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Projecte 

Plantejament i la redacció del projecte de recerca, desenvolupament 
i investigació (R+D+I) per en: 

Realitzat per l’agrupació associacions agràries, i liderats per aquestes, en col·laboració  amb  els 
centres de recerca públics que impliquin innovació. 

ADF + CREAF: 
Explot. Forestal 
(Penedès + Garraf) 

ADV + CREAF: 
Explot. Vinya 

(S. Llorenç d’H.) 

MONRESER 

Costos Tritura 

(Planta S. Fe P.) 
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Petjada de CO2  
Emissions Biomassa front el GasOil de 
calefacció. 



1.- Responsables: ADV, CREAF 
Resum de la metodologia: A partir del Mapa de Cobertes 
del Sòl de Catalunya (CREAF, 2012), les estadístiques 
agràries i la consulta al diferents agents del sector, 
s’establiran les superfícies dedicades a cada sistema de 
conreu, varietat i probabilitat de substitució del cep. 
Mitjançant un mostreig al camp de 10-15 ceps per a cada 
una de les condicions abans esmentades es determinarà 
la producció de sarment (pes humit i sec) individual i es 
relacionarà amb diferents variables descriptores de la 
mida del cep (ex. diàmetre a la base, biovolum). Pel que fa 
a la biomassa total (aèria i subterrània) dels ceps a 
substituir aquesta s’estimarà a partir del mostreig 
destructiu de 15-20 individus i a la determinació del seu 
pes (humit i sec). Aquests individus també s’utilitzaran per 
a construir equacions al·lomètriques que relacionin  la 
biomassa del cep amb variables descriptores de la seva 
mida (ex. diàmetre a la base, biovolum) i que puguin ser 
utilitzades per a futurs mostrejos no destructius. Aquesta 
informació es traslladarà a un Sistema d’Informació 
Geogràfica per a poder realitzar consultes espacialment 
explícites. 
Producte final entregable: Informe i cartografia de la 
producció potencial de residus de vinya (sarments i ceps) 
a la comarca de l’Alt Penedès.  
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Resultats Vinya 

SARMENT (30%) en emparrat: 1ha = 1,2t  
SARMENT (30%) en vas: 1ha = 0,850t  
Llenya CEP Emparrat: 1ha = 7,8t 
Llenya CEP Vas: 1ha = 18,9t 
1 ha = 2.541 ceps emparrats 
1 ha = 2.376 ceps en vas 

S. Llorenç d’Hortons:  672ha 
756t Sarment/ 7.509t Ceps 
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2.- Estima i localització geogràfica de la producció potencial 
de restes forestals a la comarca de l’Alt Penedès.   
  
Responsables: ADF, CREAF 
Resum de la metodologia: A partir del Mapa de Cobertes 
del Sòl de Catalunya (CREAF, 2012), les dades dels inventaris 
forestals catalans i espanyols (IEFC, IFN2 i IFN3), la consulta 
al diferents agents del sector i els Plans Tècnics de Millora 
Forestal s’establiran les superfícies de bosc a l’Alt Penedès i 
el Garraf segons les diferents espècies. A partir d’equacions 
al·lomètriques prèviament desenvolupades al CREAF, 
s’estimarà la biomassa no fustanera i restes de tallada 
susceptibles de ser utilitzada per a la generació d’energia. 
Aquesta informació es traslladarà a un Sistema d’Informació 
Geogràfica per a poder realitzar consultes espacialment 
explícites. 
Producte final entregable: Informe i cartografia de la 
producció potencial de residus forestals i restes de tallada a 
la comarca de l’Alt Penedés i del Garraf.  
 

Resultats Forestal 

Superfície forestal arbrada Alt/Baix Penedès i Garraf: 33.780ha 
Criteris d’aprofitament: 
- No explotables  

- Boscos de ribera  
- Boscos situats a >80 m de camins terciaris = 13.642ha  

- Superfície susceptible de ser explotada = 20.138ha, però seguint criteris de sostenibilitat sols s’han considerat 
com aprofitables aquells boscos amb una fracció de cabuda de coberta igual o superior al 70% = 4.346 ha 

- Assumint unn creixement en volum promig de 1.85 m3 ha-1 any-1 s’estima un potencial d’explotació a l’Alt 
Penedès de biomassa (no fustanera) de entre 2694 i 3555 tones anuals  

 
- UNA MILLOR XARXA DE CAMINS I CRITERIS (CONSENSUATS) MENYS CONSERVADORS 

EN LA GESTIÓ  PERMETRIEN INCREMENTAR EL VOLUM DE BIOMASSA A EXTREURE 
 
 
 

 



Recurs energètic 

≈ 70 €/t 
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