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1. CONTEXT  

Els primers indicis de canvi de cicle econòmic i de certa recuperació s’han observat l’any 2014, però la crisi ha 
repercutit en la dimensió ambiental del desenvolupament sostenible i continuarà fent-ho en el futur. 

Esdeveniment internacionals més importants l’any 2014 

 Enguany ha tingut lloc a Nairobi (Kenya) la primera assemblea de l’Organització de Nacions Unides (ONU) so-
bre el medi ambient, en la què Catalunya ha participat com a membre de la Xarxa de Governs Regionals pel 
Desenvolupament Sostenible. 

 El grup intergovernamental sobre el canvi climàtic ha publicat el cinquè informe a finals de l’any 2014 i pos-
teriorment s’ha celebrat la conferència sobre el canvi climàtic de l’ONU (COP 20) a Lima (Perú), en el marc de 
la negociació d’un acord sobre el canvi climàtic a Paris que rellevi el Protocol de Kyoto. 

A continuació es descriuen els aspectes més rellevants en el desenvolupament ambiental de Catalunya. 

1.1. DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A L’ECONOMIA VERDA 

El desenvolupament sostenible ha estat una prioritat a l’agenda internacional dels darrers anys, ja que els ecosis-
temes mantenen les societats que creen les economies. En aquest sentit, el repte de qualsevol societat humana 
és satisfer les necessitats preservant els sistemes naturals que la sostenen.1  

La transició cap a una economia verda,2 competitiva i baixa en carboni, ha estat la visió que algunes organitzaci-
ons internacionals i europees han tingut per millorar el benestar i les condicions de vida d’una població creixent 
que ha canviat els hàbits de consum. El full de ruta de la UE 2050 és un exemple d’aquesta visió i aposta per 
mantenir el benestar de la societat europea dins dels límits del planeta. En aquest sentit, el Comitè Econòmic i 
Social Europeu (CESE) ha recomanat integrar les qüestions ambientals en la política econòmica per impulsar la 
recuperació econòmica i coordinar les polítiques sobre clima i energia, i ha donat suport a la reforma de règim de 
comerç de drets d’emissió. 

La transició cap a una economia verda té un gran ventall d’opcions. A continuació es descriuen les que més han 
influït en la política i el desenvolupament ambiental de Catalunya. 

Dissenyar polítiques i normativa ambiental 

La ciència ens dóna el coneixement sobre els problemes ambientals, però necessita la política i les normes per 
impulsar el canvi. En general, l’aplicació de la normativa europea en matèria de medi ambient, com per exemple 
la inversió en estàndards mediambientals, ha millorat l’estat del medi ambient i la qualitat vida de la població. No 
obstant això, la transposició tardana de les directives europees a l’Estat espanyol i la manca de reglaments per 
aplicar-les han alentit aquest procés de transició cap a una economia verda.3 Sovint han estat els actors econò-
mics i socials i les iniciatives locals i regionals les que l’han liderat. 

Canviar el comportament ambiental  

 Preservar els recursos naturals4 

Diversos informes de l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) de l’any 2014 han posat en coneixement la ne-
cessitat d’invertir en infraestructures verdes5 per evitar la fragmentació i degradació dels ecosistemes, aturar la 
pèrdua de biodiversitat i mitigar i adaptar-se al canvi climàtic. La UE ha protegit molts hàbitats i espècies endèmi-
ques, però encara queda molt per fer en l’àmbit de la biodiversitat marina, les espècies exòtiques invasores, i la 
zona de la costa, on viu la majoria de la població. 

                                                           
1 WWF (2014). Informe Planeta Vivo 2014. 
2 Vegeu la definició a CTESC (2014). Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya. CTESC: Barcelona. 
3 OCDE (2015). Evaluación del desempeño ambiental: España.   
4 Vegeu l’apartat 2 sobre “Estat del medi ambient” d’aquest capítol. 
5 EC (2013). Building Green Infrastructure for Europe. UE 
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En general, l’estat del medi ambient ha millorat a Catalunya, les àrees protegides i la superfície forestal s’han ex-
pandit (Xarxa Natura 2000). No obstant això, la Declaració a favor del patrimoni natural presentada al Parlament 
de Catalunya l’any 2014 ha estat molt crítica amb la gestió que se’n fa.6 

El subministrament d’aigua potable i la qualitat de l’aigua de boca i de bany han millorat, però hi ha contaminants 
químics nous que representen tot un repte. La qualitat de l’aire també ha millorat, però hi ha quatre contaminants 
que no compleixen els objectius definits per la normativa en determinades zones: òxids de nitrogen, micropartícu-
les, ozó i sulfur d’hidrogen. El risc d’inundacions i sequeres ha augmentat, així com el d’incendis. Catalunya va 
perdre en un any el 10% del bosc arbrat. 

