
RESUM 

 

La biomassa llenyosa com a recurs material o bioenergètic varia principalment 

segons espècie, condicions ambientals que influeixen en la seua producció i 

dispersió en el territori. L'estimació de la disponibilitat i aptitud d'este recurs és 

hui en dia crucial per al desenrotllament sostenible del sector agroforestal i, en 

concret, de la cadena de valor bosc – indústria - consum. A causa de la dispersió 

d'esta font de matèria primera en el territori i als alts costos logístics que això 

implica, el desenrotllament de sistemes de valor basant-se en la biomassa 

d'origen forestal i/o agrícola passa pel desenrotllament de sistemes de gestió i 

valoració integral d'estos recursos a nivell local, bé per aprofitament com matèria 

primera per a la indústria del tauler o com a font de bioenergia. 

 

Tenint en compte esta situació de partida, esta tesi té com a principal objectiu 

desenrotllar un anàlisis de valoració integral de la biomassa llenyosa en condicions 

mediterrànies al llarg del gradient altitudinal en l’exemple territorial de la 

Comunitat Valenciana (Espanya), integrant una espècie forestal representativa 

(Quercus ilex L.), un cultiu energètic de futur (Paulownia spp.) i els tres cultius 

llenyosos agrícoles més importants a nivell regional (Citrus sinensis, Olea 

europaea i Prunus amygdalus). Per aconseguir este objectiu, el treball 

d'investigació es centra en la caracterització de les propietats morfològiques, 

físiques, químiques i energètiques de la biomassa llenyosa procedent de 

l'aprofitament d'estes espècies. Basant-se en un mostratge representatiu els 

resultats a obtindre serveixen per a poder determinar de forma quantitativa i 

qualitativa les aptituds i limitacions que estos tipus de biomassa presenten en el 

sector energètic com a biocombustible sòlids i en el sector de la indústria del 

tauler com a matèria primera per a taulers de partícules.  

 



També, per mitjà de mesuraments directes en les parcel·les d'estudi 

seleccionades, s'estimen paràmetres com el volum (m
3
), biomassa (kg) i potencial 

energètic (MJ) d'estes espècies tant per arbre com per hectàrea a fi de 

desenrotllar models de predicció d'estos paràmetres a utilitzar en condicions de 

lloc semblants a les estudiades. 

 

Els principals resultats de les anàlisis realitzats per a les diferents espècies 

demostren que la biomassa de totes les espècies estudiades és perfectament apta 

per al seu ús bioenergètic, tant en estella com per a biocombustibles sòlids 

elaborats (pellets i briquetes), amb l'excepció de la fusta de taronger que presenta 

algunes limitacions per a la fabricació de pellets. En quant a l'adequació de les 

principals característiques analitzades als requisits tècnics en la indústria del 

tauler, es pot concloure que totes les espècies són aptes per a la seua integració 

en els processos de desintegració i fabricació de taulers aglomerats de partícules, 

tenint en compte que sempre s'hauran de considerar com una càrrega addicional 

a la base de matèria primera que representa la fusta de coníferes per a la 

producció industrial d'estos productes. 

 


