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OBJECTE 
L’objecte del present estudi és la definició, disseny bàsic i valoració d’una planta dessaladora 
d’aigua de mar amb una capacitat de producció de 10 hm

3
/any, mitjançant un procés per 

osmosi inversa. L’energia consumida en el procés (energia elèctrica) provindria de la combustió 
de residus forestals o de productes relacionats amb el sector fuster. 

 
JUSTIFICACIÓ 

 
L’estudi s’emmarca dins d’un conjunt de variables externes negatives que defineixen el litoral i 
gran part de la zona centre de Catalunya. 

� Dèficit hídric important, concentrat principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
� Increment en la superfície cremada anualment i disminució en el nombre d’incendis, 

degut principalment a l’increment en el contingut de combustible de les masses 
boscoses i a l’abandonament del bosc. 

Les masses forestals catalanes presenten nivells elevats d’abandonament que es tradueixen 
en elevades densitats de combustible, per la qual cosa es fan propicis a la propagació dels 
incendis. A partir de les estimacions inicials del potencial de la biomassa com a font d’energia a 
Catalunya, es manifesta que aquests residus són suficients per alimentar energèticament una 
planta d’osmosi inversa de 10 hm3/any, pel que seria tècnicament factible fer front a la 
demanda actual d’aigua a través de la millora de les masses forestals i el funcionament del 
sector fuster a Catalunya. La biomassa està catalogada com a energia renovable i el seu ús 
com a vector energètic presentaria avantatges ambientals respecte als combustibles 
tradicionals i que la fan susceptible a retribucions econòmiques directes. 
Aquest sistema de producció d’aigua estaria afectat per diverses variables externes positives 
que podrien influir en la viabiltat econòmica de la instal·lació, podent parlar en alguns casos de 
cost d’oportunitat: 

� Sistema de compensació del dèficit hídric a partir de la instal·lació de dessaladores. 
� Pla d’energia pel 2015 (increment d’ús de les energies renovables, incloent residus 

forestals). 
� Evolució tecnològica per la recollida de residus forestals en orografies com la catalana.  
� Conscienciació social de la problemàtica dels incendis aguditzada per la tipologia 

d’incendis del 2003. 
� Repercussions econòmiques directes dels incendis sobre l’administració que es 

podrien reduir a través d’un manteniment predictiu en comptes del sistema correctiu 
actual. 
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Moltes de les mesures esmentades, basades en la neteja i la gestió del bosc, són variables que 
actualment són difícils de contemplar com a línies d’alimentació de caràcter continu, per la falta 
de garanties en el subministrament (manca de cooperativisme forestal) i per la falta 
d’antecedents. És per això que s’ha decidit considerar també línies relacionades amb els 
residus de les indústries de primera transformació del sector fuster i treballs de jardineria que 
subsanarien alguns dels punts febles detectats en l’alimentació per residus forestals, mantenint 
línies d’aprovisionament alternatives. 
L’avaluació econòmica s’ha realitzat pels dos mòduls (dessalació i biomassa) 
independentment. Es considera que aquesta estructura permet valorar econòmicament la 
rendibilitat d’ambdós sistemes i localitzar els colls d’ampolla de cadascun d’ells. 
 
DEFINICIÓ DE L’EMPLAÇAMENT 
 
A partir de l’estudi dels potencials forestals de les diverses comarques de Catalunya així com 
dels dèficits hídrics reportats per la Agència Catalana de l’Aigua es conclou que les zones que 
compleixen potencialment amb l’oferta d’aigua de la planta són la zona del Maresme Nord i el 
Garraf.  
Els criteris hídrics presenten característiques similars per als dos emplaçaments, pel que la 
decisió definitiva es va prendre a partir de criteris de disponibilitat de biomassa per a la planta 
d’energia. 
Les superfícies forestals arbrades i els antecedents d’incendis, indiquen que la millor zona seria 
la del Maresme Nord, exercint una línia d’influència sobre la superfície forestal de les 
comarques veïnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Alternatives d’emplaçament 

L’emplaçament es justifica en els objectius addicionals fixats, associats a la prevenció 
d’incendis, ja que la planta estaria situada en una àrea dominada pel model 4 de combustible. 
L’extracció de part de la massa localitzada en aquests punts podria esmorteir la propagació 
dels incendis. 
La situació de la planta no és l’òptima per a la gestió dels recursos forestals, ja que està 
condicionada per la disponibilitat d’aigua de mar. Es considera que una ubicació més interior 
afavoriria el cobrir una àrea major. La decisió final però, s’ha realitzat en base al dèficit hídric, ja 
que les mancances inicials de combustible es poden compensar amb l’increment de les 
distàncies de transport. 
 
