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Qui i quQui i quèè éés s ll’’ALEOALEO



• Objectius bàsics:
- Promoure l’eficiència i l’estalvi energètic.

- Promoure les energies renovables

• Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO):

• Departament Consell Comarcal (creació 2001 – 2002)

• Inici 11 ajuntaments, actualment 49

• Servei comptabilitat energètica als Ajuntaments de la Comarca

• Conveni de col·laboració ALEO – Ajuntaments + suport DIBA, 
ICAEN, SOC

• Destinataris:

- Ajuntaments i administracions públiques (conveni)

- Empreses o altres institucions privades

- Particulars



AJUNTAMENT 

Consum d’energia - FACTURACIÓ

ALEO : Comptabilitat i gestió energètica digital 

Energia elèctrica

Energia tèrmica

kWh

€

Arxiu digital

Ok ?



1. Gestió i comptabilitat energètica municipal

Consum d’energia: 

-Facturació digital

-Entrada de factures

-Refacturacions

-...

Control i seguiment: 

-Alarmes

- Optimització contractació

-Informes de seguiment 

- Consultes per altres projectes 

-Benchmarking municipal

- Telemesura i control

Al mercat molts altres 
programes: SIE, Ariadna,...



• Número d’entitats gestionades:
- 49 Ajuntaments

- 1 Consell Comarcal d’Osona

• Número de centres de consum gestionats:
- 912 Quadres Enllumenats públics

- 803 Dependències municipals

- 237 Bombes del cicle de l’aigua

• Número de subministraments gestionats:
- 1.698 Subministraments elèctrics (actius)

- 127 Subministraments de gasoil

- 92 Subministraments de gas

- 41 Subministraments de GLP

- 24 Subministraments de biomassa 

MMéés de 2.000 s de 2.000 
factures mensuals factures mensuals 

a revisar !a revisar !



► Resultats comptabilitat energètica dels 
darrers 5 anys:

Toca a: 4.408,42 €/any per ajuntament de mitjana

Estalvis anuals directes (€/any)

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

2010 2011 2012 2013 2014

Estalvis reclamació facturació (€) Estalvis optimització facturació (€)



• Amortització de les quotes dels ajuntaments:

106.356,91 €13.448,34 €Municipi de > 10.000 
hab.

43.422,57 €5.918,55 €Municipi de > 5.000 i 
de < 10.000 hab.

29.526,44 €2.862,18 €Municipi de > 1.000 i 
de < 5.000 hab.

5.605,59 €1.895,34 €Municipi de < 1.000 
hab.

Estalvis acumulats en 
5 anys

Quota acumulada en 5 
anysMida municipi



Redacció i seguiment de PAES a Osona:

Projecte de biomassa a la comarca



1. Contactes amb mantenidors.

2. Entrada pròpia on no hi ha mantenidors 
(nous quadres, modificacions...).

3. Control altes i baixes.

4. Entrada de l’EP dels nous municipis

Manteniment de l’inventari. Enllumenat i 
dependències

Lluita contra la pobresa energètica

1. Tallers pràctics

2. Visites d’Avaluació Energètica a llars (50 actualment)

3. Actuacions energètiques agregades (compres agregades d’estufes de 
pèl·lets, d’il·luminació eficient, d’electrodomèstics...)

4. Protocol de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i una empresa 
elèctrica



Projecte Desendolla’t

Telegestió d’edificis municipals

1. Tres línies de treball: educativa, ambiental i econòmica

2. Telegestió + pedagogia + coordinació + transparència informació

3. Amb tres anys de vida 38 centres escolars i 10 llars d’infants

4. Estalvis econòmics superiors al 20%, i acumulat superior als 300.000 €

5. 50% de l’estalvi reinvertit als centres escolars: majoria telegestió

6. Projecte premiat a nivell català, estatal i europeu

1. Darrer esglaó: telegestió d’edificis municipals de forma concentrada a 
l’ALEO

2. Actualment 24 edificis (19 escoles, 2 llars d’infants, 1 oficines, 2 centres 
cívics i 1 casal d’avis)

3. Estalvis energètics, econòmics, previsió meteorològica, manteniment...



PerquPerquèè la biomassa?la biomassa?