 Mitigar i adaptar-se al canvi climàtic7 

Les emissions de CO2 s’han desacoblat del creixement econòmic gràcies a la millora de l’eficiència en l’ús dels re-
cursos d’alguns sectors. La UE ha assolit l’objectiu de reduir les emissions de CO2, Catalunya també, i ha aprovat 
el nou paquet sobre clima i energia per reduir encara més les emissions de CO2 (-40%) l’any 2030. 

 Produir millor i consumir d’una altra manera8 

Cada cop hi ha més consens en que l’actual model de creixement econòmic basat en l’ús intensiu de recursos i 
l’augment d’emissions contaminants ha de canviar9 cap a una economia més eficient en l’ús dels recursos ener-
gètics i materials, que generi menys residus, ofereixi serveis i creï llocs de treball.10 De fet, la UE ja ha observat 
que la demanda i la competència pels recursos naturals no ha deixat d’augmentar i que els preus i la volatilitat 
d’algunes matèries primeres escasses han augmentat. 

En aquest context, la UE intenta virar cap a l’ecologització (greening) de les activitats econòmiques, inclosa 
l’agricultura, i es parla d’economia circular, en contraposició a l’economia linear, i d’economia blava.  

En l’àmbit de l’energia, el paquet energia i clima de la UE té per objectiu augmentar les interconnexions, 
l’eficiència energètica i la participació de les renovables en el consum d’energia primària l’any 2030. No hi dades 
recents sobre producció primària a partir d’energia renovable a Catalunya (el 12% a l’Estat), ni sobre consum i in-
tensitat energètica primària, però el percentatge d’energia elèctrica d’origen renovable a Catalunya (el 21%) ha 
augmentat els darrers anys, tot i que se situa per sota de la mitjana de l’Estat (el 33%) i de la UE (el 23%). La de-
pendència energètica ha millorat, però continua sent alta (75% a Catalunya) i supera la de la UE-28 (53%). 

En la resta d’àmbits, i concretament, en l’ús eficient dels recursos i la reducció dels residus, destaca el 7è Pro-
grama d’acció mediambiental que promou l’ús eficient dels recursos i la transició cap a una economia verda, així 
com el paquet de mesures de la UE que proposa reduir (-30%) el consum de matèries primeres sobre el PIB. 

La crisi econòmica ha influït en les inversions i la despesa ambiental de les empreses catalanes, les que més con-
tribueixen de l’Estat espanyol, en un context d’estabilitat quant als sistemes de gestió ambiental, creixement dels 
distintius de qualitat ambiental i reducció de la generació de residus. Amb l’objectiu de fomentar la reindustrialit-
zació de la UE s’està impulsant l’Estratègia Europea sobre Bioeconomia per impulsar les indústries innovadores 
basades en la química, la biologia, la bioenergia i l’alimentació, entre d’altres. 

Malgrat la crisi, el sector industrial del medi ambient s’ha mantingut i fins i tot ha augmentat a la UE i a Catalunya, 
així com les indústries i l’agricultura ecològiques, contribuint a la l’augment de la productivitat dels recursos i la 
substitució de les importacions per recursos autòctons. 

Pel que fa al consum de recursos, s’observa una caiguda del consum de recursos en l’àmbit domèstic de la UE. El 
consum d’aigua de les llars i els sectors econòmics s’ha reduït a la UE-28 i a Catalunya, i la depuració d’aigües 
residuals i la reutilització han augmentat. D’altra banda, es generen menys residus urbans per habitant que mai i 
millora la gestió, es recicla més i es disposa menys. 

