

Fusta seca
(després de varis
mesos de tallada)

Taula 29: Característiques de l'estellat en verd o sec
Característiques
Característiques de les estelles
de la producció
! Facilitat d’estellat
! Pèrdua de material durant l’assecat (10 – 12%
de matèria seca en mesos)
! Lleu desgast de les
ganivetes
! Desenvolupament de podridures que poden
irritar i crear al·lèrgies
! Estellat sense pols
! Taxa de partícules en suspensió que
! Possible presència de
s’incrementa notablement
fullam
! Adients per ser cremades després d’un curt
emmagatzematge
! Presència de branquillons i elements llargs
! Presència de fullam que incrementa el contingut
de cendres
! Més difícil d’estellar
! Poca o gens pèrdua de material, deguda a
(fusta més dura)
l’absència total o parcial de podriments
! Més desgast de les
! Taxa de partícules en suspensió constant
ganivetes
! Poden ser conservades més temps sense
! Estellat amb més pols
degradació
! Poc o gens fullam
Font: Adaptat per Afib-CTFC de Laurier et al. (1998)

El més recomanable és estellar en verd, ja que la fusta seca (principalment quan baixa
del 30% en base seca) guanya en duresa i, aleshores, el procés d’estellat gasta més
energia, requerint també més temps i, per tant, augmenta el seu cost. No obstant això,
hi ha empreses que prefereixen estellar en sec perquè així l’emmagatzematge
posterior d’aquesta estella seca és més fàcil i no hi ha tantes variacions d’humitat a
l’interior de la pila d’estella.

5.3. Transport
Segons si es realitza l’estellat a pista o a pati, el transport serà del material sencer
(restes senceres dels arbres) o bé de l’estella.

5.3.1. Transport del material sencer
El transport es realitzarà des del bosc on s’ha realitzat l’aprofitament fins al pati
d’emmagatzematge.

Condicionants
S’ha de treballar a escala de bosc o municipi, ja que els costos de transport de la
biomassa forestal primària sencera (principalment arbres petits i torts) poden ser molt
elevats.

Equips
Els principals equips que es necessiten per al transport de la fusta sencera són
vehicles de transport convencional de fusta, preferentment tot terreny de 2 o 3 eixos.

Rendiments
D’acord amb anteriors estudis i prospeccions en el mercat de l’aprofitament forestal de
biomassa forestal, així com d’estimacions pericials, es parteix dels supòsits següents:
!

Temps de treball per dia net: 7,5 hores/dia

!

Temps de treball a l’any: 210 dies, considerant un mes de vacances i
descomptant els caps de setmana i dies festius.

!

Capacitat de càrrega d’un camió tot terreny de 2 o 3 eixos: considerem 9 tones
per viatge, ja que varia en funció del tipus de material (6 tones en el cas

56

ESTUDI DE VIABILITAT D’APROFITAMENTS
DE BIOMASSA PER ENERGIA A MENORCA

d’arbres de baixa qualitat, torts o sense desbrancar, i més de 12 tones en el
cas d’arbres d’alta qualitat, rectes i desbrancats).
!

Cost horari d’un camió tot terreny de 2 o 3 eixos: 45,46 €/h

!

Temps promig per a realitzar un viatge (anada i tornada) pel transport de fusta
apilada: 35 minuts la càrrega del material, 25 minuts la descàrrega, més dues
vegades el temps de desplaçament del bosc fins al punt d’emmagatzematge.

!

Punt d’emmagatzematge: centre de gestió de residus de Menorca, a la planta
de compostatge de Milà.

!

Temps promig de desplaçament d’un camió per portar fusta de bosc fins al punt
d’emmagatzematge: 25,6 minuts (Taula 31).

!

Supòsit de velocitats d’un camió a la xarxa viària de Menorca:
o

Rc-1, Rc-2 i Me-x: 70 km/h

o

Rm: 50 km/h

o

Cf-1, Cf-2, Cf-3 i camins entre finques: 40 km/h

o

Cf-5: 30 km/h

Tenint en compte totes aquestes consideracions, els costos i rendiments del transport
del material sencer des del bosc a aprofitar fins a la planta de compostatge de Milà són
els que es mostren a la Taula 30:
Taula 30: Costos i rendiments del transport del material sencer
Hores
Llocs de treball
Cost (€/t50)
Equip
Màxim Mínim
Màxim
Mínim Màxim Mínim
Camió TT de fusta de 2 o 3 eixos

4.951
1.441
Font: Afib-CTFC

3,1

0,9

9,36

Així doncs, es crearia un lloc de treball pel supòsit mínim i 3 pel màxim, a un cost de
9,36 €/t50.
Utilitzant eines GIS, s’ha calculat el temps mitjà que trigaria un camió (considerant el
camí més curt) a realitzar el recorregut des dels diferents boscos accessibles fins a la
planta de Milà, i la quantitat de biomassa aprofitable que representa:
Taula 31: Temps de desplaçament d'un camió des de l’àrea d’aprofitament fins al punt
d'emmagatzematge
Màxim
Mínim
Temps
Superfície Biomassa Superfície Biomassa
3
3
(%)
(m /any)
(%)
(m /any)
0 - 15 min
19,61
2.999
24,77
1.158
15 - 30 min
43,56
10.445
53,70
4.210
30 - 45 min
18,99
4.378
14,51
921
45 - 60 min
15,96
4.609
6,99
387
60 - 66 min
1,88
531
0,03
1
Font: Afib-CTFC

Pel supòsit màxim, el 63% de la superfície forestal de Menorca es troba a menys de 30
minuts de distància de la planta de compostatge de Milà, suposant uns 13.500 m3/any
aproximadament. Mentre que pel supòsit mínim és el 78% de la superfície forestal la
que es troba a menys de 30 minuts de distància i suposa uns 5.400 m3/any.
Als Annexes 10 i 11 hi ha els mapes de Temps de transport de biomassa disponible
màxima i de Temps de transport de biomassa disponible mínima.
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5.3.2. Transport d’estella
El transport es realitzarà des del bosc on s’ha realitzat l’aprofitament fins al pati
d’emmagatzematge.

Condicionants
S’ha d’assegurar que existeix mobilitat per a la maquinària a les pistes, així com
capacitat portant suficient del sòl.

Equips
Generalment el transport de l’estella es realitza amb contenidors intercanviables de
caixa tancada de 10, 20, 30... map (m3 aparents d’estella).

Costos i rendiments
D’acord amb anteriors estudis i prospeccions en el mercat de l’aprofitament forestal de
biomassa forestal, així com d’estimacions pericials, es parteix dels supòsits següents:
!

Temps de treball per dia net: 7,5 hores/dia

!

Temps de treball a l’any: 210 dies, considerant un mes de vacances i
descomptant els caps de setmana i dies festius.

!

Capacitat d’un vehicle de caixa tancada basculant: 10, 20 o 30 map

!

Cost horari d’un vehicle de caixa tancada basculant: 31,29 €/h, 42,26 €/h i
45,46 €/h pels camions de capacitat de 10, 20 i 30 map, respectivament.

!

Temps promig per a realitzar un viatge (anada i tornada) pel transport de fusta
apilada: 35 minuts la càrrega del material, 25 minuts la descàrrega, més dues
vegades el temps de desplaçament del bosc fins al punt d’emmagatzematge.