2. Com arribem a la biomassa??

Consum tèrmic 
important 
(65-35)

Costos gasoil i gas 
propà elevats

Tancament 
indústria de la 

fusta

Compromisos 
europeus 

PAES 20-20-20

Sensibilitat 
ciutadana i 
política pel 
Canvi Climàtic



2. Com arribem a la biomassa??

Recurs local

Reducció
emissions

Incendis 
forestals

Viabilitat 
econòmica

Energia 
renovable

Dependència 
exterior



Cronograma Cronograma 



Cronograma projecte biomassa Osona

1. Inici projecte: La biomassa Lluçanès

2. Estudi del potencial bioenergètic d’Osona

3. Formació i difusió de la biomassa

4. Implantació i instal·lació de calderes de biomassa

5. Punts claus del cronograma

6. Línies treball actuals: calderes, agrupacions forestals i  

implicació ciutadania projecte públics



3.1 Biomassa al Lluçanès (Font: Consorci 
Lluçanès)
 Projecte global de territori iniciat el 2006

 Objectius: dinamització sector forestal (social), 
promoció energies renovables i problemàtiques 
ambientals (ambiental), reducció costos-emissions
(econòmica)

 Línies de treball: impuls de calderes de biomassa a 
nivell municipal i privat, formació i difusió del sector 
i dinamització sector

 Projecte premiat per la Diputació de Bcn el 2010 i 
com a projecte Innovador per la Generalitat 2010



3.2 Estudi potencial bioenergètic

 Estudi del potencial de la biomassa en els boscos 
d’Osona com a font energètica.

 Coordinació: Servei de Gestió Forestal (DMAH).
 Elaboració i redacció: Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya (CTFC), Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF) i Servei de Gestió
Forestal (DMAH).

 Col.laboració: Agència Local de l’Energia del Consell 
Comarcal d’Osona, oficina comarcal del DMAH, Centre 
de la Propietat Forestal (CPF) i Consorci del Lluçanès.

 Estudi públicat a:
http://www.ccosona.es/index1.php?idF=2&idSubF=480



 La biomassa llenyosa disponible per energia té diferents orígens: 
biomassa forestal accessible, fusta neta i podes, i subproducte 
industrial.

 OSONA TÉ UN POTENCIAL DE 75.000 Tn al 30% 
ANUALS, amb un torn de 15 anys, i 84.000 Tn en 
torns de 20 anys.

 La fusta neta reciclada que es pot aprofitar com a energia és de 9.850 
Tn (ARC).

 Es produeixen 720 Tn anuals de podes (ARC).

 Subproducte de l’indústria com a estella és de 1.000 Tn/any.

3.2 Estudi potencial bioenergètic



3.3 Cursos i difusió de la biomassa

 4 edicions cursos als instal·ladors 
de la comarca (AICO)

 4 jornades – seminaris amb els 
Col·legis Arquitectes i 
Aparelladors

 Visites a instal·lacions de calderes 
de biomassa (cursos i visites 
individuals)

 Múltiples jornades en matèra de 
biomassa i energies renovables 



3.3 Col·laboració Fira Biomassa 

 Fira de Biomassa de Catalunya, 3 
edicions realitzades i pròxima 
edició del 20 al 22 de febrer de 
2017

 www.firabiomassa.cat

 Zona d’estand i exposició, 
jornades, visites a instal·lacions...

 Representació de tot el cicle de la 
biomassa forestal (producció, 
instal·lacions, productes...)

 Uns 10.000 visitants per cada 
edició



3.4 Implantació de calderes de biomassa

Detecció de 
potencials 
consumidors de 
biomassa

Sistema de 
finançament per 
inversió inicial

Modalitat 
d’instal·lació i 

seguiment

Elaboració del 
projecte 
executiu

Subministrament 
de biomassa i 
manteniment 
instal·lacions



3.4 Implantació de calderes de biomassa

Detecció de 
potencials 
consumidors de 
biomassa

Principals consums tèrmics edificis 
municipals (ALEO)

Demandes polítiques i/o tècniques 
municipals

Redacció de PAES i 
detecció
potencials

Noves instal·lacions i/o construccions

Necessitat de substitució
de calderes existents



3.4 Implantació de calderes de biomassa

Elaboració del 
projecte 
executiu

Projectes grans: contractació externa 
enginyeria especialitzada

FASE CLAU I MOLT IMPORTANT: 
BON PROJECTE EXECUTIU

Dimensionaments
Necessitats
Costos
Consums
Gestió posterior
Subminitraments...

