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La biomassa és 

una de les fonts 

energètiques 

renovables amb 

major potencial 

de creixement. 

Tant a nivell 

mundial com 

estatal,  és el 

recurs d’energia 

renovable que 

més s’utilitza. 

Els seus usos  

estan 

relacionats amb 

la calefacció, 

refrigeració i 

producció 

d’aigua calenta 

per a ús 

domèstic, amb 

la generació de 

calor per a 

processos 

industrials i 

amb la 

generació 

d’energia.  

La biomassa és, actualment, el recurs energètic 
renovable més important del món, i una de les fonts 
d’energia renovables amb més potencial de 
creixement a mig i llarg termini. Tanmateix, es 
tracta d’un tipus d’energia menys coneguda que 
l’eòlica o la solar.  La biomassa inclou diferents 
tipus de bioenergia, com ara:  
 

 La biomassa sòlida o energia derivada de 

l’aprofitament, tèrmic o elèctric, de la matèria 
orgànica d’origen vegetal o animal. 

 El biogàs és un combustible gasós que pot 

procedir de la “metanització” natural de residus 
urbans sòlids o d’un procés de fermentació o 
digestió anaeròbica (degradació biològica de 
matèria orgànica o degasificació sense 
presència d’oxigen) aplicat a excedents de 
collites, cultius energètics, residus agrícoles o 
ramaders, llots generats a estacions 
depuradores d’aigües residuals o dels efluents 
industrials (per exemple dels processos 
industrials d’extracció d’olis vegetals). El biogàs 
resultant d’aigües residuals urbanes o efluents 
industrials generalment es produeix a les 
mateixes plantes depuradores i es genera a 
través d’un procés de descontaminació.  

 La fracció orgànica o dels residus sòlids 
urbans procedents de jardins i parcs, o dels 

aliments de llars, bars, restaurants i xarxa de 
distribució d’aliments que són transformats en 
energia a través de la seva incineració. 

 Els biocarburants (combustibles líquids com 

el biodièsel i bioetanol) com a substitutius dels 
productes derivats del petroli.   

 
Així, la Biomassa es pot considerar, en general, 
com la fracció biodegradable de productes, rebuigs 
i residus de diferents activitats o processos que, 
d’altra banda, no tindrien un valor i,segurament, 
suposarien un problema mediambiental.  
 
Els residus usats com a biomassa per a la 
producció d’energia es poden catalogar com: 

d’origen agrícola (residus herbacis); d’origen 
forestal (residus de llenya, de tractaments 

silvícoles i residus de tales); d’origen industrial 

(residus agroalimentaris, de  la industria de la 

fusta i de la indústria del moble); i d’origen 
urbà (residus orgànics). 

 

Els principals usos de l’energia produïda amb 

biomassa són: 
 Calefacció, refrigeració i producció d’aigua 

calenta en l’àmbit domèstic. 
 Calor per a processos industrials. 
 Generació d’electricitat. 

 
Els avantatges que la biomassa aporta en 

relació a d’altres energies són: 

 Augment de la seguretat de 

subministrament, a través de la 
transformació energètica d’uns 
recursos/residus abundants. 

 Disminució d’emissions de gas 
contaminant. 

 Millora de la protecció de boscos i 
reserves naturals ja que la generació de 

biomassa redueix significativament el risc 
d’incendis forestals. 
 

Ara bé, també cal tenir en compte que la 

generació de biomassa té avantatges 
importants des d’un punt de vista 
econòmic i social, en tant que pot contribuir 

de forma clara a: 

 La creació de llocs de treball vinculats 

amb la generació i distribució d’energia però 
també amb la recol·lecció de matèria 
primera per produir l’energia. 

 El desenvolupament de zones rurals 

amb recursos naturals, sobretot de zones 
amb recursos agrícoles i boscos. 

 La disminució de la dependència 
energètica. 

 
La bioenergia a Espanya,  tot i disposar d’un 
gran nombre de recursos per a l’elaboració de 
biomassa (residus forestals, agrícoles i 
energètics) és encara un àmbit de generació 
d’energia poc explotat. Tot i així, la tendència de 
producció és creixent. 
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A nivell mundial, 

l’aportació de la 

biomassa a la 

producció 

energètica és del 

10%. 

 

 

A Espanya, el ritme 

de creixement en 

producció de 

biomassa, tot i ser 

positiu, és inferior 

al de la mitjana de 

la UE. 

 

 

Espanya és encara 

un país altament 

dependent de 

combustibles 

fòssils. El pes del 

consum de petroli, 

en el consum 

d’energia primària, 

és superior a la 

mitjana europea.  

 

La gran 

disponibilitat de 

recursos de 

biomassa existents 

a Espanya indica un 

alt potencial de 

desenvolupament. 

