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LA BIOMASSA FORESTAL
Experiència Agència Local de l’Energia d’Osona

Gil Salvans,  
responsable tècnic de l'Agència.

L’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO) és un servei de comptabilitat i gestió energètica
del Consell Comarcal d’Osona que dona servei a 49 municipis a dia d’avui. L’ALEO va ser
creada l’any 2001, i els seus objectius principals són el suport tècnic en la gestió energètica
municipal a la comarca i amb dos objectius bàsics: l’eficiència energètica i la promoció de les
energies renovables. L’Agència en aquests darrers anys a recollit un seguit de reconeixements
tant en l’àmbit català (Premis excel·lència d’energia de Catalunya o Premis COAMB), estatal
(Premis CONAMA o Premio Ciudad Sostenible) i fins i tot àmbit internacional amb el Premis
AWARD de la UE l’any 2015.

La base de l’Agència és el control i el seguiment de les facturacions i consums energètics de
tots  els  49 municipis,  i  per tant  mensualment  es controlen,  revisen i  verifiquen unes 2.000
factures energètiques entre consums tèrmics (calefacció) i elèctrics. Aquesta actuació a permès
en els darrers anys uns estalvis a l’entorn de 175.000€/anuals en la suma de tots els municipis. 

Paral·lelament  aquesta tasca bàsica,  és un serveis transversal en l’ús i  gestió de l’energia a
nivell dels municipis i per aquest motiu hi ha altres projectes importants que en destaquen:

 Seguiment  i  gestió  de  l’enllumenat  públic  a  través  d’un  SIG  i  el  programa  de
comptabilitat energètica.

 Projecte Desendolla’t, projecte transversal amb el departament d’educació on es treballa
a  més  de  35  centres  educatius  municipals  per  la  millora  en  l’ús  de  l’energia  i  la
sensibilització ambiental. Assolint uns estalvi energètics anuals a l’entorn del 25%.

 Projecte Telemesura’t, projecte que a través de la telemesura i la gestió en el dia a dia a
dependències municipals vàries s’impulsa un millor ús i bones pràctiques.

 Compra agregada d’electricitat i de gas a través de l’Acord de l’Associació Catalana de
Municipis.

 Promoció de l’ús de les energies renovables: projecte de la biomassa i la promoció de
l’energia fotovoltaica d’autoconsum.

 I altres projectes relacionats en l’entorn del vector energètic.

Amb el suport  de



Entrant en el projecte de biomassa, aquest es remunta i s’inicia l’any 2006 amb un projecte
impulsat pel Consorci del Lluçanès amb la col·laboració del Consell Comarcal d’Osona i que
tenia per objectiu la instal·lació de diferents calderes de biomassa en ajuntaments de la comarca
per donar conèixer la biomassa i el seu ús com a font tèrmica.

El projecte del Lluçanès es consolida durant els anys 2007-2010 on s’instal·len 8 instal·lacions
públics  i  s’arriba a casi  50 instal·lacions  entre  públiques  i  privades.  Juntament  amb aquest
projecte el 2008 l’ALEO va assentar les bases per ampliar i aprofundir aquest projecte arreu de
tota la comarca d’Osona.

Per portar a terme aquest projecte i implantar-ho a tot el territori,  es van impulsar diferents
línies principals que es destaquen a continuació:

 Estudi del potencial de biomassa forestal de la comarca d’Osona per saber fins on pot
créixer el projecte i quin és el potencial energètic dels boscos de la comarca.

 Formació i  difusió de la biomassa i  les instal·lacions  d’aquestes a nivell  dels  actors
principals del vector energètic: arquitectes, enginyers, instal·ladors, tècnics municipals,
tècnics de medi ambient. Organització de jornades i cursos amb tots els implicats.

 Implantació de forma puntual i escalonada de calderes de biomassa a nivell municipal.
Amb inversió municipal i recerca de inversió supramunicipal com ICAEN o Diputació
de Barcelona, així com inversió privada (empreses ESEs).

 Seguiment de la biomassa i les seves problemàtiques i projectes a través de l’Agència
Local de l’Energia.

 Creació  d’un  punt  de  trobada  pioner  a  Catalunya:  Fira  de  la  Biomassa  Forestal  de
Catalunya a Vic (3 edicions).

El  projecte  de  biomassa  forestal  a  Osona  està  actualment  consolidat,  amb  més  de  250
instal·lacions a la comarca i 28 instal·lacions municipals. A nivell municipal durant el 2015 el
10% de l’energia consumida pels Ajuntaments d’Osona va ser en forma de biomassa, es van
consumir més de 4 milions de kWh provinents de la biomassa forestal de la pròpia comarca. El
fet més interessant d’aquest projecte és que els costos econòmics d’aquesta energia superior als
300.000€ es van quedar  en l’economia  local  i  comarcal.  Actualment  hi ha una empresa de
fabricació  de  pellets,  5  empreses  que  subministren  estella  forestal  i  més  de  10  empreses
especialitzades en instal·lacions de calderes i estufes de biomassa.
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Dades de contacte i/o per a més informació:  

gsalvansm@ccosona.cat
https://www.ccosona.cat/index.php/serveis/serveis-ccosona/agencia-local-de-l-energia
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