Projectes petits: projecte elaboració
pròpia (enginyer o arquitecte)



3.4 Implantació de calderes de biomassa

Sistema de 
finançament per 
inversió inicial

Subvenció parcial a través de ICAEN, 
IDAE,Diputació

Inversió del propi ajuntament. A 
través de pressupost

Leasing o Renting

Empreses serveis 
energètics 

Participació
ciutadana???



3.4 Implantació de calderes de biomassa

Modalitat 
d’instal·lació i 

seguiment

Externalitzar el mantenimentManteniment a càrrec propi (brigada 
o empresa manteniment)

ESE incorpora el manteniment



3.4 Implantació de calderes de biomassa

Subministrament 
de biomassa

Contractes de subministrament anual 
i amb preu marca – millor €/kWh

En el cas d’ESEs queda estipulat per 
contracte

KM 0 i proximitat 

Calen garanties de qualitat i sistemes de 
control (comptadors kWH, Certificats)



3.4 Implantació de calderes de biomassa
Inventari de calderes (2009-2012)
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3.4 Implantació de calderes de biomassa
Inventari de calderes (2009-2012)



Consum d'energia desagregat per fonts energètiques. Any 2010
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3.5  Punts Clau Cronograma: el preu

Font Diputació Barcelona



3.5  Punts Clau Cronograma: el preu

Font Agència Local de l’Energia

Evolució dels preus fonts d'energia 2002 - 2014
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3.5  Punts Clau Cronograma: el preu

0,029Estella

0,055Pellets

0,114Propà
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0,066Gas Natural

0,241Electricitat

€/kWhFont

2014Any

574 €Estella

1.104 €Pellets

2.283 €Propà

1.722 €Gasoil

1.320 €Gas Natural

4.811 €Electricitat

Cost segons font

Consum: 20000 kWh

Casa 2.000 litre gasoil

Font Agència Local de l’Energia

2.872 €Estella

5.522 €Pellets

11.413 €Propà

8.611 €Gasoil

6.601 €Gas Natural

24.055 €Electricitat

Cost segons font

Consum: 100000 kWh

Escola municipal 10.000l



3.5 Punts clau cronograma: projecte
 Part més important de una instal·lació de 

biomassa forestal

 Punts clau: potència caldera, rendiment 
caldera, dimensionament sitja, sistema 
de control caldera...

 Tema de preus i costos, amidaments 
correctes

 Projecte adaptat al subministrament de 
biomassa que hi hagi al territori

 Està tot inventat, revisar projectes 
existents



 Els plecs tècnics han de ser 
extensos ja que ens lliguem amb 
una empresa per molts anys o en 
cas d’inversió són projectes 
importants

 No existeix un model “únic” i 
“perfecte”. Cada projecte 
requereix un vestit a mida i hem 
d’intentar fer-ho el màxim de bé
possible

3.5 Punts clau: licitació – plecs de condicions



Tipologia de contractes dels ajuntaments
 SUBMINISTRAMENT: Ja pot ser la compra de la caldera / calor / estella -

pèl·let a termini o bé mitjançant Rènting, Leasing ...

 SUBMINISTRAMENT I SERVEI : Em posen la caldera (subministrament) i 
em fan el manteniment (servei)

 OBRES : Si hi ha construcció, soterrament ... Sempre es considerà obra. 
No subministrament

 OBRES + SERVEI I/O SUBMINISTRAMENT : L’obra més el manteniment + 
el subministrament d’energia o estella / pèl·lets

NOTA : En un mixt, quan un contracte contingui prestacions corresponents a un altre o altres de diferent 
classe s’ha d’atendre en tot cas, per determinar les normes que s’han d’observar en la seva adjudicació, 
el caràcter de la prestació que tingui més importància des del punt de vista econòmic.

3.5 Punts clau: licitació – plecs de condicions



 Els contractes de  ESE són normalment contractes de Subministrament i 
Servei / Obra i servei

 Són molt interessants per la gestió a través d’una empresa privada de tota 
la construcció, manteniment i  subministrament de calor als edificis de 
l’administració local. 