                                                           
6 Vegeu l’apartat 6 sobre “Normativa i iniciatives públiques” d’aquest capítol. 
7 Vegeu l’apartat 3 sobre “Canvi climàtic, mitigació i adaptació” d’aquest capítol.  
8 Vegeu l’apartat 4 sobre “Energia i medi ambient” i 5 “Medi ambient i empreses” d’aquest capítol. 
9 EEA (2014). Enviromental Indicator Report 2014: environmental impacts of production-consumtion systems in Europe.  
10 EEA (2014). Well-being and the environment: building a resource-efficient and circular economy in Europe. EEA: Copenhaguen.  
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 Reorientar els incentius, el finançament i els fons, entre d’altres11 

Els incentius i la fiscalitat ambiental ha de servir per millorar el medi ambient, premiar o penalitzar el comporta-
ment dels actors econòmics i socials, internalitzar els costos externs i compensar les bones pràctiques. En aquest 
sentit destaca el suport financer de la UE a la recerca, l’estalvi energètic, les energies renovables i el transport i 
emmagatzematge de l’energia durant el període 2014-2020, en el marc del paquet sobre energia i clima, i els di-
ners disponibles per a projectes innovadors i de conservació de la natura (LIFE). 

En l’àmbit autonòmic, la fiscalitat verda ha augmentat els darrers anys. Catalunya no té les competències més 
importants en matèria fiscal, però ha modificat el cànon de l’aigua i de residus i ha creat nous tributs. 

 Informar i educar 

D’una banda, augmenta la informació sobre els riscos ambientals i millora la recopilació de dades per part dels 
organismes d’estadística (Eurostat, INE i IDESCAT), d’acord amb les directives europees. De l’altra, augmenta la 
participació de la comunitat en projectes del territori que transformen l’entorn proper, sobretot la de la comunitat 
educativa, com ara les escoles verdes de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat. 

1.2. PERCEPCIÓ CIUTADANA I CONDUCTA SOSTENIBLE 

Desprès de tres anys, la Comissió Europea (CE) ha publicat els resultats de l’Eurobaròmetre12 2014 sobre les acti-
tuds de la ciutadania europea vers el medi ambient. Destaquen els següents: 

 La majoria de la ciutadania considera la legislació mediambiental de la UE necessària per protegir el medi 
ambient del seu país (el 77%) i la UE hauria de poder verificar-ne l’aplicació. El medi ambient segueix sent 
important (el 95%), la majoria considera que l’ús eficient dels recursos naturals (el 79%) i la protecció (el 
76%) poden impulsar el creixement econòmic, i que l’estat del medi ambient influeix en la seva qualitat de vi-
da (el 75%). La contaminació de l’aire,13 l’aigua, la generació de residus i l’esgotament dels recursos naturals 
són les preocupacions més importants. La majoria de la ciutadania ha adoptat mesures i comportament res-
pectuosos amb el medi ambient, com ara, reciclar, reduir el consum d’energia i d’aigua. 

 Augmenten les persones disposades a comprar productes respectuosos amb el medi ambient, encara que 
hagin de pagar una mica més (el 75%). La majoria de la població (el 95%) opina que qui contamina ha de re-
parar el dany ambiental causat, les multes elevades als infractors són la mesura més eficaç i no es fa sufici-
ent per protegir el medi ambient. 

Pel que fa a Catalunya, els resultats que més destaquen de la darrera consulta ciutadana (òmnibus) amb relació 
al medi ambient de l’any 2014 són els següents: 

 El percentatge de la població catalana que està preocupat per l’estat del medi ambient és alt, tant pel que fa 
a la contaminació en general, com de l’atmosfera (aire i canvi climàtic) i els residus en particular.  

 Gairebé la totalitat de la població considera la conservació de la natura un problema urgent, valora la tasca 
de les entitats ambientals i es mostra d’acord en que les activitats econòmiques que es beneficien de la na-
tura ajudin a conservar-la. El percentatge de població que opina que els esforços de l’Administració per pro-
tegir la biodiversitat són insuficients (el 76%) ha augmentat, així com el de persones que prenen mesures per 
reduir la quantitat de residus generats (l’11%), el 75% de la ciutadana catalana separa els residus. En canvi, 
ha caigut el de persones que estalvien aigua (el 84%). 

 El 81% de la població catalana està molt o bastant preocupat pels impactes del canvi climàtic,14 però el per-
centatge de persones que han pres mesures per estalviar energia (el 87%) ha baixat.15  

                                                           
11 Vegeu l’apartat 4 sobre “Energia i medi ambient” i 5 “Medi ambient i empreses” d’aquest capítol. 
12 Eurobaròmetre especial 416 (2104). 
13 Vegeu a l’apartat 2. “Estat del medi ambient” l’apartat 2.2 sobre “Aigua”. 
14 Vegeu l’apartat 3. “Canvi climàtic, mitigació i adaptació” d’aquest capítol. 
15 Vegeu l’apartat 4. “Energia i medi ambient” d’aquest capítol. 
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Conscienciar les persones de la realitat del canvi climàtic i la degradació del medi ambient és difícil, alguns estu-
dis16 han analitzat les variables que influeixen en el canvi de comportament dels consumidors, les principals con-
clusions han estat les següents: 

 Per canviar els hàbits s’ha de canviar l’entorn físic i social i les infraestructures (carrils bici, embalatge, etc.), 
atès que protegir i millorar el medi ambient no és motivació principal, i el comportament dels consumidors es-
tà molt influït per les normes socials i les altres persones. 

