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 El nostre territori forestal 

 La província de Lleida té una superfície forestal de 7.805 km2. 

 Distribuïda per totes les comarques, excepte el Pla d’Urgell. 

 El 41,9% dels boscos són de titularitat pública. 

 

 

 
Superfície i usos del sòl. 2013 

  

    
       

Demarcació 
Sup. total 

(ha) Forestal (ha) % 
       

Barcelona 772.880 509.053 0,66 
       

Girona 590.933 433.670 0,73 
       

Lleida 1.215.339 780.472 0,64 
       

Tarragona 630.050 337.583 0,54 
       

Catalunya 3.209.202 2.060.778 0,64 
       

Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

   

Titularitat superfície forestal. 2001 

Unitats: Hectàrees 

      
Demarcació Generalitat 

Entitats 

locals 

Propietat 

privada 
Total 

 

 
 Barcelona 5.549 28.798 457.337 491.684 

 Girona 13.268 35.052 367.334 415.654 

 Lleida 55.392 252.034 426.374 733.801 

 Tarragona 20.308 34.842 234.194 289.343 

 Catalunya 94.517 350.725 1.485.240 1.930.482 

 Institut d'Estadística de Catalunya 

    http://www.idescat.cat/visor/id=aec&n=932&f=xlsaec/932  
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L’estratègia en la implantació de biomassa endegada per la Diputació de 

Lleida, mitjançant el Patronat de Promoció Econòmica,  es basa en: 

 

  



ESTRATÈGIA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

 
Pacte d’alcaldes 

Orígens: 
- 
L’any 2008 la UE adopta l’objectiu de reduir les emissions de CO2 un 20% 
l’any 2020. 
 
 S’ha d’incorporar el mon local a l’esforç per la reducció d’emissions 
 
 
 
L’any 2012 la Diputació s’adhereix a la iniciativa del Pacte d’Alcaldes com a  
Coordinadora Territorial a la Província de Lleida 
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Actualment el 55% dels municipis (127) de la demarcació de Lleida s’han 

adherit al Pacte del Alcaldes per a una Energia Sostenible. 

 
 De l’anàlisi de les accions tant recollides en el PAES (Pla d’Acció 

d’Energia Sostenible- redactat per cada ajuntament adherit al Pacte) així 
com de les mostres d’interès realitzades se’n desprèn : 

 
 Que fins al dia d’avui, s’han recollit gairebé 50 mostres d’interès per a la 

instal·lació de calderes de biomassa a la nostra província. 
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La Diputació de Lleida, l’any 2014 inicia el procés d’adaptació de la RIS3Cat a 

la nostra província.  

Metodologia: 

Realitzant una anàlisi exhaustiva del teixit empresarial, incloent un mapeig 

dels clústers potencials. 

S’han identificat 5 àmbits econòmics amb capacitat d’absorbir innovació i 

generar activitat econòmica endògena que permeti l’especialització territorial.  

Aquests àmbits son: l’emprenedoria i la innovació rural, el sector porcí, el de 

l’oli, el del turisme i el Forestal. 
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A partir d’aquesta anàlisi es contacta amb els agents destacats de la quàdruple 

hèlix de cadascun dels àmbits per tal de donar a conèixer l’estratègia RIS3CAT 

Posteriorment s’inicien els tallers de línies estratègiques i accions, mitjançant 

els quals es van recollir totes les aportacions en cada un dels 5 àmbits. 

Pel que fa a l’àmbit Forestal, el resultat fou la identificació de 16 línies  

estratègiques. 
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Diagrama estratègic forestal: Línies de treball estratègiques pel desenvolupament del sector forestal a les terres de 

Lleida. (Pla Estratègic per a l’adaptació de la estratègia RIS3CAT a la Demarcació de Lleida) 
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D’aquestes 16 línies detectades, destaquem les 6 que fan referència a 

l’ús energètic de la biomassa: 

Fomentar la qualitat i l'estandardització del combustible 

Impulsar el consum domèstic de la biomassa forestal 

Impulsar el consum industrial de la biomassa forestal 

Planta pilot de district heating als pobles de muntanya 

Impulsar plantes de cogeneració comarcals 

Fomentar l’ús de la fusta i la biomassa en els edificis públics    
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 Resultat:  

S’han presentat a la convocatoria Ordre GAH/95/2016, de 26 d’Abril, per a la 

presentació de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 

emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-

2020. 