A Espanya, segons l’Estudi Energías 
Renovables y generación de empleo en 
España, presente y futuro

2
, es preveu la 

creació de 90.000 llocs de treball generats 
al voltant de l’elaboració de la biomassa, per 
a l’any 2020. En aquest sentit, es preveu 
que sigui la font d’energia renovable amb 
més capacitat de generar llocs de treball, el 
doble que l’energia eòlica (segona en el 
rànquing). Tanmateix, perquè això sigui 
possible caldrà seguir comptant amb el 
suport en inversió pública que fins ara s’ha 
donat al sector de les energies renovables. 
 
A Catalunya, el mercat de la generació de 
biomassa és encara reduït . Segons dades 
de l’Associació Espanyola de Valorització 
Energètica de la Biomassa (AVEBIOM), hi 
ha 253 instal·lacions de biomassa (any 
2010), de les quals un 56% són per a ús 
domèstic, el 28% per a ús industrial i la 
resta per a edificis públics. Per la seva 
banda, el cercador d’empreses del sector de 
la biomassa de la Generalitat de Catalunya 
(dades 2012), indica que hi ha 67 empreses 
que es dediquen a la instal·lació d’equips 
(per exemple, de calderes i estufes de 
biomassa), 34 que subministren biomassa, 
65 que elaboren projectes d’enginyeria i 
consultoria i, un total de 24 associacions i 
entitats relacionades amb la biomassa. 
 
Segons l’Inventari 2011 de plantes de 
biomassa, biogàs i pèl·lets de l’Asociación 
de Productores de Energías Renovables 
(APPA) a Catalunya hi ha una planta de 
Biomassa (a la Zona Franca de Barcelona), 
una de gasificació (a Móra d’Ebre), 5 de 
biogàs (dues a Barcelona i tres a l’entorn 
metropolità) i una de pèl·lets a Lleida. En el 
conjunt d’Espanya n’hi ha 65. Actualment, 
s’està construint una planta de biomassa a 
Cassà i hi ha dos projectes en curs, un a La 
Garriga  (Vallès Oriental) i l’altre a La Poal 
(Pla d’Urgell). 
 
En conclusió, el mercat de la biomassa 
encara està poc desenvolupat a Espanya. 
Tampoc existeix un mercat consolidat de 
calderes de biomassa, tot i que  en els últims 
anys ha crescut el nombre de proveïdors de 
biocombustibles elaborats i de calderes. 
Igualment, la gasificació de biomassa (el 
biogàs), és encara avui dia  una tecnologia 
amb baix impacte comercial. Amb tot, les 
previsions sobre el sector de l’energia, 
indiquen que la producció i gestió de la 
biomassa augmentarà el seu protagonisme 
en els propers anys. 
 
 
 
 
2
Estudi realitzat per l’Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud (ISATS). 
 

 
 
 

Tal  com reflecteix l’estudi: La biomasa en 
España: una fuente de energía renovable 

con gran futuro , l’aportació l’any 2010 
de la biomassa al conjunt de la 
producció energètica mundial és 
d’un 10%. L’any 2010, gairebé el 85% de 

la producció energètica elaborada amb 
biomassa es va dedicar a aplicacions 
tèrmiques (energia per a calderes o estufes 
ubicades a les llars, calefacció centralitzada 
d’edificis, complexos comercials, i 
indústries). 
 
Amb tot, el potencial de generació de 
biomassa és encara molt gran. Tal  com es 
recull en l’estudi esmentat i, segons una 
previsió del Panel intergovernamental sobre 
el Canvi climàtic, la quota de participació de 
la biomassa en la producció global 
d’energia podria situar-se en un valor 
d’entre un 25 i un 46% en els propers anys. 
 
De forma concreta, la producció d’energia 
primària a partir de biomassa sòlida al 
conjunt de la Unió Europea (UE), ha 
experimentat un important creixement 
sostingut al llarg del període 2000-2010 
(51,3%), tot destacant un increment del 
9,8% entre l’any 2009 i el 2010. 
 
En el context internacional, Espanya va 
ocupar, l’any 2010 la sisena posició en 
producció de biomassa sòlida; i la posició 
número divuit en producció bruta per 
habitant (producció d’energia primària a 
partir de biomassa per habitant). Aquestes 
dades, que indiquen un cert retard en el 
desenvolupament de la bioenergia a 
Espanya, en relació a altres països (com 
Finlàndia o Suècia) contrasten amb el seu 
gran potencial per generar biomassa sòlida, 
per l’alta disponibilitat de recursos forestals 
i agrícoles.  
 

En efecte, la producció d’energia 
primària amb biomassa ha 
augmentat a un ritme inferior a 
Espanya que a la UE. Concretament, en 

el període 2000-2010, el creixement 
acumulat a Espanya ha estat del 13,8%, 
mentre que a Europa ha estat del 51,3%.  
 
Dins el sector de les energies renovables, 
la biomassa sòlida (energia derivada de 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de la matèria 
orgànica d’origen vegetal o animal) és el 
sistema que ha generat més llocs de 
treballs a la UE. Concretament representa 
aproximadament 1 de cada 3 llocs de 
treball dins del sector

1
 . 