 L’opció més sostenible ha de ser l’opció per defecte (enviar les factures per correu electrònic, imprimir a do-
ble cara...). La informació al consumidor pot ajudar a canviar el comportament (comparar el consum 
d’energia amb la població de referència...). 

 El risc ambiental es percep diferent si es tracta de la comunitat científica o de la ciutadania, per tant, per 
prendre decisions constructives s’ha d’avaluar, gestionar, comunicar i buscar mecanismes de participació.17  

  

                                                           
16 CE (2014). Influences on consumer behaviour: policy implications beyond nudging. Berlin: Ecologic Institute. 
17 CE (2014). Future brief: public risk perception and environmental policy. Science for Environment Policy, núm. 8. 
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2. ESTAT DEL MEDI AMBIENT 

2.1. ECOSISTEMES I BIODIVERSITAT 

Situació del medi natural 

Hi ha diversos factors que afecten els ecosistemes i la biodiversitat: l’ús del sòl, la contaminació, les espècies in-
vasores, l’augment de les emissions de CO2 i el canvi climàtic, entre d’altres.  Segons el Fons Mundial per la Natu-
ra (FMN), l'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient, expressat en forma de biocapacitat disponible 
(superfície en hectàrees) per càpita, per sostenir el mode de vida, ha passat de 3,2 a 1,7 hectàrees per habitant 
(ha/hab) durant els darrers 50 anys. 

Quant a la biodiversitat, cal tenir en compte que la pèrdua d’espècies debilita les funcions dels ecosistemes, com 
ara, les de provisió de recursos, depuració de l’aigua i contenció de l’erosió. En aquest sentit, l’Índex Planeta Viu 
del FMN de l’any 2014, informa que les poblacions de vertebrats al món s’han reduït la meitat (el 52%) durant el 
període 1970-2014, sobretot les especies d’aigua dolça (-76%). Pel que fa a l’Estat espanyol i segons 
l’Organització de Nacions Unides (ONU), la llista d’espècies amenaçades és de 552 (61% animals i 39% plantes). 
No obstant això, alguns dels grans carnívors han tornat a Europa i ocupen 153 milions d’hectàrees.18  

En aquest context, el 30,4% de la superfície terrestre de Catalunya forma part de la Xarxa Natura 2000 d’àrees 
protegides que inclou vuit ecosistemes diferents,19 rics en flora i fauna (93% terrestres i 7% marins), i sumen 
1.062.371 hectàrees (ha), el 99,7% del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) que és de 1.065.783 ha, 164 es-
pais. Els espais naturals (49) de protecció especial (ENPE) inclosos en el PEIN han augmentat al llarg del període 
2000-2013, i representen el 28% de la superfície protegida i el 9% del territori de Catalunya (301.417 ha), tal 
com s’observa al gràfic de més endavant. 

La situació d’alguns ecosistemes ha empitjorat: 

 L’arribada d’espècies exòtiques invasores continua, sobretot les que es desenvolupen en aigües continentals 
i que tenen com a vectors de propagació principals la pesca i la navegació, per això el Consell de la UE ha 
adoptat el Reglament que ha de fomentar la prevenció. A Catalunya, el cargol poma ha afectat 7.000 hectà-
rees de conreus i el musclo zebrat s’ha expandit. 

GRÀFIC VI-1. Evolució del Pla d’espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000. Catalunya 2000-2013 

Evolució del PEIN i de la Xarxa Natura 2000 

Unitats: hectàrees totals (terrestres i marines) i percentatge (%) del 
territori inclòs a la Xarxa Natura 2000. 
Font: elaboració pròpia a partir de DTS. 