 Aquests es divideixen per prestacions que són : 
 P1 - Gestió energètica.
 P2 – Manteniment
 P3 - Garantia total (o correctiu).
 P4 - Obres de millora i renovació de les instal·lacions
 P5 - Inversions en estalvi energètic i energies renovables

 L’import de l’obra es factura com més import en el consum o bé es pot 
posar com una amortització en la P4

3.5 Punts clau: licitació – plecs de condicions

ESEs – Empreses de serveis energètics



3.5 Punts clau: subministrament biomassa

 Preu de combustible : S’estableix un preu base per l’estella amb els següents 
coeficients 

 Possibilitat de bonificar l’estella de certificació de gestió forestal sostenible

 Definir tipus de combustible : Biomassa llenyosa tipus 1.1 i 1.2 segons UNE-EN
14961-4:2012

 Qualitat del combustible : (al 35 % Humitat)

 Origen del combustible : Determinar espècie majoritària principal i petjada de 
carboni màxima per càrrega inferior a 4 kg de CO2 per tona estella subm.

 Garanties de subministrament : Facilitar albarà amb origen, quantitat, proveïdor ..., 
hores de subministrament



3.6 Línies de treball actuals

 Problemàtiques importants : emissions de gasos contaminants i benzpirè, riscos 
laborals en sitges de pellets, garantia de qualitat de l’estella forestal, control 
d’instal·lacions de baix cost,...

 Implicació de la ciutadania: participació ciutadana en les inversions crowfunding
cooperatives d’energia (prova pilot en pròxims mesos)

 Projectes de subministrament públic + privat: instal·lacions mixtes que donin 
energia tèrmica a instal·lacions municipals però també àmbit privat (dos experiències 
en elaboració projecte Olost i Vidrà)

 Associació de propietaris forestals: acompanyar i ajudar a les associacions de 
propietaris forestals. Actualment 3 associacions actives a la comarca.

 Explicació i difusió del projecte arreu del país, i continuar amb formació i difusió
de les bones pràctiques.



Exemples Exemples 



4. Exemples d’instal·lacions de biomassa:

IES Castell del Quer i CEIP Lluçanès

Combustible: pellet

Potència: 300 kW

Consum anual: 310.000 kWh

Cost instal·lació:  43.000 €

Any instal·lació: 2008

Marca: Tulimax

Instal·ladora: IQN Energies





4. Exemples d’instal·lacions de biomassa:

CEIP Terra Nostra Olost

Combustible: estella 

Potència: 250 kW

Consum anual: 60 tones

Cost instal·lació:  83.000 €

Any instal·lació: 2008

Marca: Herz

Instal·ladora: Tondo Energia





4. Exemples d’instal·lacions de biomassa:

Pavelló Municipal de Vic

Combustible: pellet

Potència: 225 kW

Consum anual: 340.000 kWh

Cost instal·lació:  136.000 €

Any instal·lació: 2008

Marca: Oköfen

Instal·ladora: ISVED 





4. Exemples d’instal·lacions de biomassa:

Xarxa de distribució El Brull

Subministra a Ajuntament, Església i Sala Parc

Possibilitat d’ampliació a particulars

Combustible: estella 

Potència: 165 kW

Consum anual: variable

Cost instal·lació:  aprox. 90.000 €

Any instal·lació: 2011

Marca: Heizomat

Instal·ladora: ISVED

Subministrament Estella Associació Propietaris Forestals Montseny Ponent





4. Exemples d’instal·lacions de biomassa:

CEIP Verdaguer (Folgueroles)

Combustible: Estella 

Potència: 300 kW

Consum anual: 300.000 kWh

Cost instal·lació:  160.000 €

Any instal·lació: 2013

Marca: Hargassner

Instal·ladora: VISIÓ SOLAR 





4. Exemples d’instal·lacions de biomassa:

Ajuntament Vilanova de Sau

Edifici Parc Natural (Diba)

Combustible: llenya 

Potència: 40 kW

Consum anual: no disponible

Cost instal·lació: 22.000 €

Any instal·lació: 2013

Marca: ETA

Instal·ladora: Sud Energies 





4. Exemples d’instal·lacions de biomassa:

District Heating Trinitaris

VIC

Combustible: estella 

Potència: 600 kW

Consum anual: 450.000 kWh

Instal·lació format ESE

Preu licitació: 114.00 €/any 

Durada: 10 anys

Marca: Froling

Instal·ladora: DALKIA 





4. Exemples d’instal·lacions de biomassa:

District Heating Sant Miquel de Balenyà

SEVA (Sant Miquel de Balenyà)

Combustible: estella (origen As. Propietaris Forestal de Montseny) 