!

Punt d’emmagatzematge: centre de gestió de residus de Menorca, a Milà

!

Temps promig de desplaçament d’un camió per portar fusta de bosc fins al punt
d’emmagatzematge: 25,6 minuts (Taula 31).

!

Supòsit de velocitats d’un camió a la xarxa viària de Menorca:
o

Rc-1, Rc-2 i Me-x: 70 km/h

o

Rm: 50 km/h

o

Cf-1, Cf-2, Cf-3 i camins entre finques: 40 km/h

o

Cf-5: 30 km/h

Equip
Camió basculant
de caixa tancada

Taula 32: Costos i rendiments del transport d'estella
Hores
Llocs de treball
Capacitat
(map/viatge) Màxim Mínim Màxim
Mínim
10
20
30

11.573 3.368
5.787 1.684
3.858 1.123
Font: Afib-CTFC

7,3
3,7
2,4

2,1
1,1
0,7

Cost (€/t50)
Màxim Mínim
15,06
10,17
7,29

L’elecció del camió es realitzarà en funció dels que hi hagi disponibles al territori, però
com més capacitat tingui el camió més barat serà el seu cost per tona transportada.
De forma general, pel supòsit mínim es requeririen entre un i dos camions, i pel supòsit
màxim entre dos i set.
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5.4. Emmagatzematge i assecat
Un dels puntals fonamentals per a l’aprovisionament és l’existència de magatzems o
patis per compensar tota mena de fluctuacions en la cadena de proveïment, tant
previstes com imprevistes, i també cert assecat del material. És a dir, serveix per
acopiar la biomassa d’una temporada i assecar-la fins el moment del lliurament a la
sitja.
Les característiques que haurien de tenir aquests patis són:
!

Zones planes sense vegetació (per exemple: camps en guaret, abocadors
clausurats, etc.)

!

Bon accés per a vehicles d’arribada i de sortida (si pot ser, pista asfaltada o
carretera)

!

Proximitat a una bàscula per a poder efectuar les pesades

!

Suficientment allunyats de la superfície arbòria

!

Propers a un punt d’aigua (per cas d’incendi)

!

Tenir una part plana, preferentment pavimentada, ben drenada per l’estella

En aquests patis, la biomassa es pot acopiar sencera o estellada.

5.4.1. Emmagatzematge de restes forestals
De forma opcional, es pot deixar el material sencer a l’aire lliure durant uns mesos per
tal que perdi una part important de la humitat abans de ser estellat. Habitualment, a
Europa, la fusta es deixa un any a l’aire per a realitzar l’estellat en sec i passar
directament al lliurament de l’estella en grans plantes, sense emmagatzematges
intermedis d’estella.
Els principals condicionants de l’emmagatzematge de fusta que s’han de tenir en
compte són: aspectes fitosanitaris, la capacitat d’assecat de la fusta i els requeriments
d’espai.

Condicionants fitosanitaris
Les alteracions més importants que es produeixen a la fusta són de tipus biòtic,
produïdes per organismes vius.
Els fongs es desenvolupen quan en la fusta es produeixen simultàniament les
següents condicions (Vignote et al, 2006):
!

Humitat de la fusta: el desenvolupament del fong és més ràpid en valors d’entre
el 50 i el 100% (base seca) d’humitat de la fusta, que coincideix amb els valors
d’humitat als que sol arribar la fusta al pati.

!

Temperatura: l’interval de temperatura òptim a la qual es desenvolupen els
fongs és entre els 25 i els 35ºC.

Quan es compleixen ambdues condicions, la fusta sofreix l’atac dels fongs de pudrició i
els fongs del blaveig. Els efectes més notables que causa el blaveig són un canvi de
coloració, que no afecta a la resistència de la fusta, i un increment de la permeabilitat,
dificultant els processos d’assecat. En canvi, els fongs de pudrició causen una pèrdua
immediata de resistència i una pèrdua de fusta.
Els principals insectes que poden atacar la fusta són els barrinadors de la fusta
(Tomicus i Ips) i, un cop detectada la seva presència, s’ha de procedir a l’estellat
immediat de les restes afectades. Tanmateix, el més important de la presència
d’aquestes espècies és la possibilitat de provocar una plaga forestal, donada la facilitat
de desenvolupament de moltes espècies perforadores sobre la fusta recent tallada.
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Condicionants de l’assecat de la fusta
Les condicions d’assecat més importants per a un lot de fusta són funció de:
!

humitat relativa de l’aire

!

humitat inicial de la fusta

!

diàmetre de la fusta i gruix d’escorça

!

exposició a vents

!

orientació del terreny on està emmagatzemada

La humitat relativa és el factor més important entre els que afecten al contingut
d’humitat en la fusta (Álvarez et al, 1992). Segons les condicions ambientals de
temperatura i humitat, es perdrà part de l’aigua lligada de la fusta fins a un punt
d’equilibri (humitat d’equilibri higroscòpic).
Gràfic 7: Humitat relativa de l'aire i temperatura mitjana a Menorca
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Font: Afib-CTFC a partir de dades de l’AEMET (2010). Estació meteorològica aeroport de Maó

L’índex d’assecat és més elevat a l’estiu (de juny a setembre), quan el dèficit de
pressió de vapor és més elevat i l’arbre pot perdre la humitat més ràpidament a través
del seu fullam o la superfície de fusta descoberta. A mesura que augmenta la humitat
relativa, la pèrdua d’humitat es redueix, tant per la disminució de la pressió de vapor
com per la higroscopicitat de la fusta.
Pel que fa a la humitat inicial de la fusta, a banda de les diferències entre espècies,
també existeixen diferències estacionals, trobant-se més humida la fusta en l’època de
creixement vegetatiu i menys en les èpoques d’hivern i d’estrès hídric. Alhora, diferents
estudis han demostrat que el material deixat durant un llarg període pot mantenir baix
el contingut d’humitat. Així doncs, tot i que deixar la fusta al bosc durant l’hivern no és
recomanable des del punt de vista logístic, no incrementa el contingut d’humitat.
Tanmateix, es recomana deixar la fusta acopiada abans de finalitzar el mes de
setembre, per tal de garantir el contingut d’humitat més baix possible.
L’exposició de la pila als vents dominants també és important considerar-ho, ja que les
corrents d’aire afavoreixen l’evacuació del vapor d’aigua desprès per la fusta, impedint
així el desenvolupament dels fongs.
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Característiques de les piles de restes
A partir del setembre i fins el juny següent es pot cobrir les piles de restes de tallada
amb un paper protector (per exemple, Walki®Biomass Cover 246 g/m2) per tal de
protegir-les de la pluja i la neu, ja que s’ha demostrat que cobrir les piles d’arbres
sencers en carregador comporta una reducció més gran del contingut d’humitat en
comparació amb les piles descobertes.
Foto 3: Restes forestals cobertes amb paper protector

Autor: Afib-CTFC

Per tal d’evitar l’adició d’impureses i la proliferació de fongs en el temps que la fusta
està apilada, les piles es formaran tal com s’indica a la Figura 5, col·locant arbres i
fustes al terra que serveixin de suport a la resta de la pila, dotant-la així d’una
separació mínima amb el sòl.
Figura 5: Disposició de la pila del material

Font: Afib-CTFC

Així doncs, l’acopi de la fusta als patis es realitzarà en forma de piles, de la màxima
alçada possible per tal que la coberta tingui el màxim efecte possible.
El temps d’emmagatzematge oscil·larà entre els 6 i 12 mesos, per tal d’assolir una
humitat del 30%bh.

