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CALDERA DE BIOMASSA (SECTOR PAPERER)
SA

ENERGIA

RESIDUS

TRANSPORT I MOBILITAT

Biomassa, caldera, estella, eficiència energètica

L’empresa de fabricació de paper Pere Valls, SA, situada al municipi de Sant Pere de Riudebitlles, ha
instal·lat una caldera de biomassa per a la producció de vapor en substitució d’una caldera de gas
natural. Es tracta d’una innovació tecnològica en el sector paperer, ja que no hi ha cap altra empresa
que obtingui totes les seves necessitats de vapor industrial per mitjà només d’una caldera de
biomassa, sense suport d’una altra caldera alimentada amb combustibles fòssils. La biomassa s’obté
dels boscos locals (4-5 km de distància de l’empresa), i la seva utilització en forma d’estella permet
reduir al voltant de 3.000 tones anuals de CO2.
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BENEFICIS
- Substitució del consum de gas natural
- Reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle
- Aprofitament dels recursos forestals de la comarca
- Innovació tecnològica en el sector paperer
- Dinamització de l’economia local (construcció instal·lació i comerç biomassa)
- Estalvi econòmic

BALANÇ ENERGÈTIC I AMBIENTAL

Consum anterior de gas natural
Estalvi aconseguit
)
ctivitat dels vehiclesReducció emissions GEH
Consum actual d’estella
ment

1.648.463 Nm3 (2013)
98% de gas natural
3.560 tones CO2eq /any (respecte 2013)
5.600 tones (2015)

fèrica

BALANÇ ECONÒMIC
Inversió aproximada
Estalvi econòmic
Període de retorn

600.000 €
240.000 € (consum de gas natural)
2,5 anys
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Pere Valls, SA
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Pàgina web empresa
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3. Caldera de biomassa de 7 Tn/h
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Vapor d’aigua per als assecadors de paper
La caldera de biomassa té una capacitat de 7.000 kg/h, a una pressió de 12 kg/cm2, i el vapor
obtingut es fa servir per alimentar els tambors assecadors de paper. L’estella s’emmagatzema en
una tremuja d’uns 365 m3 que alimenta la caldera per mitjà d’un cargol sens fi.
Projecte replicable i rendible per al territori
Atès l’èxit del projecte, nombroses empreses de la zona s’han interessat pel funcionament de la
instal·lació, i estan realitzant estudis per a produir vapor industrial també amb calderes de biomassa
enlloc de fer servir les calderes de gas natural tradicionals. El volum econòmic generat per la
biomassa és d’uns 25.000 €, els quals repercuteixen íntegrament al territori.
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Sitges d’emmagatzematge de la biomasssa

Caldera de biomassa
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Ubicació dels boscos d’on s’obté la biomassa
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