BREU DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE DESSALACIÓ 

 
A través de pous costaners es capta un cabal d’aigua marina de 84788 m3/dia (52364 m3/dia  
corresponents a dessalació i 32464 m3/dia al procés de refrigeració de la planta d’energia), que 
s’impulsen a una pressió entre 3 i 8 bar (en funció de la distància i la geografia) a través d’un 
únic col·lector fins al dipòsit d’aigua bruta. En aquest dipòsit s’addicionen 3 ppm d’hipoclorit 
sòdic i s’impulsa el percentatge de fluid corresponent al sistema d’osmosi fins al sistema de 

La planta té accés a zones amb 
concentracions de combustible 
superiors a les recomanades. 
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filtració a través de quatre bombes de transferència (3+1 de reserva) a una pressió mitjana de 
quatre bar. En aquest tram s’addicionen 3 ppm de clorur fèrric i 17.5 ppm d’àcid sulfúric.  
El sistema de filtració consisteix en deu tancs d’arena (8+2 de reserva) a raó de 6545 m3/h per 
filtre i 5 filtres de cartutxos (4+1 de reserva). En el tram intermedi s’addicionen 3 ppm 
d’antincrustant i 17.5 ppm d’àcid sulfúric, reduint el pH de l’aigua bruta fins a 7. Després de 
l’etapa de filtració s’addicionen 4 ppm de bisulfit sòdic i el fluid arriba a l’etapa d’alta pressió en 
quatre línies a una pressió de 1.5 bar.  
La impulsió de la primera etapa consisteix en 5 bombes de càmara partida (4+1 de reserva) 
que incrementen la pressió de l’aigua marina fins a 61.6 bar, la pressió d’entrada a les 
membranes es regula a través de 4 vàlvules de control, a raó d’una per línia.  
El sistema d’osmosi de la primera etapa consisteix en quatre trens de 80 tancs de pressió amb 
sis membranes del tipus TM820-370 de l’empresa TORAY o similar cadascun. A través 
d’aquesta filtració s’aconsegueix un primer cabal de permeat de 20945 m3/h que s’envia al 
dipòsit d’emmagatzematge.  
El concentrat de la primera etapa de 31419 m3/h, s’impulsa a través de quatre bombes tipus 
booster  a 72.8 bar cap a les membranes de la segona etapa on es recuperen 7855 m3/h de 
permeat, generant un residu final de 23563 m3/h d’aigua amb salinitats de l’ordre de 82000 
ppm.   
El concentrat surt del sistema de membranes amb una pressió de 72 bar i, per aprofitar 
aquesta energia, el cabal de concentrat es distribueix cap a les turbines Pelton (1 per línia), que 
redueixen la càrrega energètica de les bombes de la primera etapa.  
El concentrat sortint dels sistemes recuperadors s’envia a un tanc de 100 m3 tipus brollament 
per assegurar el volum necessari d’aigua pel rentat dels filtres.  
Del tanc, el concentrat es mescla amb l’aigua residual del condensador de la planta de 
biomassa i es descarrega al mar a través d’un emissari submarí. La finalitat d’aquesta mescla 
és doble, reduir la salinitat de la salmorra i esmorteir la diferència de temperatures com a 
conseqüència del procés tèrmic. 
El sistema de membranes de la segona etapa consisteix en quatre trens de 36 tancs de pressió 
amb sis membranes del tipus TM820-400H de l’empresa TORAY. 
L’aigua resultant del procés d’osmosi no és apta pel consum de manera que se la sotmet a un 
tractament destinat a regular el pH, la duresa i l’alcalinitat. El tractament consisteix en l’addició 
de 93 ppm de CO2 i 100 ppm de Ca(OH)2, aconseguint un pH final de 8.24 i nivells d’alcalinitat 
dintre dels nivells legals. 
L’aportació del CO2 i de la cal es realitza en la mateixa càmara de contacte o dipòsit. Així 
mateix, la dosificació dels productes s’efectua en un by-pass del cabal total estalviant d’aquesta 
manera els costos d’inversió en equips; després es barreja un altre cop amb el total, obtenint 
un producte amb el nivell de mineralització requerit.  
Donada l’escassa solubilitat de la cal, es fa necessària la dosificació mitjançant la preparació 
d’una “lletada” al 8%, prèvia a la dosificació. La cal es vessa mitjançant un bisenfí alimentat a 
través d’un sil. El bisenfí disposa d’un controlador de velocitat per regular el cabal en funció de 
la quantitat de cal que es requereix.     
El sistema de postractament ofereix un sistema alternatiu i més econòmic, en el que l’aigua 
sortint es transforma en aigua apta pel transport (reducció de la seva agressivitat), però no és 
apta pel consum ja que no compleix els nivells de duresa legals (60 mg/l). Aquest sistema és el 
que generalment s’aplica en les plantes d’osmosi inversa ja que permet una reducció dels 
costos d’operació i permet establir un equilibri iònic a la resta de l’aigua de consum, que 
generalment presenta concentracions de calci importants (aigua molt incrustant). En l’estudi es 
plantegen els dos mètodes condicionant el segon a una posterior mescla amb altres aigües. 
 