Característiques dels patis d’emmagatzematge
El pati s’ha de rodejar d’un carrer perimetral de 5 a 6 metres d’amplada i, segons les
seves dimensions, s’ha de creuar per un o varis carrers principals de la mateixa
amplada, per tal de permetre fàcilment el gir dels vehicles.
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Les piles s’han de disposar perpendicularment al carrer o carrers principals, separades
les unes de les altres per passadissos d’1 a 1,5 metres, deixant un carrer secundari de
3,5 a 4 metres cada dues piles per a que puguin circular-hi els vehicles i efectuïn la
descàrrega. És important realitzar l’apilat de tal forma que els vents dominants circulin
transversalment a les restes, per tal de perdre més ràpidament la humitat.
L’amplada de la pila ve determinada per la longitud de les restes i la seva longitud ha
de ser compresa entre els 20 i 30 metres. L’alçada màxima d’apilat és de 4 a 5 metres,
ja que així permet maniobrar correctament als equips de manipulació.
Figura 6: Exemple de disseny d'un pati. Unitats en metres

La zona marró és on hi ha les restes apilades, i la zona blanca són els carrers.
Font: Afib-CTFC

Maquinària necessària en la zona d’emmagatzematge
Tractor, preferentment articulat, amb braços hidràulics. Pel moviment de la fusta
(càrrega, descàrrega, manipulació i apilat), s’acobla una “grapa” o pinça anomenada
carregadora frontal de forquilla. Pel maneig de l’estella, s’acobla una pala carregadora
especialment adaptada per aquest ús.
La carregadora frontal de forquilla es pot estalviar si el camió que realitza el transport
duu una grapa incorporada (realitzant ell mateix la descàrrega del material) i, a més,
l’estelladora que realitza l’estellat a pati és mòbil i també amb grapa incorporada.
Foto 4: Carregadora frontal de forquilla i pala carregadora

Autor: http://espana.cat.com
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5.4.2. Emmagatzematge d’estella forestal
L’assecat de l’estella es pot fer a l’aire lliure, amb tèxtil protector o sota cobert. Els
principals condicionants de l’assecatge natural de l’estella que s’han de tenir en
compte són: el fenomen de la termogènesi i les condicions ambientals.

Emmagatzematge a l’aire lliure
És l’opció més senzilla i econòmica. Es realitza normalment en determinades
circumstàncies:
!

Temporalment en el temps de producció

!

En el lloc d’estellament per al seu posterior transport

!

En llocs d’emmagatzematge, ben exposats per afavorir l’assecat (principalment
a l’estiu)

S’ha de tenir en compte que si la pila es fa sobre terra (sense estar pavimentat) es
perd aproximadament un pam de l’estella de la part inferior de la pila per tal d’evitar la
barreja amb pedres i sorra. A més, hi ha el risc de rehidratació de la pila.
Foto 5: Exemple d'emmagatzematge a l'aire lliure

Autor: Afib-CTFC

Emmagatzematge amb tèxtil protector
Es pot cobrir amb un tèxtil. Al mercat hi ha diversos tipus de tèxtils (per exemple, el
Toptex o el Lesto) que tenen la propietat de permetre l’evaporació de la humitat de la
pila però impedeixen que la pluja o la neu mullin directament l’estella, amb la qual cosa
s’afavoreix el seu assecat.
És un teixit de polipropilè que no és atacat pels agents ambientals i la seva vida útil és
aproximadament de 5 anys.
En aquest cas, és recomanable que el terra estigui pavimentat, ja que així no hi haurà
increments d’humitat ni pèrdues d’estella per impureses.
Els principals avantatges del tèxtil és que no requereix molta inversió inicial i que
permet flexibilitat per a escollir el lloc d’emmagatzematge (ja que és mòbil).
Un desavantatge és que si es formen plecs s’hi acumula l’aigua i deixa de ser efectiu.
Tampoc és efectiu en superfícies horitzontals.
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Foto 6: Exemple d'emmagatzematge sota tèxtil

Autor: Afib-CTFC

Sota cobert
Si està ben dissenyat, l’assecat és més segur. És important controlar alguns aspectes
del disseny tals com la ventilació, l’aïllament i l’accés.
Els seus principals avantatges són:
!

Major capacitat per m2 ocupat (si el cobert és amb parets)

!

Protecció efectiva davant l’aigua (rehidratació)

!

Segons la construcció, es redueix l’aportació de pedres i sorra pel vent

Els principals inconvenients és que requereix una major inversió inicial que els tèxtils i
que és fix. Tanmateix, també es pot fer servir per aquest efecte un magatzem ja
existent (per exemple, de palla).
Foto 7: Exemple d'emmagatzematge sota cobert

Autor: Afib-CTFC

Fenomen de la termogènesi
A l’interior de les piles d’estella hi tenen lloc una sèrie de processos físics, químics i
biològics que comporten un increment de la temperatura i variacions en el contingut
d’humitat, causant un característic efecte xemeneia: circulació d’aire des dels costats
cap a la part superior de la pila, on es pot arribar a acumular molta humitat (fenomen
de termogènesi). Per tant, el flux d’humitat és vertical, el qual genera una acumulació
d’aigua i una humitat de vapor.
Així doncs, durant l’emmagatzematge, les propietats de les estelles poden variar degut
a aquests processos que tenen lloc a l’interior de les piles. Des del punt de vista de
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l’assecat, les pèrdues de material i els canvis del contingut d’humitat tenen un gran
impacte.
Foto 8: Efecte xemeneia en les piles d'estella

Autor: Afib-CTFC

Hi ha molts factors que afecten a l’escalfament de les piles:
-

humitat superior al 30% en base humida (ja que la humitat determina la
presència de microorganismes),

-

contingut elevat de fulles/acícules i escorça,

-

mida de les estelles (distribució granulomètrica i superfície específica),

-

forma de la pila (cònica o trapezoïdal),

-

condicions ambientals (règim de pluges),

-

estació d’emmagatzematge,

-

estat de la fusta (temps transcorregut des de la tallada),

-

tipus de coberta (si n’hi ha),

-

mida de la pila (amplada i alçada principalment, ja que delimiten la zona de la
pila aïllada de les condicions ambientals),

-

grau de compactació,

-

la seva gestió (volteig cada cert temps, aireig assistit amb un ventilador..., ja
que el volteig o la seva ventilació, per exemple, afavoreixen la proliferació de
microorganismes aerobis).