                                       Emprenedoria i innovació rural 

El bosc, primer recurs de l’economia verda 

Porcí de Lleida, la producció intel·ligent 

Turisme de Lleida, l’experiència total 

S’ha presentat a la convocatòria  Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual 

s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals 

susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 

prioritaris 4 i 6. 

                              Forest4Local 
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1. FOREST4LOCAL 

Desenvolupament d’un sistema forestal públic i local per a 

la mobilització de biomassa forestal per a ús tèrmic al 

Pirineu de Lleida 
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1. FOREST4LOCAL 

Àmbit d’actuació 

Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Val d’Aran. 
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1. FOREST4LOCAL 

Descripció general de l’operació 
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1. FOREST4LOCAL 

S’han planificat 4 actuacions: 

1. Governança 

2. Planificació aprofitament biomassa forestal 

3. Gestió de l’aprovisionament biomassa forestal 

4. Punts públics de consum de biomassa forestal 

Estructura de l’operació 
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1. FOREST4LOCAL 

Estructura de l’operació 

 Es definirà i s’implementarà a nivell de cada comarca el model de gestió 

agrupada dels boscos de cada territori, s’iniciarà mitjançant la recopilació 

d’informació i comparació d’exemples d’èxit propers distribuïts pel territori 

català. 

 S’articularà la formula jurídica més adequada per cada zona degut a 

l’heterogeneïtat de situacions i per tant es realitzarà una governança a mida.   

 S’identificaran els centres logístics públics. 

  

1. Governança 
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1. FOREST4LOCAL 

Estructura de l’operació 

 Un dels objectius es conèixer les existències de biomassa aèria dels boscos de 

les zones més arbrades de l’àmbit de l’operació i la possibilitat d’aprofitament 

d’aquesta biomassa per fusta de serra o amb finalitats energètiques. 

 L’avaluació consistirà en: 

o Identificació i procés de les dades més recents i representatives d’inventaris 

forestals (en cada comarca), tant de les ordenacions com de l’Inventari 

Forestal Nacional. 

o Anàlisi operatiu (en cada comarca) a nivell d’accessibilitat i mobilitat. 

 

2. Planificació aprofitament de la biomasa 
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1. FOREST4LOCAL 

Estructura de l’operació 

o Possibles riscos vinculats als fluxes del mercat de la fusta (interacció amb 

altres consumidors biomassa), al preu combustibles fòssils, o als riscos 

naturals (incendis, ventades, nevades, etc.). 

o Càlcul de la petjada de carboni en les cadenes forestals locals/comarcals 

(des de el bosc fins als processos industrials i la vida útil dels productes). 

2. Planificació aprofitament de la biomasa 

Aquesta avaluació comportarà la redacció de operacions 

d’infraestructures forestals per optimitzar l’extracció de la fusta.  
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1. FOREST4LOCAL 

Estructura de l’operació 

 Es pretén fer la inversió necessària per a implantar 6 Centres Logístics de 

Biomassa (CLB) nous i engegar la seva operativitat en fase pilot, juntament amb 

la reforma d’un CLB que ja existeix.  

 Els Centre Logístics es creen per acopiar i estellar la fusta que s’extreu dels 

diferents forests locals., amb els següents objectius: 

• Reduir temps d’oferta i demanda i evitar el decalatge entre períodes de 

consums i producció  

• Reduir costos de transport en els diferents punts de consum buscant la 

ubicació òptima  

• Preparar la matèria prima, reduint la humitat del combustible buscant 

l’eficiència energètica òptima. 