BREU DESCRIPCIÓ DE LA PLANTA D’ENERGIA 

 
Arribada 
La matèria primera arribaria a la planta en camions, i consistiria en massa arbustiva, peus 
menors, peus torts o malalts no aptes per a indústria, residus de podes, treballs de jardineria i 
escorces. Tot i que en principi la planta s’hagués pensat per a treballar a partir únicament de 
residus forestals, l’abastament final vindria condicionat per l’oferta existent.  
L’arribada consisteix en la tara de la biomassa (instal·lació d’una bàscula) i la mesura d’humitat. 
Les humitats d’arribada es situen entre el 5 i el 55% i això obliga a retribuir la matèria primera 
en funció del poder calorífic real. Per a fer-ho es considera que la millor opció es establir com a 
referència les condicions de disseny (30% i 19556 kJ/kg). 
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Una vegada processades les dades, el camió es dirigeix a la compactadora, a la fosa o a la 
estelladora, en funció de la seva morfologia. 
Zona d’emmagatzematge 
La zona d’emmagatzematge es dissenya amb un stock de matèria primera equivalent a 4.5 
mesos de funcionament en continu. S’ha decidit configurar-lo amb aquesta capacitat degut a la 
influència d’algunes variables externes: 

� Durant els mesos d’estiu no es permeten els treballs al bosc degut al risc inherent 
d’incendis. 

� Falta de garanties en el subministrament. 
� Capacitat per a negociar preus a partir d’unes existències importants. 
� Procés d’assecat natural que afavoreix la combustió d’una matèria primera amb poca 

humitat. 
� A les empreses forestals catalanes es poden trobar inventaris de fins a 3 anys. 

La zona d’emmagatzematge es divideix en tres sectors: 
� Descobert: Amb capacitats de 28600 m3 (compactat 110 dies) i 4866 m3 (estellat 10 

dies). 
� En cobert: Amb una capacitat total de 7300 m3 (15 dies). 
� Sil actiu: Amb capacitat per a 36 m3 (1.5 hores). 

L’objectiu del emmagatzematge en cobert es finalitzar el procés d’assecat i protegir la massa 
de pluja. 
L’inventari de llarga duració ha de mantenir una estructura FIFO, per evitar temps de residència 
excessivament elevats (possible degradació del combustible) i mantenir règims d’humitat el 
més uniformes possibles. Això implica que s’hauran de determinar les edats de cadascuna de 
les zones, podent dividir l’àrea total en sectors. 
Les característiques d’aquest tipus d’assecat obligaran a la instal·lació d’un sistema 
antiincendis i el control sobre alguns dels problemes que es podrien ocasionar com l’aparició de 
plagues. 
 