Aquest increment de la temperatura, tot i que és beneficiós per a l’assecat del material,
ha de ser controlat per a evitar l’autocombustió de la pila, que té lloc en aquelles piles
on la capacitat per a dissipar la calor generada en el seu interior és defectiva,
acumulant-la en el seu interior. El procés de piròlisi té lloc a partir de temperatures de
200 – 250 ºC que, unit a una elevada presència d’oxigen, podria provocar la
combustió. Tanmateix, les temperatures més altes es detecten durant la primera
setmana d’emmagatzematge, i normalment estan entre els 60 i 80ºC.
Una altra conseqüència important de l’existència d’un procés de termogènesis és la
pèrdua de matèria seca que comporta i, per tant, la motivació d’un canvi de la qualitat
del combustible. Aquesta variació de la qualitat suposa la reducció del contingut
energètic del material, que es reflecteix en la disminució de la quantitat de carboni i en
els increments del contingut en cendres i del percentatge de lignina.
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Condicionants ambientals
Tal com passava en l’emmagatzematge de les restes forestals, les condicions
ambientals de temperatura i humitat relativa de l’aire influeixen en l’assecat de la fusta,
fent que es perdi part de l’aigua lligada a la fusta fins al punt d’equilibri higroscòpic. I tal
com s’ha vist al Gràfic 7, l’índex d’assecat a l’illa de Menorca és més elevat a l’estiu
(de juny a setembre).

Característiques de les piles d’estella
Les piles d’estella han de ser de forma cònica i regulars, per tal que el seu
comportament sigui simètric en els seus talls transversals. També és important que el
material sigui el més homogeni possible quant al seu contingut d’humitat i
granulometria, evitant l’excessiva concentració de material molt fi, el qual pot dificultar
el pas de l’aire i afavorir el risc d’autoignició.
Generalment, es deixa el material en piles sota cobert, ben airejades i evitant
condensacions al sostre, i sobre un terra pavimentat que faciliti la posterior recollida.
Independentment del tipus de coberta que s’utilitzi, la mida de les piles està
condicionada per la humitat de les estelles, el contingut d’acícules i escorça, i la
granulometria. En el cas d’estelles amb una humitat superior al 30% en base humida,
un contingut elevat d’acícules i escorça i amb molta presència d’elements fins, es
recomanen piles de fins a 200 m3 i 3 – 4 m d’alçada màxima. Com més seca estigui
l’estella, més grossa podrà ser la pila.
Amb un estellat més gruixut es facilita l’assecat, però s’ha d’anar en compte que la
granulometria de l’estella estigui dins els paràmetres admissibles de la caldera que
volem subministrar, perquè sinó haurem de fer un tamisat, incrementant així el cost de
les operacions.
Com s’ha comentat anteriorment, el procés d’assecat natural de la fusta mai assolirà
valor finals mitjans menors als corresponents a l’equilibri amb la humitat ambient. En el
cas de la biomassa forestal assecada naturalment a Europa, aquesta humitat
d’equilibri pot variar entre el 15 i 25%hbh depenent de la localització i estació de l’any.
Generalment, en 3 - 4 mesos d’emmagatzematge la humitat a l’interior de les piles pot
descendir del 50 al 25%hbh, apta per a ser utilitzada en calderes domèstiques, encara
que poden quedar zones humides al cim i la base de la pila.
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5.5. Tamisat (opcional)
Els requeriments de l’aprofitament de l’estella per a bioenergia està condicionat al tipus
d’instal·lació on es destina (humitat, granulometria i composició). Les calderes de mida
petita requereixen una humitat inferior al 30% en base humida, absència d’impureses i
granulometria homogènia d’uns 5 cm. Les calderes de major potència admeten un
ventall molt més ampli d’humitats i granulometries. Aquestes característiques són
sempre subjectes al model específic de caldera i sistema d’alimentació, que fixen els
requeriments concrets de la instal·lació.
Aleshores, en funció dels requeriments de les instal·lacions a subministrar, pot ser
necessari un garbellat de l’estella per tal de retirar elements fins que puguin dificultar
l’alimentació o el procés termoquímic de conversió energètica. Els elements gruixuts
sempre es poden re-estellar, si la maquinària i la capacitat dels operaris ho permeten.
Això permet obtenir fraccions d’estella molt més homogènies i, per tant, de major
qualitat; però, per contra, encareix el producte final i genera fraccions de mida diferent
que també cal valoritzar.

5.6. Subministrament de l’estella
La última etapa del procés és la distribució i venda de l’estella, és a dir, el transport de
l’estella dels patis o magatzems fins a les sitges dels clients. El cost d’aquesta etapa
depèn directament de la distància de transport i de la capacitat del mitjà que s’utilitzi.
També és important saber si es pot descarregar directament a la sitja o no.
El tipus de vehicle a utilitzar pel transport d’estella s’escull a partir de la distància
necessària a recórrer, el volum d’estella, l’estat i qualitat de les carreteres i accessos, i
el tipus de descàrrega de l’estella a la sitja.
Per minimitzar el cost d’aquest transport, una altra condició important a establir és que
els clients disposin de sitges amb capacitat suficient per:
!

Poder abastir-se durant el període de màximes necessitats (mínim uns 15 dies)

!

Emmagatzemar tota la capacitat del mitjà de transport que s’utilitzi més un 25%
per mantenir sempre una reserva mínima d’estella (per exemple, un remolc de
10 m3 necessitaria una sitja de 12,5 m3).

Així mateix, cal vetllar perquè durant la fase de subministrament (des del pati
d’emmagatzematge fins a la sitja) l’estella no es mulli ni hi entrin impureses, cobrint-la
o deixant-la a recer en cas de pluja.
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5.7. Avaluació dels costos d’obtenció de la biomassa
5.7.1. Estellat a pista
Si s’escull el mètode de l’estellat a pista, el cost de l’estella al punt d’emmagatzematge
és entre 63 i 66 €/t50, aproximadament. Els supòsits que s’han assumit per obtenir
aquests valors són:
!

Estassada: tanqueta de martells de 105 CV amb un rendiment de 7h/ha

!

Tallada: serra mecànica de 3,5 CV amb un rendiment de 1,49 t50/h

!

Desembosc: tanqueta de martells de 105 CV amb cabrestant i un rendiment
desemboscant fusta de 1,79 t50/ha

!

Estella a pista: estelladora mòbil < 200 CV amb un rendiment de 20 map/h

!

Transport de l’estella: camió de caixa tancada i basculant amb una capacitat de
30 map

!

Manipulació de l’estella: pala carregadora amb un rendiment de 160 map/h
Taula 33: Resum dels costos d'obtenció de la biomassa en el mètode d'estellat a pista
Cost total (€)
Cost (€/t50)
Cost horari
Operació
(€/h)
Màxim
Mínim
Màxim Mínim
32,00
344.026 124.621
14,31 17,81
Estassada
Tallada
Desembosc
Estellat a pista
Transport de l'estella
Manipulació de l'estella
Total procés

18,00
32,00
65,00
45,46
30,00

346.197
429.791
202.947
175.372
11.708
1.510.041
Font: Afib-CTFC

100.751
125.079
59.062
51.037
3.407
463.957

14,40
17,88
8,44
7,29
0,49
62,81 66,31

Seguint aquesta logística d’aprofitament de la biomassa, es creen entre 10 i 32 llocs
de treball.
Taula 34: Resum del llocs de treball creats en el mètode d'estellat a pista
Llocs de treball
Operació
Màxim Mínim
6,8
2,5
Estassada
Tallada
Desembosc
Estellat a pista
Transport de l'estella
Manipulació de l'estella
Total procés
Font: Afib-CTFC

12,2
8,5
2,0
2,4
0,2
32,2

3,6
2,5
0,6
0,7
0,1
9,9

5.7.2. Estellat a pati
Si, en canvi, s’escull el mètode de l’estellat a pati el transport és del material sencer i
s’hi afegeix el cost de manipulació dels troncs sencers. Tanmateix, el cost final de tot
el procés és pràcticament el mateix que per l’estellat a pista.
Els supòsits que s’han fet per realitzar aquests càlculs són:
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!