 

3. Gestió de l’aprovisionament biomassa forestal  
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1. FOREST4LOCAL 

Estructura de l’operació 

4. Punts públics de consum de biomassa 

  CENTRES LOGÍSTICS Nº DE CALDERES Kw 

ALT URGELL 2 13 1.602,00 

ALTA RIBAGORÇA 2 5 720,00 

CERDANYA(*) 2 2 
450,00 

PALLARS JUSSÀ   1 
200,00 

PALLARS SOBIRÀ   1 
500,00 

VAL D'ARAN 1 1 
450,00 

TOTAL 
7 23 3.922,00 

Potències previstes amb calderes de biomassa 

(*) Cerdanya lleidatana 
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1. FOREST4LOCAL 

Justificació de l’impacte 

A. Impacte econòmic: Activant uns recursos que actualment no s’utilitzen i 

que generen una economia productiva al seu voltant.  

o S’estima que la mobilització de 1.671 tones de biomassa genera 

només en treballs forestals més de 350 jornals de feina.  

o En la present operació, aquest factor es multiplica ràpidament per 4-

5 al estar distribuït per tot el territori 

B. Impacte social: Generant llocs de treball amb una alta resiliència en 

petites localitats del medi rural, en les que es molt difícil aconseguir fixar 

llocs de treball atemporals.  

o S’estima que el conjunt del projecte pot impulsar directa o 

indirectament un mínim de 50 nous llocs de treball.  
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1. FOREST4LOCAL 

Justificació de l’impacte 

C. Impacte ambiental: Reduint la emissió de més de 1.500 tones de CO2 a 

l’any respecte a la situació actual de consum d’energies fòssils.  



ESTRATÈGIA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

 
 

2. RIS3CAT 

2. 1 PECT 
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2. RIS3CAT 

2. 1 PECT 

Les quatre operacions són les següents: 

 2.1.1  IMBIOFUST 

 2.1.2  INNOVATRUF 

 2.1.3  PLANIFICACIÓ I MOBILITZACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS 

 2.1.4  VALORITZACIÓ DE LA FUSTA 
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Impuls i realització d’una planta pilot de biorefineria a partir de fusta de baix 

preu i els seus subproductes. 

Els objectius estratègics són: 

Establir biorefineries lignocel·lulòsiques en cascada a partir de fusta de baix preu i de 

subproductes fusters industrials per produir productes d’alt valor afegit.  

Optimitzar el balanç de carboni al conjunt de la cadena de valor. 

 Implicar a la propietat pública i privada i a la indústria de transformació em la millora i 

revalorització del sector. 

2.1.1. IMBIOFUST 

2. RIS3CAT 

2. 1 PECT 
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2.1.2. INNOVATRUF 

2. RIS3CAT 

2. 1 PECT 

Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió 

silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats. 

Els objectius estratègics són: 

 Innovar en la producció sostenible de productes no fusters d’alt valor afegit com la 

tòfona negra. 



ESTRATÈGIA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

 
 

2.1.3. PLANIFICACIÓ I MOBILITZACIÓ 

2. RIS3CAT 

2. 1 PECT 

Eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en 

mecanització de zones de pendent. 

Els objectius estratègics són: 

Desenvolupar eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal. 

Optimitzar els aprofitaments forestals en terrenys abandonats de dificl accés 

mitjançant mètodes innovadors de mecanització. 

Formar i capacitar en els diferentes estadis de la cadena de valor. 
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2.1.4. VALORITZACIÓ DE LA FUSTA  

2. RIS3CAT 

2. 1 PECT 

Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contralaminada 

(CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució 

constructiva energèticament eficient.  

Els objectius estratègics són: 

  Desenvolupar eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal 

  Fomentar les innovacions de producte i de procés en indústries de 1ª i 2ª 

transformació de la fusta (Fusta contralaminada) 

  Promoure la comercialització i consolidació de nous mercats. 



MOLTES GRÀCIES 

 

Gemma Sanvisens 

gsanvisens@diputaciolleida.cat 

 

   

mailto:gsanvisens@diputaciolleida.cat