Compactat i estellat 
La compactadora es destina a compensar els dèficits previstos a la recollida de residus 
forestals i permet incrementar la densitat dels esteris de 100 a 600 kg/m3, amb altures 
d’apilament superiors. 
L’estelladora s’encarrega de reduir les dimensions de les masses fins a grandàries de 5 a10 
mm, destinat a afavorir el contacte aire – combustible i incrementant el rendiment de la 
combustió. L’estellat és un element imprescindible per a obtenir un bon rendiment tèrmic en la 
combustió de la biomassa a la vegada que facilita el transport intern del combustible, tot i 
representar un consum energètic extra (1-3% de l’energia de la matèria primera). 
L’estelladora de la planta ha de ser capaç de tractar tots els tipus de residus que arribin i que 
s’utilitzin com a combustible. El fet de que l’estellament tingui un cost afegit (consum energètic) 
podria plantejar la possibilitat de penar o bonificar els elements que arribessin triturats 
 
Assecat 
L’assecat es dona de manera natural durant l’emmagatzematge en compactat i l’estellat. En 
una pila d’estelles es dona un procés d’assecat natural degut a una sèrie de reaccions de 
fermentació que incrementen la temperatura de la pila fins a 60ºC. S’espera que períodes 
d’estellat d’un mes siguin suficients per a reduir la humitat fins als nivells de disseny (30%). És 
a dir, en les condicions de treball de la planta un cabal de 6.5 tones/h al 30% d’humitat és 
capaç d’obtenir una potència elèctrica de 6.1 MW, si la humitat fos del 20%, el mateix cabal 
proporcionaria una potència de 7.15 MW i si fos del 40% solament 5 MW. 
Els períodes d’emmagatzematge previstos poden reduir el percentatge d’humitat fins a valors 
inferiors del 30%. Existeix molt poca literatura al respecte pel que no és possible dades exactes 
sobre la eficiència real de l’assecat. 
L’emmagatzematge en descobert de les estelles disposarà de lones per assegurar la no 
captació d’humitat per pluja i millorar la qualitat del combustible. Dintre d’una mateixa pila, tot i 
l’aparença d’homogeneïtat, hi ha diferències significatives en el contingut d’humitat i altres 
propietats. Per això és necessari el voltejat o remogut del contingut de les piles, mitjançant una 
pala carregadora d’alt volum. 
 
Forn 
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El forn de combustió de biomassa és del tipus graella mòbil, treballant en percentatges d’excés 
d’aire del 20%-30%. Els sistemes de graella són apropiats per a combustibles amb humitats 
elevades, elevat contingut en cendres i admet a més certa heterogeneïtat en el combustible. La 
mobilitat de la graella permet facilitar els treballs de recollida de cendres, a la vegada que 
permet unes condicions de combustió més uniformes que les fixes i les inclinades. 
L’estructura del forn permet realitzar una combustió escalonada, cremant les partícules més 
petites (30-50% de la massa entrant) en suspensió i reduint així els percentatges d’excés 
d’aire. Els cremadors de gas es situen a poca altura, afavorint la combustió total dels incremats 
que s’acumulen en la graella. 
A part d’aquest sistema, el forn compta amb una secció de post-combustió per assegurar la no 
formació de productes indesitjables, ja que manté permanència dels residus a més de 850ºC 
durant més de 2 segons, complint la normativa actual. 
El forn escalfa l’aigua dels tubs (caldera acuotubular), que  actua com a focus de calor en un 
cicle de Rankine. Els rangs de treballs normals per a potències de 6.1 MW, es situa en 40-60 
bar i temperatures de 400–500ºC, que corresponen a cabals circulants entre 6.5 i 9 kg/s. 
El sistemes de combustió disposen d’un sensor de CO acoblat a un sensor d’oxigen a la sortida 
dels gasos residuals de la caldera. La funció d’aquest llaç es controlar l’excés d’aire secundari i 
el cabal de recirculació, optimitzant les condicions l’entrada d’aire en excés (control 
d’incremats).  
 