Estassada: tanqueta de martells de 105 CV amb un rendiment de 7h/ha

!

Tallada: serra mecànica de 3,5 CV amb un rendiment de 1,49 t50/h

!

Desembosc: tanqueta de martells de 105 CV amb cabrestant i un rendiment
desemboscant fusta de 1,79 t50/ha

!

Transport del material sencer: camió tot terreny de 2 o 3 eixos amb una
capacitat mitjana de 9 tones

!

Manipulació de les restes: carregadora frontal de forquilla amb un rendiment de
62 t50/h

!

Estellat a planta: estelladora semimòbil > 200 CV amb un rendiment de 40
map/h

!

Manipulació de l’estella: pala carregadora amb un rendiment de 160 map/h
Taula 35: Resum dels costos d'obtenció de la biomassa en el mètode d'estellat a planta
Cost total (€)
Cost (€/t50)
Cost horari
Operació
(€/h)
Màxim
Mínim Màxim Mínim
32,00
344.026 124.621 14,31 17,81
Estassada
18,00
346.197 100.751
14,40
Tallada
32,00
429.791 125.079
17,88
Desembosc
Transport del material sencer
Manipulació de les restes
Estellat a planta
Manipulació de l'estella
Total procés

45,46
32,00
75,00
30,00

225.061
12.408
140.502
11.708
1.509.693
Font: Afib-CTFC

65.498
3.611
40.889
3.407
463.856

9,36
0,52
5,84
0,49
62,80 66,30

També es crea el mateix nombre de llocs de treball, entre 10 i 32.
Taula 36: Resum del llocs de treball creats en el mètode d'estellat a pista
Llocs de treball
Operació
Màxim
Mínim
6,8
2,5
Estassada
12,2
3,6
Tallada
8,5
2,5
Desembosc
Transport del material sencer
Manipulació de les restes
Estellat a planta
Manipulació de l'estella
Total procés
Font: Afib-CTFC

3,1
0,2
1,2
0,2
32,4

0,9
0,1
0,3
0,1
9,9
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5.8. Conclusions
La superfície forestal arbrada de Menorca és de 22.500 ha, que equivalen a un volum
de fusta de 275.000 m3.
La biomassa disponible s’ha calculat en funció del creixement de cada espècie arbòria,
el qual és baix ja que es tracta d’espècies adaptades al clima mediterrani de l’illa.
S’han realitzat els càlculs en base a dues hipòtesis:
1) Biomassa màxima: inclou tota la superfície forestal menys la zona del Parc
Natural de s’Albufera des Grau i els barrancs que hi ha al sud de l’illa, ja que en
aquestes dues zones hi preval el paper protector dels boscos.
2) Biomassa mínima: inclou tota la superfície forestal menys la zona del Parc
Natural de s’Albufera des Grau i els barrancs (ja que tenen caràcter protector);
i, a més, també s’exclou els ANEI i els alzinars protegits, perquè considerem
que no hi està permesa l’explotació silvícola productiva.
Així doncs, la biomassa disponible és de 23.000 m3/any pel supòsit màxim i 6.700
m3/any pel mínim.
Taula 37: Resum de la biomassa disponible a Menorca
Unitats
Màxim
Mínim
ha
17.336
6.693
t50/any
24.041
6.997
m3/any
22.962
6.678
t30/any
17.172
4.998
Font: Afib-CTFC

En aquests càlculs de biomassa disponible no es considera l’explotació forestal actual
ni la incidència dels incendis forestals, que poden modificar la comptabilització. A més,
aquest volum aprofitable indica el que es pot extreure del bosc d’una forma sostenible,
aprofitant únicament el creixement de la massa.
Els aprofitaments forestals (tant de fusta com de llenya) l’any 2009 foren de 2.600 m3,
molt per sota del volum de biomassa disponible. Per tant, a Menorca seria possible
una gestió forestal més intensiva.
Quant a la logística de l’aprofitament d’aquesta biomassa disponible hi ha dues
possibilitats: realitzar l’estellat a pista (i, per tant, fer el transport de l’estella),o bé
realitzar l’estella a la planta (i, aleshores, fer el transport de les restes senceres). Tot i
tenir rendiments diferents, en els supòsits que hem fet ens dóna aproximadament els
mateixos costos en els dos casos.
Els costos de tot el procés d’obtenció de la biomassa (aprofitament, transport i
processat) estan entre els 63 i 66 €/t50, molt elevats en comparació a Catalunya.
Seria interessant la realització de proves pilot a Menorca en diferents tipologies de
boscos per tal d’aproximar aquests rendiments i costos a la realitat menorquina, a més
d’avaluar l’efecte que produeixen les parets seques en l’accessibilitat de la maquinària.
Si es decidís tirar endavant l’aprofitament de la biomassa a Menorca hi hauria la
possibilitat de crear entre 10 i 32 llocs de treball directes (pel supòsit mínim i màxim,
respectivament) en la logística de l’aprofitament biomàssic.
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6. Avaluació de la demanda energètica
La demanda energètica de Menorca es caracteritza per una forta dependència dels
derivats del petroli i una escassa contribució de les energies renovables. El transport
és un dels principals consumidors de petroli, així com la producció d’energia elèctrica
en les centrals tèrmiques. El consum energètic es troba influenciat per un turisme
fortament estacional que obliga a sobredimensionar els equips productors d’energia
per abastar la demanda en èpoques de màxima explotació dels recursos insulars
(OBSAM, 2003-2006).
L’avaluació de la demanda energètica actual i potencial de bioenergia forestal és un
pilar fonamental en el plantejament d’una estratègia en l’aprofitament de la biomassa
amb finalitats energètiques, quantitats i condicionants.
En aquest apartat es realitza una estimació del consum energètic en aplicacions
tèrmiques, i s’avaluen diversos escenaris de desenvolupament potencial de l’activitat
de la bioenergia.
Tanmateix, cal tenir en compte que el desenvolupament de la bioenergia forestal
passa per l’avaluació de les característiques i condicions de cada instal·lació individual
(per exemple, requeriments d’espai i accessibilitat, o bé ubicació urbana – rural), que
fan més o menys adient que sigui subministrada amb biomassa forestal primària, altres
biomasses (com per exemple les llenyes o pèl·let), o altres energies renovables o no.
Les instal·lacions de producció de calor amb biomassa forestal requereixen una
inversió inicial més elevada que en sistemes convencionals amb el mateix nivell
d’automatismes. Per això s’utilitzen per a necessitats tèrmiques constants i elevades,
on l’economia del preu de la biomassa respecte el preu del combustible fòssil permet
amortitzar més ràpidament la inversió.
L’ús de la biomassa forestal primària per a calefacció és especialment recomanat en
aquells habitatges que compleixen alguns dels següents requisits:
!

caldera instal·lada amb més de 15 anys (de gas natural o gasoil)

!

de propera renovació

!

de futura construcció (edificis col·lectius)

!

amb demanda de climatització alta i constant

!

amb espai per la sitja i la descàrrega

Així, en funció de les necessitats de cada grup potencial de consumidors es pot
diferenciar:
!