 
 
 
1
 Estudi realitzat per la Fundación Ideas l’any 

2011. 

 
 
 

 
 

Impacte en el sector 
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L’increment en 

la producció de 

biomassa 

implicarà noves 

oportunitats per 

a professionals 

procedents de 

l’agricultura, 

l’energia, el 

transport i 

distribució 

d’energia i, 

sobretot, del 

medi ambient. 

 

 

 

Els perfils 

professionals  de 

més qualificació 

necessitaran 

formació  en 

diferents 

branques de 

l’enginyeria, la 

química i la 

biologia. També 

es requeriran 

professionals de  

cicles formatius 

relacionats amb 

la gestió dels 

recursos naturals 

i  els treballs 

forestals. 

 

 

 

 

 

 

 

La biomassa, tal  com s’ha reflectit en els 
apartats anteriors, és l’àmbit de producció 
d’energies renovables que té major 
potencial de creació de llocs de treball.  
 
A Catalunya i Espanya existeix un 
important potencial d’ocupació en el 
tractament i recollida dels recursos 
forestals i agrícoles que conformen la 
biomassa, en la manipulació i transport 
d’aquests, i en operacions en plantes de 
tractament, així com en l’àmbit de la 
fabricació d’equips i plantes de 
manteniment. 
 
El desenvolupament de la biomassa i la 
bioenergia afectarà els perfils 
professionals de diversos  sectors com 

ara: Agricultura i pesca (sobretot en 

l’àmbit de l’agricultura),  Energia i aigua 
(especialment  en el subsector  de les 
Energies renovables, però també en els 
àmbits de Desenvolupament estratègic 
d’energia, Explotació i manteniment 
d’energia i Construcció i instal·lació 

d’energia), Transport i distribució 
d’energia i Medi ambient. En aquest 

darrer sector tindrà incidència en els 
professionals de  tots els àmbits: Control i 
anàlisi ambiental, Gestió d’espais 
naturals, Gestió mediambiental i de 
serveis de divulgació, Educació i 
assessorament mediambiental. 
 
Els professionals que treballen en la 
generació de biomassa i en la bioenergia 
provenen, principalment, dels àmbits 
formatius de les enginyeries (agrònoms, 
industrials, forestals, etc.), la química, la 
biologia o les ciències ambientals, però 
també de cicles formatius de gestió i 
organització de recursos naturals, treballs 
forestals i conservació del medi ambient. 
 
L’Estudi sobre los perfiles profesionales 
del sector de la biomasa en Castilla-León, 
elaborat per la Fundación Biodiversidad 
l’any 2010, presenta una relació molt 
detallada de 19 perfils professionals 
necessaris per desenvolupar la producció 
i generació de biomassa. Aquests 19 
perfils, organitzats segons àmbits de 
treball, són: 
 

 Àmbit d’explotació de recursos 
forestals: cap d’explotació forestal, 

agent forestal i operari recol·lector. 

 

 Àmbit d’explotació de recursos 
agraris per a la generació de 
biomassa: gestor d’explotació agrària i 

tècnic d’explotació agrària. 

 Àmbit de sistemes d’aprofitament 
de biomassa i energies renovables 
i de gestió de plantes de 
biomassa: tècnic en sistemes 

d’aprofitament de la biomassa, tècnic en 
energies renovables, operador en planta 
d’aprofitament de la biomassa, tècnic en 
central de biomassa, operador de 
manteniment de planta i instal·lador de 
calderes de biomassa. 

 Àmbit de gestió de residus: gestor 

de residus. 

 Àmbit de la distribució: distribuïdor 

d’energia. 

 Àmbit de la comercialització de la 
biomassa: promotor i comercial 

d’instal·lacions i/o serveis energètics, i 
comercial d’equips i components. 

 Àmbit de serveis externs de suport 
estratègic al desenvolupament del 
sector: consultor de projectes de 

biomassa, auditor energètic especialitzat 
en biomassa i formador. 

 
A més, l’estudi esmentat fa una proposta de 

nous perfils professionals per a la 

producció i generació de biomassa que 
tindran necessitats formatives específiques: 
 Tècnic de desenvolupament de  cultius 

energètics. 
 Tècnic en gestió i aprofitament energètic 

de recursos agropecuaris. 
 Tècnic en ús eficient de l’energia en el 

sector agropecuari. 
 Tècnic de plantes de biomassa. 
 Tècnic instal·lador de calderes de 

biomassa. 
 Tècnic en gestió forestal per a 

l’aprofitament de biomassa. 

 
Amplia la informació del sector al 
Web Barcelona Treball 
Mercat >Sectors Econòmics > 

   Energies renovables 
En aquest apartat web trobaràs un informe del 
sector en clau d’ocupació, podràs consultar les 
fitxes ocupacionals amb els diversos perfils 
professionals, i conèixer els principals recursos 
per trobar-hi feina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacte sobre els perfils professionals 

Cofinancen: 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sector/subsector/pagina4157/energies-renovables.do