Potència: 300 kW

Consum anual: 250.000 kWh

Manteniment SUD Energies i finançament Ajuntament

Preu licitació: 114.00 €/any 

Instal·ladora: SUD Energies

Dona servei a Escola municipal, CAP, Llar d’Infants i Centre Cultural

Any instal·lació: 2014 





4. Exemples d’instal·lacions de biomassa:

Caldera biomassa per piscina i pavelló

TARADELL

Combustible: estella Potència: 300 kW

Consum anual: 690.000 kWh

Format ESE amb 7 anys de subministrament i manteniment

Preu licitació: 202.000 €/any (28.000 €/any a la ESE) 

Instal·ladora: Electra Caldense

Dona servei a la pisicna cobert, gimnàs i pavelló municipal

Any instal·lació 2015 





5 Problemàtiques i conclusions

La disponibilitat de la biomassa 
(propietats privades, terrenys, 
tecnologia...)

Boscos no explotats, bruts, risc 
incendis,... No € entrar al bosc

99% del bosc és privat i petites 
propietat: cal promoure 
agrupacions de propietaris

Difusió – formació de 
experiències, 
intercanvi, 
visites...

L’administració a donar de donar 
exemple 

Problema real: no hi ha demanda de biomassa Problema real: no hi ha demanda de biomassa 
com a combustible, quant apareix la com a combustible, quant apareix la 
demanda el privat es posa al diademanda el privat es posa al dia



5 Problemàtiques i conclusions

El desconeixement i la 
desconfiança

Formació + formació + formació + 
formació... 

Agents clau del sector: crear 
demanda de biomassa 
(enginyers, arquitectes, 
instal·ladors, industrials...)

EstEstàà tot inventat tot inventat 
nomnoméés cal copiar i s cal copiar i 
adaptar !!adaptar !!

Intercanvi d’experiències i mostrar el 
que funciona, el que no funciona 
ja es difon sol

Responsabilitat i exigència: qualitat i seguiment. 
Però sobretot valentia, cal fer coses noves per 
un futur millor. 



5 Problemàtiques i conclusions

Llarga cadena de valor i 
d’implicacions

Molts agents implicats: propietaris, 
extracció, transport, instal·ladors, 
gestió calderes...

Cal projecte transversal, amb tots 
els implicats amb compromís!

EstEstàà tot inventat tot inventat 
nomnoméés cal copiar i s cal copiar i 
adaptar !!adaptar !!

No és una tecnologia fàcil i cal ser-hi 
a sobre fins a un funcionament 
correcte

Hi ha responsabilitats compartides. Incremats: de 
la caldera? De l’estella? Del transport?.... 



5 Problemàtiques i conclusions

NO descuidar els punts forts i 
el pq de la biomassa en 
cap moment

Energia renovable i recurs local: 
compra de pellet de Burgos??? 

Energies renovables + eficiència 
energètica: cal pensar en la 
gestió posterior

Cicle de vida dels 
elements: cadena de 
producció sostenible 
(BOSCOS)

Quina biomassa tenim a casa nostra? 
Projecte adaptat això !!!

Important els costos Important els costos €€ i amortitzacions, i amortitzacions, 
però quin valor li donem a però quin valor li donem a 
emissions, llocs de treball, emissions, llocs de treball, €€ al al 
territori???territori???



5 Problemàtiques i conclusions

Problemàtica important: les 
emissions de partícules i el 
benzopirè

No podem amagar els punts 
complicats: afrontar-los 

Mescla de moltes coses: llars de foc
pobresa energètica, mobilitat... 
Falta coneixement específic

Cal incloure els costos de 
les noves exigències 
en nous projectes

Noves normatives europees: 
Directive 2009/125/EC Ecodesign
abans de 2020

Hi ha tecnologia existent per evitar el Hi ha tecnologia existent per evitar el 
problema: ciclons, problema: ciclons, multiciclonsmulticiclons, , 
filtres de mfiltres de mààneguesnegues



5. Conclusions

Projecte transversal: 
molta formació a 
tota la cadena !

Està tot inventat i 
provat, copiar i 
adaptar

Valor econòmic però també
altres: renovable, 
emissions, local...

Valentia i 
aposta per 
un futur millor

Sensibilitat 
ciutadana i 
política pel 
Canvi Climàtic



La nostra filosofia !



Moltes grMoltes grààcies per la vostra atencicies per la vostra atencióó,,

Gil Salvans Muns 
gsalvansm@ccosona.cat

Tlf. 938834132
Agència Local de l’Energia d’Osona