!

!

Particulars:
o

Masia (o “lloc”)

o

Casa individual dins una població

o

Bloc de pisos

o

Casa de segona residència

Edificis públics:
o

Ajuntament, centres d’ensenyament...

o

Centres penitenciaris, hospitals...

o

Instal·lacions esportives amb o sense piscina

Usos industrials:
o

Hotels, cases rurals

o

Hivernacles, granges d’engreix

o

Forn de pa, formatgeries
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!

o

Empreses (deshidratadores d’alfals, bodegues, assecadores de panís,
extractores d’oli...)

o

Plantes de generació d’energia elèctrica

Xarxa de distribució de calor (district-heating)

Les aplicacions més habituals al sector de la biomassa forestal són les tèrmiques per a
calefacció. Així mateix, també es pot realitzar la bioenergia forestal en l’obtenció de
fred, aprofitament d’energia elèctrica, cogeneració (tèrmica i elèctrica) o trigeneració
(calor, electricitat i fred). Per motius d’eficiència (>90%), en aquest estudi es considera
principalment la demanda potencial per aplicacions tèrmiques de generació de calor,
separada segons el sector de consum: habitatges, edificis públics i indústria.
En els apartats següents es presenta un càlcul estimatiu per a cadascun dels sectors,
en base a les següents consideracions:
!

Població disseminada i en nuclis: en base a valors mitjans d’estadística de
població, nombre de persones per llar i superfície mitjana dels habitatges.

!

Edificis públics: en base a les dades de consum real actual del Consell Insular
de Menorca. L’aplicació d’instal·lacions amb biomassa en aquest tipus
d’establiments és especialment interessant pel seu potencial exemplificador i
demostratiu, així com per l’elevat i continuat consum que solen tenir.

!

Indústries: en base a valors del INE (Instituto Nacional de Estadística, 2010),
EUROSTAT; dades empresarials de la base de dades SABI (Bureau van Dijk,
2010) i de la Comissió Europea.

6.1. Habitatges
Per a calcular les necessitats de calefacció pel potencial d’habitatges s’ha emprat una
metodologia en base a les pèrdues de calor pels tancaments de l’habitatge (definides
per la zona climàtica específica) i els grau-dia inferiors a la temperatura de disseny així
com les variables comentades.
Segons el Código técnico de la edificación (CTE, 2006), la demanda energètica dels
edificis es limita en funció del clima de la localitat en la qual s’ubiquen, de la zonificació
climàtica i de la càrrega interna en els seus espais.
L’illa de Menorca està inclosa dins la zona climàtica B3, determinat a partir de valors
tabulats de l’apèndix D del CTE.
Els graus-dia de calefacció és un indicador del grau de rigor climàtic d’un lloc, ja que
relaciona la temperatura mitjana amb una certa temperatura de confort per a
calefacció. Quan es parla de graus-dia de calefacció s’acostuma a realitzar el càlcul en
base als 15 ºC, ja que se suposa que la temperatura de confort dins de l’habitatge és
de 18 ºC i que aquesta diferència de 3 ºC prové d’aportacions de calor d’elements
interiors a l’habitatge (persones, il·luminació, electrodomèstics) i de la captació de
radiació solar per part de l’edifici. Així doncs, els graus-dia de calefacció en base 15 a
Menorca són d’aproximadament 672 ºC·dia.
A més de les pèrdues pels tancaments, també es consideren les pèrdues per
l’orientació. En aquesta situació s’ha considerat el pitjor dels casos (orientació nord),
incrementant així un 20% la totalitat de les pèrdues per manca d’hores de sol i
il·luminació. Així mateix, se suposa que els habitatges compleixen tots els
requeriments del CTE.

6.1.1. Habitatges disseminats
Es considera com a habitatges disseminats aquelles edificacions disperses que no
formen nuclis de població concrets. Per tant, aquests habitatges disseminats o rurals
són els que millor es poden adaptar a la implantació d’un sistema de calefacció amb
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caldera domèstica de biomassa perquè generalment disposen d’espai per instal·lar la
sitja i la caldera, ja que l’estella és de menor densitat energètica i ocupa més espai que
una quantitat equivalent de, per exemple, gasoil.
La caldera d’estella més petita que es comercialitza és d’una potencia de 15 kW,
mentre que les necessitats reals d’un habitatge tipus disseminat de Menorca són de
13-14 kW. Aquest lleuger excés de potència reduiria l’eficiència de la caldera de
biomassa i faria consumir una quantitat d’estella superior a la necessària. Per
aquestes potències o inferiors, es poden emprar també calderes de pèl·let, altres
energies renovables o combustibles fòssils.
Les hipòtesis que hem utilitzat pel càlcul de consum d’estella als habitatges
disseminats de Menorca són:
!

Graus-dia = 672 ºC·dia (en base 15, és a dir, suposem que només es demanda
calefacció durant aquelles hores de l’any on la temperatura mitjana exterior és
inferior a 15 ºC)

!

2 plantes, 10 finestres i 2 portes a cada habitatge

!

Pèrdues de calor/habitatge = 1%

!

Orientació nord

!

Potència necessària de la caldera = 15 kW

!

Rendiment de la caldera = 90%

!

Poder calorífic de l’estella de Pinus halepensis = 3.422 kWh/t30

Taula 38: Consum potencial d’estella (t30/any) als habitatges disseminats de Menorca
Potència Tones
Tones
Nº
Consum
Terme
Nº
Nº
Dimensió
total
d'estella
d'estella
persones
energètic
2
municipal persones
llars llars (m ) municipi (30%bh)
(30%bh)
/llar
(kWh)/llar
(kW)
llar
municipi
755
2,71
279
178
4.182
3,00
10.274
836
Alaior
1.982
2,81
705
179
10.575
3,01
10.317
2.122
Ciutadella
472
2,69
176
180
2.633
3,03
10.361
532
Es Castell
Es
3,03
10.361
220
182
2,50
73
180
1.091
Mercadal
Es Migjorn
32
2,65
12
180
181
3,03
10.361
37
Gran
125
3,14
40
180
596
3,03
10.361
120
Ferreries
1.298
2,73
475
180
7.130
3,03
10.361
1.440
Maó
758
2,58
293
172
4.402
2,93
10.012
860
Sant Lluís
Total
3,01
6.168
5.604
2,73 2.053
179
30.790
10.317
Menorca
Tones expressades al 30% d’humitat en base humida (30%bh), que és aproximadament la humitat a la
que es consumeix l’estella a les calderes.
Font: Afib-CTFC a partir de les dades de població i dimensió dels habitatges de l’INE