Cendres 
El procés de combustió genera un residu sòlid que s’haurà de gestionar. La recollida de 
cendres es realitza principalment per tres punts: 

� Sortida de graella. 
� Cicló. 
� Precipitador electroestàtic. 

Els cabals de cendra són funció de la composició dels residus forestals, pel que presentaran 
fluctuacions en funció de l’origen de la biomassa. Les escorces són els elements amb més 
contingut de cendres. En condicions normals, s’espera que les relacions de cendra produïda 
corresponguin al 2% en massa seca de la biomassa cremada. El destí final de les cendres pot 
ser múltiple: 

� Nutrient de sòls (forestal o agrícola). 
� Compostatge. 
� Fabriques de ciment. 
� Material per asfalt en carreteres. 

Inicialment s’han de considerar com un residu, a falta d’una anàlisi real i considerar-se com un 
cost afegit (transport + deposició). 
 
Gasos residuals 
La combustió genera gasos residuals que s’hauran d’emetre a l’atmosfera a través d’una 
xemeneia. Tot i presentar un anàlisi més net que la major part dels combustibles fòssils, la 
tipologia de l’emissió obliga a la instal·lació d’un sistema de neteja de gasos. El cabal d’emissió 
serà d’aproximadament 33 tones/h. El sistema principal de neteja consisteix en la retenció de 
les partícules volants presents en el gas, mitjançant un cicló i un precipitador electrostàtic. 
 
Cicló 
El cicló  treballa sota els principis de gravetat i forces centrífugues. La rotació de l’eix del cicló 
provoca que les partícules xoquin contra la paret i precipitin sota el container (deposició de 
cendres).  
El cicló té com a avantatges principals de funcionament el disseny i manteniment simple, poc 
volum, baix cost i baixa pèrdua de càrrega (60-150 Pa). Els problemes principals del cicló són 
la poca eficiència de separació per a partícules petites, pel que es fa necessari generalment un 
segon tractament.  
 
Precipitador electrostàtic 
El precipitador electrostàtic es destina a compensar les carències del cicló davant la separació 
de partícules petites. El funcionament d’aquests elements consisteix en carregar elèctricament 
les partícules volants per posteriorment forçar-les a passar a través d’un camp elèctric on 
queden retingudes. El sistema presenta eficiències molt elevades de separació de partícules 
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(95-99%) i els principals problemes són el seu cost inicial i que són elements relativament 
voluminosos.  
 
Turbina i equips elèctrics 
La turbina serà del tipus condensació. Al no hi haver demanda de calor. Les limitacions de la 
turbina són de pressions 0.074 bar, fixades pel fluid refrigerant (aigua de mar). La turbina es 
connecta a un generador, produint energia elèctrica. Els sistemes per aquest rang de pressions 
permeten paquets compactes amb l’alternador, la turbina i els dispositius de control i lubricació 
d’aquesta.  
La potència elèctrica obtinguda és de 6.1 MW elèctrics, dels quals un 10% (amidament a partir 
d’altres plantes), abastaran les demandes energètiques de la planta de biomassa. L’excedent 
d’energia elèctrica es vendrà a xarxa.  
La planta haurà de disposar d’un transformador i dels quadres elèctrics necessaris per poder 
cedir l’energia a xarxa complint la normativa vigent.  
 
Condensador 
El fluid sortint de la turbina s’envia a un condensador d’aigua de mar, captada a través dels 
pous compartits amb la secció de dessalació. L’aigua sortint no pateix canvis excepte un 
increment de temperatura respecte a l’inicial valorat en 10ºC. Un cop finalitzat el procés de 
condensació l’aigua es mescla amb la salmorra sortint del procés d’osmosi reduint la diferència 
de temperatures fins a 6ºC. 
Treballar amb aigua de mar afavoreix la transferència de calor respecte a sistemes amb aire i 
permetrà reduir la pressió de sortida de la turbina al presentar temperatures inferiors. 
 
