
M
E

D
I 

A
M

B
IE

N
T

de biomassa
Estació tèrmica

D’AIGUAFREDA

..........................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

..........................................................

MEDI AMBIENT, INNOVACIÓ I OCUPACIÓ

AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Pl. Ajuntament, 1 08591 
Tel. 93 844 22 53 | Fax 93 844 21 85 
info@aiguafreda.cat | www.aiguafreda.cat

AIGUA
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L'alt nivell tecnològic de l'Estació Tèrmica de Biomassa 

d'Aiguafreda permet que el funcionament es pugui 

controlar, a distància i en temps real, des d'un smartphone.

ESTACIÓ TÈRMICA DE BIOMASSA

OBJECTIUS
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Avui, el cost de l’energia per escalfar els equipaments 

municipals no arriba al 30% del que es gastava abans. 

També s’ha reduït l’emissió de CO   fins a un volum de 

CO  semblant al d’una llar de foc domèstica. 

Pel que fa a la neteja dels boscos propers, és una tasca 

que redueix el risc d’incendis forestals. Finalment, hem 

generat i continuarem generant llocs de treball en la 

gestió forestal.

Aquest ambiciós projecte ha estat possible gràcies 

a la complicitat dels municipis veïns (el Brull, Seva 

i Tagamanent), a la col·laboració de la Generalitat 

de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, i a la 

implicació dels propietaris forestals (Associació 

de Gestió Forestal Montseny Ponent).

L’Estació Tèrmica de Biomassa respon a uns objectius 
estratègics per Aiguafreda: 

· l’estalvi energètic
· la reducció de les emissions de CO  a l’atmosfera
· la prevenció d’incendis forestals 
· la generació de llocs de treball
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GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL BOSC

CO2

És el retorn a l’atmosfera de la mateixa quantitat de 

CO  per part de la biomassa que el que aquesta ha 

emmagatzemat al llarg de la seva vida. La massa 

forestal fixa fins a 1 tona de CO  per m  de fusta i en 

el moment de la seva combustió aquest CO  s’allibe-

ra de nou a l’atmosfera per tal de començar de nou 

el cicle. Si aquesta combustió es fa a prop dels punts 

de consum, l’impacte ambiental del transport es 

minimitza i s’assegura la sostenibilitat de l’activitat.

Dels plans de gestió sostenible dels boscos dels 

municipis d’Aiguafreda, el Brull, Seva i Tagamanent, 

a través de la creació de l’Associació de Propietaris 

Forestals Montseny-Ponent.

D’ON PROCEDEIX LA BIOMASSA D’AIGUAFREDA?

QUÈ ÉS EL BALANÇ NUL D’EMISSIONS?

Són tots els productes i restes provinents dels treballs 

de manteniment i millora de les masses forestals, com 

serradures, escorces, estelles, encenalls, etc.

QUÈ ÉS LA BIOMASSA?

L’estella s’aboca per una trapella abatible i 

s’emmagatzema a la sitja (216 m ). D’aquí passa a la 

sala principal on es troba la caldera (500 KW) que 

escalfa l’aigua i l’emmagatzema al dipòsit d’inèrcia, 

des del qual passa a la sala tècnica, on a través dels 

col·lectors es distribueix a la xarxa i els equipaments.

La xarxa de calor de l’Estació Tèrmica proporciona 

calefacció i aigua calenta sanitària a diversos 

equipaments públics d’Aiguafreda.

La reducció d’emissions a l’atmosfera és 

l’equivalent a 78 tones de CO  anuals.

FUNCIONAMENT DE L’ESTACIÓ TÈRMICA 
DE BIOMASSA D’AIGUAFREDA

ESTALVI D’ENERGIA
L’estalvi econòmic anual equival a 2/3

del que es gastava abans.

REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO
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