Així doncs, si s’utilitzés biomassa per escalfar tots els habitatges disseminats de
Menorca, es necessitarien aproximadament unes 6.170 tones d’estella seca (al 30%
d’humitat en base humida).
Tanmateix, aquests habitatges tenen un consum reduït de biomassa (3 t30 d’estella),
essent insuficients per tal d’absorbir totes les tones de biomassa que produeixen els
boscos de Menorca en el supòsit màxim i, a més, fent que el retorn de la inversió
inicial de la compra de la caldera sigui molt llarg.
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6.1.2. Habitatges aglomerats
Els habitatges aglomerats o agrupats són aquells que formen nuclis de població, amb
carrers, places i altres vies urbanes.
En aquests nuclis, una opció a tenir en compte és la instal·lació de xarxes de calor (o
district heating en anglès), consistent en una central de generació de calor (amb una
caldera de potència mitjana o gran de biomassa) connectada a diferents habitatges a
través d’una xarxa de distribució, permetent que els habitatges accedeixin a aquest
tipus d’energia, competint amb les energies convencionals, amb tots els avantatges
econòmics i mediambientals que això comporta.
La seva aplicació és idònia en edificis o barris de nova construcció o en entorns urbans
densificats, ja que optimitza el transport de combustible i la distribució de calor. En els
habitatges ja existents, les xarxes de calor tenen possibilitats reduïdes d’implantació
immediata, ja que significaria un gran esforç econòmic en obra civil i canonades
aïllades per a connectar la planta de producció de calor als habitatges, a més de la
gran inversió inicial (que ja per si sola és molt més elevada front a altres tipus de
calefacció amb combustibles tradicionals).
Aquesta opció presenta major interès en cas d’obra i urbanització nova, amb una
preparació prèvia del sistema de connexions, disminuint els costos i presentant-se com
una solució amb importants beneficis ecològics i econòmics.
Tot i que a continuació es presenten les dades de consum en zones de població
aglomerada, les dificultats comentades fan poc viable plantejar la conversió d’aquests
sistemes actuals a bioenergia forestal. Per tant, no es consideren els habitatges
aglomerats en els balanços posteriors.
Les necessitats reals d’un habitatge tipus aglomerat de Menorca són de 7 kW, molt per
sota dels 15 kW de potència de la caldera d’estella més petita que es comercialitza.
Tanmateix, existeixen calderes de pèl·let a partir d’una potència de 10 kW. Com ja
hem dit, sobredimensionar la caldera redueix la seva eficiència i fa consumir una
quantitat de biomassa superior a la necessària.
Les hipòtesis que hem utilitzat pel càlcul de consum d’estella als habitatges aglomerats
de Menorca són:
!

Graus-dia = 672 ºC·dia (en base 15, és a dir, suposem que només es demanda
calefacció durant aquelles hores de l’any on la temperatura mitjana exterior és
inferior a 15 ºC)

!

1 planta, 6 finestres i 1 porta a cada habitatge

!

Pèrdues de calor/habitatge = 1%

!

Orientació nord

!

Potència necessària de la caldera = 10 kW

!

Rendiment de la caldera = 90%

!

Poder calorífic de l’estella de Pinus halepensis = 3.422 kWh/t30
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Taula 39: Consum potencial d’estella (t30/any) als habitatges aglomerats de Menorca
Potència Tones
Tones
Nº
Consum
Terme
Nº
Nº
Dimensió
total
d'estella
d'estella
persones
energètic
2
municipal persones
llars
llars (m ) municipi (30%bh)
(30%bh)
/llar
(kWh)/llar
(kW)
llar
municipi
8.502
2,71
3.140
103
31.396
1,56
5.343
4.898
Alaior
27.178
2,81
9.667
100
96.670
1,53
5.242
14.791
Ciutadella
7.420
2,69
2.760
89
27.597
1,42
4.869
3.919
Es Castell
Es
1,62
5.546
3.309
5.110
2,50
2.042
109
20.423
Mercadal
Es Migjorn
1,62
5.546
911
1.491
2,65
562
109
5.622
Gran
4.544
3,14
1.445
109
14.454
1,62
5.546
2.341
Ferreries
27.827
2,73 10.190
97 101.901
1,50
5.140
15.285
Maó
6.239
2,58
2.415
99
24.155
1,52
5.208
3.672
Sant Lluís
Total
1,55
49.124
88.311
2,73 32.222
102 322.217
5.309
Menorca
Tones expressades al 30% d’humitat en base humida (30%bh), que és aproximadament la humitat a la
que es consumeix l’estella a les calderes.
Font: Afib-CTFC a partir de les dades de població i dimensió dels habitatges de l’INE

Així doncs, si s’utilitzés biomassa per escalfar tots els habitatges aglomerats de
Menorca, es necessitarien aproximadament unes 49.125 tones d’estella seca (al 30%
d’humitat en base humida).

6.2. Edificis públics
Aquest apartat mostra el consum potencial a l’edifici del Consell Insular de Menorca
situat a Maó, en base a dades reals de consum elèctric i el càlcul de la quantitat
corresponent d’estella al 30% d’humitat.
Els tècnics de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, del Consell Insular de Menorca,
ens han passat dades del consum elèctric del Consell dels 6 mesos amb major
consum de calefacció.
Les hipòtesis que hem utilitzat pel càlcul del consum potencial d’estella al Consell
Insular de Menorca són:

7

!

Suposem que el 50% del consum d’energia elèctrica és per climatització (i no
per consum en màquines, bombes, il·luminació, etc.)

!

COP 7 de les màquines de climatització = 3

!

Rendiment de la caldera = 90%

!

Poder calorífic de l’estella de Pinus halepensis = 3.422 kWh/t30

!

Preu de l’estella = 100 €/t30

COP: coeficient de prestació d’una bomba de calor (coefficient of performance, en anglès) i

s’expressa com el quocient entre l’energia tèrmica cedida pel sistema i l’energia de tipus convencional
absorbida
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Taula 40: Consum potencial d'estella (t30/any) al Consell Insular de Menorca
Consum
Import
Consum
Consum
Tones
Import
8
9
Data
elèctric
actual
calefacció
estimat
d'estella estella
(kWe)
(€)
(kWe)
(kWt)
(30%bh)
(€)
Novembre 09
52.765
8.599
26.383
79.148
26
2.570
Desembre 09
77.796
12.252
38.898
116.694
38
3.789
Gener 10
90.492
14.929
45.246
135.738
44
4.407
Febrer 10
75.199
12.506
37.600
112.799
37
3.662
Març 10
73.147
11.954
36.574
109.721
36
3.562
Abril 10
52.680
10.050
26.340
79.020
26
2.565
Total Consell
422.079
70.290
211.040
633.119
206 20.555
kWhe: kWh elèctrics; kWht: kWh tèrmics
Font: Afib-CTFC a partir de dades de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera – Consell Insular de
Menorca

Així doncs, durant els mesos d’ús de la calefacció es necessitaria unes 200 tones
d’estella (al 30% d’humitat). Tot i considerar que l’estella es compra a 100 €/t30 (s’ha
de valorar quin podria ser aquest preu en funció de les característiques de l’estella i els
costos d’aprofitament a l’illa), l’estalvi energètic anual front l’electricitat és molt
important.
Remarcar que aquests valors són molt estimatius i s’han fet partint d’uns supòsits
concrets. Abans de la instal·lació d’un sistema de biomassa és necessari un estudi
més detallat.

