
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES CONDICIONS TÈCNIQUES EN LA GESTIÓ DE 
PILES DE BIOMASSA EN ELS APROFITAMENST FORESTALS 

 

Generalment els aprofitaments forestals amb aplicacions energètiques requereixen superfícies 
grans per poder apilar arbres sencers o branques amb fulles. Aquestes piles romanen sobre el 
terreny entre 4-6 mesos abans de procedir a estellar-les. 

Les piles de biomassa, tot i no tenir capacitat d’autoencendre's, sí que suposen una acumulació 
de material que disposa d’una humitat més baixa que el bosc de l’entorn. Per aquest fet, sempre 
que sigui possible, les piles s’ubicaran fora de terreny forestal arbrat. A més, caldrà incorporar 
una sèrie de mesures específiques per tal de reduir el risc de propagació en el cas d’incendi 
forestal. 

Les acumulacions o dipòsits temporals de biomassa de més de 100 m3 aparents formats per 
troncs, branques per ser processades o per les estelles generades *** hauran de complir les 
següents mesures: 

- De forma general, no podran estar a menys de 50 metres d’una edificació, hidrant, o punt 
d’aigua d’extinció d’incendis, com tampoc sota línies elèctriques. 

- Les piles podran romandre sobre el terreny durant la vigència de l’avís d’actuació. Un cop 
transcorregut aquest, els terrenys hauran de quedar en condicions tals que no comportin cap 
perill per a la integritat de les masses. 

En els municipis d’alt risc i durant tot l’any aquestes piles hauran de disposar de les mesures 
següents (vegeu també el revers d’aquest full): 

 Franja perimetral de 3 m d’amplada, lliure de vegetació arbòria o matollar, i en el cas que no 
fos possible executar-la en algun dels seus trams, es podrà substituir per una àrea de baixa 
càrrega de combustible de 25 metres d’amplada (400 arbres podats/ha) i lliure de restes de 
tallada amb reducció de matollar. També hauran de disposar d’una distància mínima lliure  
de vegetació entre la pila i la calçada del camí forestal, de 2 metres.  

 Les piles tindran com a màxim una llargada de 50 m. Entre piles d’aquesta llargada hi haurà 
d’haver obligatòriament una franja de 3 m lliure de vegetació, a fi i efecte de trencar la 
discontinuïtat entre elles. 

 Senyalització dipòsit en cartell, on s’indiqui: 

- Pila temporal de biomassa 
- Gestió forestal sostenible 
- Zona d’obres. Prohibit l’accés a tota persona aliena a les obres  

- Prohibit fumar 
- Perill caiguda 
- Prohibit retirada material 

***Resten excloses les piles formades exclusivament per troncs de 7 cm de diàmetre en 
punta prima i les piles de menys de 100 m3 aparents. 

Legislació vigent: 

- LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 
- DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
- ORDRE AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal. 

  


