
Pla d’empresa d’una planta de cogeneració per biomassa 

Aquest Projecte consisteix en fer una estudi sobre el negoci de crear energia 

elèctrica a traves de la combustió de biomassa per a la posterior venda.  

La motivació principal alhora de fer el treball ha sigut el fet de saber com fer un 

pla d’empresa d’un sector que m’interessa, per en un futur poder fer la meva 

pròpia empresa. Sempre ho havia pensat, i amb aquest projecte he après a 

desenvolupar una idea de negoci. Val la pena pensar, reflexionar, etc... per 

posar les bases per la creació. 

La idea d’aprofitar la biomassa sorgeix per què els boscos actualment no són 

rendibles per els seus propietaris i, per tant, estan deixats. Per culpa d’això hi 

ha molts més riscos d’incendis. Els boscos necessiten una neteja regular per 

mantenir un bon creixement de les diferents espècies, ja siguin arbres, plantes 

o animals, que hi resideixen.  

Al nord d’Europa la biomassa es una font d’energia bastant habitual entre els 

particulars i cada cop més per a generació d’electricitat a gran escala. Al nostre 

país, actualment van sorgint petites iniciatives, però estem mol lluny d’Europa. 

Actualment a Catalunya no tenim cap planta a gran escala d’aquest tipus, que 

prioritàriament consumeixi biomassa. Un dels últims casos d’intent de construir 

una planta de biomassa es el de Cassà de la Selva, la comissió d’Urbanisme 

de Girona va suspendre el projecte perquè s’havia de modificar el planejament 

urbanístic (Març de 2011). Així doncs, tot i que no hi ha competència podem 

trobar referents a la resta del estat espanyol, com ara la planta de Sangüesa o 

la de Briviesca. 

La nostra producció anirà dirigida al municipi de Cardona i a les empreses i 

cases del voltant. Al municipi s’abastirà amb energia que cobrirà totes les 

necessitats elèctriques. En cas de produir un excés d’energia, com que 

subministrarem l’energia a la xarxa, l’energia sobrant s’utilitzarà en un altre lloc. 

També a les empreses més properes se’ls hi oferirà energia tèrmica mitjançant 

aigua calenta, la sobrant després de la transformació en energia elèctrica, que 



es transportarà mitjançant canonades. Per tant, aquestes empreses hauran 

d’estar relativament a prop per tal de no perdre energia en el transport. 

L’objectiu de la planta és donar a conèixer aquest tipus d’energia renovable i 

estendre-la per tot el país aconseguint una major part d’energia sostenible. 

S’ha de donar força a aquesta idea i fer-ne una bona promoció.  

Ubicarem la planta al municipi de Cardona a l’altre banda de la carretera d’on hi 

ha l’actual polígon industrial on el POUM en preveu l’ampliació. Es preveu una 

superfície de 8000   per la planta de biomassa. 

A Cardona actualment hi ha unes 2000 llars amb unes 5200 persones (segons 

dades del IDESCAT). Hi ha unes 50 activitats industrials establertes. Per això 

necessitem un de 5 MW per poder abastir amb escreix la demanda energètica 

de Cardona. Estarà operativa 8.000h l’any i es produiran 40 GWh anuals amb 

un consum de 9756 Tn25 bs d’estella l’any. 

L’estella la portarem de diferents serradores i altres empreses que en generin. 

Aquestes empreses seran escollides segons el preu i la qualitat que ens puguin 

oferir en cada moment. 

Aquest projecte té clarament un anàlisi extern positiu i intern negatiu basat en 

el desconeixement dels possibles problemes, que amb l’experiència pot quedar 

clarament decantat cap a un èxit rotund. 

En el projecte veiem que necessitem invertir 18 milions d’euros per dur-lo a 

terme. Obtindríem uns ingressos anuals de més de 4 milions i mig d’euros i un 

benefici net de 227.788€ el primer any. El benefici anirà augmentant anys rere 

any degut a la corba d’expertesa i a la reducció dels interessos financers. La 

inversió la recuperarem a finals del tretzè any. Obtenim un TIR del 11% que 

està força bé. El punt mort es de 15,45521374 GWh, per tant es bo. Està per 

sota de la meitat prevista de producció 

Podem dir que el projecte es viable i pot tenir èxit. 