6.3. Indústria
Per estimar el valor de consum tèrmic en biomassa de les diferents indústries de l’illa,
s’ha partit del llistat de les empreses existents a Menorca de la base de dades SABI
(Bureau van Dijk, 2010), i del consum en energies fòssils (EUROSTAT, 2010) i
ingressos i despeses d’explotació (INE, 2010) segons la classificació del CNAE 2009
(Classificació Nacional de les Activitats Econòmiques).
S’ha seleccionat només aquells sectors industrials on la biomassa pot presentar-se
com una opció viable:
Taula 41: Estimació del consum tèrmic de les indústries manufactureres de Menorca (t30/any) per
sector d’activitat
Consum Consum Consum
Nº
Descripció sector d'activitat
empresa empresa sector
empreses
(MWh/any) (t30/any) (t30/any)
19
17.496
5.113
94.498
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
15
2.334
682
10.229
Fabricació de mobles
5
1.637
478
1.988
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles;
28
476
139
6.429
cistelleria i esparteria
47
333
97
9.257
Indústria del cuir i del calçat
39
1.196
350
13.587
Indústries de productes alimentaris
1
2.807
820
820
Indústries del paper
4
4.295
1.255
4.453
Indústries químiques
158
3.822
1.117 141.262
Total Menorca
Font: Afib-CTFC a partir de les dades de SABI (Bureau van Dijk, 2010), EUROSTAT (2010) i INE (2010)

8

Dada sense validar si es troba l’IVA afegit

9

Dada sense IVA
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Ferreries

Es Migjorn Gran

Es Mercadal

Es Castell

Ciutadella

Alaior

Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Fabricació de mobles
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Indústria del cuir i del calçat
Indústries de productes alimentaris
Indústries químiques
Total Alaior
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Fabricació de mobles
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Indústria del cuir i del calçat
Indústries de productes alimentaris
Indústries químiques
Total Ciutadella
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Total Es Castell
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Indústria del cuir i del calçat
Indústries de productes alimentaris
Total Es Mercadal
Indústria del cuir i del calçat
Total Es Migjorn Gran
Fabricació de mobles
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Indústria del cuir i del calçat

3
1
1
3
4
10
1
23
6
3
1
11
37
10
1
69
1
1
2
2
1
6
11
1
1
6
5
4

14.676
2.334
3.022
837
724
1.294
3.325
3.745
20.445
2.334
252
487
333
1.771
3.325
4.135
837
837
17.588
837
724
1.431
5.145
724
724
2.334
837
724

4.289
682
883
245
212
378
972
1.094
5.975
682
74
142
97
517
972
1.208
245
245
5.140
245
212
418
1.504
212
212
682
245
212

Taula 42: Estimació del consum tèrmic de les indústries manufactureres de Menorca (t30/any) per municipi i sector d’activitat
Consum
Consum
Nº
empresa
empresa
Terme municipal
Descripció sector d'activitat
empreses
(MWh/any)
(t30/any)
12.866
682
883
734
847
3.760
972
20.743
37.899
2.046
74
2.487
7.141
3.668
972
54.286
245
245
10.279
489
212
2.205
13.186
212
212
4.092
1.223
847

Consum
sector
(t30/any)
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Sant Lluís

Maó

Terme municipal

Descripció sector d'activitat

Nº
empreses

Consum
empresa
(MWh/any)
Indústries de productes alimentaris
4
1.150
Total Ferreries
19
1.261
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
7
14.318
Fabricació de mobles
5
2.334
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
3
1.637
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
6
466
Indústries de productes alimentaris
7
1.247
Indústries del paper
1
2.807
Indústries químiques
2
4.295
Total Maó
31
3.872
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
1
27.464
Indústries de productes alimentaris
2
817
Total Sant Lluís
3
14.141
Font: Afib-CTFC a partir de les dades de SABI (Bureau van Dijk, 2010), EUROSTAT (2010) i INE (2010)

Consum
empresa
(t30/any)
336
369
4.184
682
478
136
364
820
1.255
1.132
8.026
239
4.132

Consum
sector
(t30/any)
1.275
7.437
25.428
3.410
1.031
1.251
2.201
820
2.510
36.651
8.026
478
8.503
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6.4. Conclusions
Les instal·lacions de biomassa es recomanen en edificis o indústries amb necessitats
tèrmiques constants i elevades. A més, la instal·lació d’aquests sistemes en edificis
públics és interessant pel seu potencial exemplificador i demostratiu.
Els habitatges disseminats o rurals són els habitatges que millor es poden adaptar a la
implantació d’un sistema de calefacció amb caldera domèstica d’estella perquè
generalment disposen d’espai per instal·lar la sitja i la caldera, ja que aquest producte
forestal és de menor densitat energètica i ocupa més espai que una quantitat
equivalent de, per exemple, gasoil. Tanmateix, a Menorca aquests habitatges tenen un
consum reduït de biomassa (3 tones d’estella seca/habitatge), essent insuficients per
tal d’absorbir totes les tones de biomassa que produeixen els boscos de Menorca en el
supòsit màxim i, a més, fent que el retorn de la inversió inicial de la compra de la
caldera sigui molt llarg.
La instal·lació de xarxes de calor amb biomassa és idònia en edificis o barris de nova
construcció o en entorns urbans densificats, ja que optimitza el transport de
combustible i la distribució de calor. Si s’utilitzés biomassa per escalfar tots els
habitatges aglomerats de Menorca es necessitarien aproximadament unes 49.125
tones d’estella seca. Tanmateix, les possibilitats reals d’implantació immediata de les
xarxes de calor en tots els habitatges aglomerats són reduïdes, ja que significaria un
gran esforç econòmic en obra civil.
Una opció viable és la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’edifici del Consell
Insular de Menorca. Uns càlculs molt estimatius de consum potencial d’estella mostren
que es requeriria unes 200 tones d’estella seca, i uns estalvis anuals pròxims al 50%
en comparació amb el sistema actual d’electricitat. Tot i ser uns valors estimatius, fan
palès la idoneïtat de les instal·lacions de biomassa en els edificis públics.
Per últim, la indústria també és una opció a tenir en compte, principalment en el sector
de fabricació de productes minerals no metàl·lics, les quals tenen uns consums tèrmics
molt elevats i els hi compensa ràpidament la instal·lació d’aquests sistemes amb
biomassa local.
Aquest document s’ha elaborat per estimar la quantitat biomàssica forestal possible,
però cal recordar que aquest material forestal es podria també aprofitar per la
realització de pèl·lets, obtenint un altre producte amb facilitats de subministrament i
emmagatzematge, per les mides que pot assolir. Ara bé, caldria certificar la qualitat del
pèl·let obtingut, així com assegurar una massa crítica de biomassa forestal necessària
per la seva elaboració.
Cal dir que l’aprofitament de la biomassa llenyosa d’origen forestal per obtenció
d’energia calorífica pot ser una alternativa més a la demanda energètica de l’illa.
Sempre i quan es realitzi sota uns criteris de gestió forestal i preservació dels
ecosistemes menorquins.
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Font: Consell Insular de Menorca, 2010
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