RESUM ESTUDI ECONÒMIC 
 
Les retribucions al kWh elèctric produït per la biomassa no cobreixen els costos d’operació i 
amortització, el que implica que aquestes pèrdues les assumeixi el cost final del m³ d’aigua 
ofertat. Per tant la lectura dels costos globals no reflexa la rendibilitat real de cadascuna de les 
parts de la planta. Es considerava que incrementar la càrrega del m³, a partir de la combustió 
de biomassa no tenia sentit, ja que implicava la producció a preus molt poc competitius [0.83 
euros/m³], de manera que simplement no seria viable. En separar els dos mòduls, la planta 
dessaladora presentaria certa rendibilitat.  
La dualitat de la planta oferiria poques reduccions en els costos d’explotació d’ambdós mòduls, 
podent-se presentar únicament algun esmorteïment en els costos de personal. 
 
Distribució de costos 
Els dos sistemes presenten una estructura de costos similar, corresponent a una forta inversió 
inicial, i a un pes específic molt important de l’energia en els costos globals (electricitat 
dessaladora, residus forestals biomassa).  
 
Viabilitat econòmica 
Per a tasses de descompte situades entre el 4% i el 6%, el cost de producció de l’aigua a la 
planta dessaladora seria d’entre 0.65 i 0.70 €/m³. En aquestes condicions la planta començaria 
a ser interessant econòmicament. 
Per a la planta d’energia la diferència inicial entre els ingressos necessaris i el preu de compra 
és massa elevada per compensar-la amb la reducció del preu de la matèria primera, pel que es 
va tenir que afegir una nova variable, presentant-se les següents opcions: 

� Reduir els costos de compra de combustible: 
Els costos de compra de combustible, representen el 55.6% dels costos d’operació de la 
planta, pel que una reducció d’aquests podria comportar un reducció important dels costos 
anuals. Tot i que sembla la opció més lògica, el preu final dels residus forestals vindria 
determinat per l’oferta, pel que no es considera possible baixar dels 24 euros/tona, almenys 
en un rang que permetés eliminar pèrdues. Reduir el preu, implicaria simplement quedar-se 
sense matèria primera.  
� Establir una prima anual pel benefici ecològic:  
Tenint en compte que la planta repercuteix positivament al medi, es podrien establir unes 
primes anuals per bon comportament. Les primes podrien repercutir a la vegada sobre els 
silvicultors al permetre no reduir els preus de compra. Si es considera els pressupostos 
anuals en prevenció d’incendis, ja siguin de caràcter preventiu o compensatori. Les 
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subvencions que necessitaria la planta, no semblen excessivament importants, a la vegada 
que milloren les relacions d’emissions de CO2 del país, i els percentatges d’energia verda.  
� Subvenció parcial o total de la inversió inicial: 
Reduint parcialment la càrrega de l’amortització, la planta podria arribar a ser rentable per 
sí sola, tot i que difícilment arribaria a ser atractiva de cara la inversió sense algun tipus 
d’ajuda específica, almenys en aquest règim de retribucions. 
� Les cendres 
Com s’ha comentat anteriorment les cendres poden tenir influències positives per la seva 
composició (veure estudi impacte ambiental). Poder eliminar els costos de les cendres 
permetria reduir un 2.5% les despeses totals. Amb aquesta reducció tampoc es presentaria 
viabilitat en la planta, de totes maneres el reciclatge de les cendres necessita un anàlisi 
específic per a cada cas, degut a la varietat i diferències entre la combustió de diferents 
fustes. 
� Incentius fiscals 
Reduint la càrrega d’impostos sobre la planta, es podria incrementar la rendibilitat de la 
planta. 

 
Amb aquests elements es va considerar que la opció més realista per obtenir una certa 
rendibilitat seria una combinació dels anteriors sistemes, però que passaven inevitablement per 
incrementar el preu del kWh i una subvenció inicial, pel que es va calcular quin hauria de ser el 
muntant d’aquests. 
 

Subvenció Total (€/kWh) 
0% 0,0925 
10% 0,0881 
20% 0,0837 
30% 0,0793 
40% 0,0749 

Taula 1: Retribucions mínimes en funció de la subvenció i dels incentius fiscals. 
 

Amb aquests valors es podria contemplar que la planta seria rentable en els seus dos mòduls, 
pel que el preu de l’aigua no se’n ressentiria, establint la mateixa tarifa que individualment.  
 
CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Es pot considerar que actualment la planta dual no és rentable. Si bé el mòdul de dessalació 
presentaria inicialment costos competitius (la planta de Blanes va ser adjudicada per 0.64 
euros/m³), la planta  no pot assumir els costos associats a la producció d’energia pel que es 
converteix en el coll d’ampolla del procés.  
El sistema d’osmosi permet obtenir aigua a preus raonables i es pot plantejar sempre que no 
existeixin altres recursos directes. La implantació de la dessaladora de Barcelona, pot fer 
canviar el marc en el que es desenvolupava aquest estudi i la lectura de la seva necessitat real 
(la planta estaria acotada per dos plantes Barcelona i Blanes, a distàncies relativament curtes).  
La única opció real per al mòdul d’energia seria que incrementessin les retribucions fins a 
valors de 0.09 – 0.10 € / kWh, que certament és el valor adoptat per la majoria de països 
europeus. 
La incertesa del comportament del mercat afegeix interrogants sobre la viabilitat de la planta, 
pel que s’hauria d’aconseguir algun contracte de compra per a intervals de temps llargs i en 
condicions de retribució majors. 
Es pot concloure que la planta dual no sols aporta efectes positius sobre el medi (de manera 
global) si no que té un gran efecte social. Millora el paisatge, crea llocs de treball (directes i 
indirectes, ja que l’extracció de biomassa crea una forta demanda), estableix controls sobre 
l’aigua de consum i una sèrie d’efectes més que s’han de tenir en compte per a valorar la 
planta. 
Si s’establís una valoració econòmica dels efectes ambientals, es considera que equilibrarien 
les pèrdues econòmiques ocasionades en la seva operació, per la qual cosa la rendibilitat final 
del mòdul d’energia, que condicionaria la rendibilitat de la planta, faria viable la instal·lació. Una 
lectura pràctica del marc forestal català implicaria la retribució no solament pels arguments 
anteriorment citats, si no per beneficis socials a molts més nivells. Actualment aquest 
raonament no existeix, establint retribucions (a nivell estatal), que impliquen instal·lacions de 
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producció energètica deficitàries (o simplement la no implantació), excepte en comptades 
ocasions i s’allunyen dels compromisos sobre les emissions de CO2, almenys en el que refereix 
a aquest tipus d’energia.  
Una altra lectura que convindria fer, és la de la limitació actual sobre la producció amb residus 
industrials forestals. Els ritmes de creixement baixos, la manca d’extraccions a l’estiu i la 
causalitat dels treballs obliguen a buscar altres fonts d’aprovisionament alternatives que 
supleixin aquestes variables. 
A partir dels antecedents dels últims anys convé realitzar una reflexió sobre el tractament que 
s’ha de donar al risc d’incendi inherent de la geografia catalana, establint un comportament 
correctiu que permeti limitar la propagació i no centrar-se únicament a millores en l’extinció. 
La creació de brigades a nivell comarcal per tal de limitar els excessos de combustible i establir 
una planificació sobre els punts amb més risc, comportaria efectes ambientals positius que 
anirien més enllà dels incendis. Establir comportaments d’aquest tipus, podria reduir també el 
preu del combustible comprat o justificar inicialment la diferència entre els ingressos necessaris 
per al funcionament i el cost de retribució actual.  
Energèticament, es considera que els dos mòduls de la planta dual, definits com a dessalació i 
biomassa tenen característiques similars, en quant el seu baix rendiment exergètic condiciona 
els costos finals d’operació. Establir millores tecnològiques en els respectius camps, podria 
repercutir notablement en els costos d’operació finals de la planta i en els efectes ambientals i 
socials positius que comporten, altra manera la reducció de costos hauria de passar per un 
increment de l’economia d’escala a la qual els dos mòduls són molt sensibles. Tot i això es 
considera que aquest increment en les dimensions en aquest cas no seria gratuït, degut a la 
manca de disponibilitat de combustible en la planta de biomassa, i en els possibles efectes 
negatius que podria tenir una emissió de salmorra puntual en plantes molt grans.  
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