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BM – RURAL (Biomassa rural) 

 

 

 

 

 

 

 

Olot, la Garrotxa, març de 2016

9,70 € per tona de CO2 



 

          PRESENTACIÓ 

El Projecte BM-Rural en el qual participa el territori Adrinoc, juntament amb 
6 grups d’Acció Local més i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, és un dels 49 projectes de tot l'Estat espanyol seleccionats 
dins la convocatòria de projectes Clima del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) 2013. 

Els projectes i programes Clima, promoguts a través del Fons de carboni per 
a una economia sostenible, estan concebuts per marcar un camí de 
transformació del sistema productiu espanyol cap a un model baix en 
carboni. 

El Fons de carboni per a una economia sostenible (pertanyent al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient) és un instrument de finançament 
climàtic que es concep amb l'objectiu de reorientar l'activitat econòmica cap 
a models baixos en carboni, al mateix temps que es contribueix al 
compliment dels objectius internacionals assumits per Espanya en matèria 
de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.  

Aquest Projecte s’orienta a l’impuls i la realització de canvis de calderes de 
gasoil i gas natural per altres de biomassa local. Amb aquest impuls es 
pretén afavorir la implementació de la energia renovable procedent de la 
biomassa forestal, preferentment d’estella forestal, de la comarca de la 
Garrotxa, per evitar així les emissions derivades dels combustibles fòssils 
associades a calefacció i aigua calenta sanitària.  

Finalment, el projecte està orientat a aconseguir un canvi de model 
energètic comarcal, a la vegada que pretén potenciar el sector forestal a la 
Garrotxa. 

Aquest Projecte segueix amb l’objectiu de la Locomotora Energètica de la 
Garrotxa (agrupació d’empreses i ens públics de la Garrotxa) d’assolir la 
generació de CO2 zero a llarg termini. 

L’activitat del Projecte és: 

1. Substitució de calderes que funcionen amb combustibles fòssils per 
calderes que funcionen amb biomassa. 

2. Noves instal·lacions amb calderes de biomassa. 

Mitjançant la compra de crèdits en forma de reduccions verificades 
d’emissions, el FES-CO2 pretén assegurar la viabilitat d’aquestes 
actuacions. 



 

QUI S’HI POT ACOLLIR? 

Qualsevol empresa (privada o pública) o particular que hagi instal·lat 

o vulgui instal·lar una caldera de biomassa, ja sigui canviant la seva 

caldera de combustible fòssil o bé fent una nova instal·lació, entre els 

anys 2016 i 2017. 

Es prioritzaran les calderes amb més kW instal·lats (preferiblement 

més de 50 kW), així com les empreses per davant dels particulars. 

FUNCIONAMENT DE TREBALL 

1- Cal posar-se en contacte amb el Consorci de Medi Ambient i Salut 

Pública de la Garrotxa, SIGMA. 

2- El SIGMA us enviarà un formulari per omplir i un contracte de 

compra d’emissions de CO2. 

3- S’han d’omplir els formularis sobre la caldera canviada i la caldera 

nova, i cal signar el contracte i entregar una còpia de les factures 

de combustible. 

4- A finals d’any s’hauran d’enviar les factures de la compra de 

biomassa al SIGMA per tenir-ne un registre i certificar les 

emissions. 

QUÈ SUPOSA ACOLLIR-S’HI? 

Acollir-se al nostre Projecte Clima suposa percebre 9,70 euros per 

tona de CO2 que no s’ha emès en comparació amb les emissions de 

la caldera d’origen. 

Alhora, suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 

31 de desembre de 2020 i una verificació anual de les emissions de la 

caldera de biomassa. 

En total són 16 comarques de Catalunya i 266 municipis, entre les 

quals la Garrotxa i part de l’Alt Empordà i del Pla de l’Estany. 



 

RESUM INFORMATIU 

Ens col·laboradors: Associació per la Gestió del Programa Leader 

Ripollès Ges Bisaura, Associació per al Desenvolupament Rural de la 

Catalunya Central, Associació per al DRI de la zona Nord-Oriental 

de Catalunya, Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de 

Barberà i Anoia, Consorci Alt Urgell – Cerdanya i Consorci per al 

Desenvolupament de la Catalunya Central. 

Ens de suport: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i 

Alimentació i Diputació de Girona. 

Ens signatari: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 

(MAGRAMA). 

Estimació de les emissions que es reduiran: 42.651,60 tn CO2. 

Repercussió econòmica: 302.826,36 €. 

 

Territori ADRINOC on es desenvolupa el Projecte Clima BM-Rural. 

En el cas que estigueu interessats a participar en el Projecte, caldrà que us 

poseu en contacte amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, SIGMA 

abans del 25 d’abril. 

Dades de contacte: 

Manel Serrat Juanola 

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA 

Carretera de Riudaura, 94 - OLOT (17800) 

972 27 48 71 

mserrat@consorcisigma.org 