Evolució dels espais naturals de protecció especial 

 
Unitats: hectàrees (terrestres i marines) d’espais naturals de protec-
ció especial (ENPE) inclosos al PEIN. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 La situació dels aiguamolls és dolenta, només estan en bon estat el 15% dels aiguamolls que l’Agència Cata-
lana de l’Aigua ha avaluat (26) i el 8% dels que controla a les Conques Internes de Catalunya (51). 

                                                           
18 Chapron, G., Kaczensky, P., Linnell, et al. (2014). Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. Science, 
vol. 346, núm. 6216, p. 1517 a 1519. Les espècies estudiades són el llop, l’ós, el linx i el golut.  
19 Pirineu, prepirineu, plana agrícola, muntanya interior, aigües continentals, muntanya litoral, aiguamolls litorals i espais marins. 
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Gestió del medi natural 

Les actuacions més destacades a Catalunya pel que fa a la gestió del medi natural han estat les següents:20  

 Quant al Govern, destaca la modificació de diverses lleis ambientals a través de la Llei d’acompanyament 
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014, dictaminada pel CTESC, i la presentació del futur Pla de 
gestió dels espais naturals protegits de Catalunya, d’acord amb la Directiva comunitària, que preveu la gestió 
multifuncional dels espais naturals (turisme sostenible, agricultura i ramaderia ecològica, promoció de pro-
ductes i serveis...), així com noves formes de finançament (preus públics, espónsors, taxes ...), entre d’altres. 

 Altres accions del Govern català han estat, la decisió d’integrar les capçaleres del riu Ter i Freser en un únic 
parc natural (Ripollès i Pirineus Catalans) i col·laborar amb França per crear el nou parc de les capçaleres del 
Ter i Freser, i l’ampliació del parc natural del Montseny. 

 Pel que fa a la biodiversitat, Catalunya ha participat en la XII reunió de la conferència de les parts signatàries 
del Conveni de diversitat biològica de l’ONU. Enguany també s’ha regulat l’extracció de corall vermell en les 
aigües interiors del litoral català, Decret que el CTESC ha dictaminat. 

 Quant a les espècies invasores destaca l’aprovació del Decret de mesures per evitar la introducció 
d’organismes nocius per als vegetals a Catalunya i el d’homologació de mètodes de captura d’espècies inva-
sores depredadores, dictaminats pel CTESC. Així com el Pla de lluita contra el cargol poma que inclou mesu-
res físiques i fitosanitàries, però també l’eixut hivernal i la salinització entre d’altres, i la modificació de la 
normativa de navegació a diversos embassaments de l’Ebre. 

 Pel que fa a l’acció ciutadana, destaca la denúncia realitzada per algunes entitats ambientals, centres de re-
cerca i empreses pel que consideraven el desmantellament de les polítiques de conservació de la natura que 
desenvolupa la Generalitat de Catalunya així com la Declaració en favor del patrimoni natural de Catalunya 
presentada per més de 70 entitats al Parlament de Catalunya i que va donar lloc a l’aprovació d’una moció.  

 Els premis medi ambient 2014 han reconegut la tasca de tres entitats de conservació i custòdia del territori: 
el Grup de defensa del Ter (conca del Ter), el Grup Natura Freixe (tram baix del riu Ebre a Flix) i l’Associació La 
Sínia (riu Gaià). 

2.2. AIGUA 

L’aigua és un dret humà, com recorda la iniciativa ciutadana21 a la qual la Comissió Europea (CE) ha donat res-
posta enguany amb la finalitat que s’apliqui la legislació europea sobre l’aigua i es garanteixi l’abastament i el sa-
nejament de l’aigua com a dret humà fonamental, entre d’altres.22  

La gestió de l’aigua és responsabilitat de tothom, com afirma el grup d’experts sobre el canvi climàtic a l’informe 
de l’any 2014, atès que la gestió de les conques fluvials i dels embassaments contribueixen a reduir-ne la vulne-
rabilitat i exposició, i les tecnologies d’estalvi d’aigua, la dessalinització i els serveis d’abastament i sanejament 
en faciliten l’adaptació.23 

2.2.1. SITUACIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS  

L’any 2014 ha estat un any entre normal i plujós a Catalunya, sense problemes amb els recursos hídrics. El volum 
mitjà d’aigua embassada als pantans, 3.639 hectòmetres cúbics (hm3), ha assolit el 80% de la capacitat total: 
577 hm3 (el 77%) a les Conques internes de Catalunya (CIC) i 3.062 hm3 (el 80%) a la conca de l’Ebre (CHE), tal 
com s’observa al gràfic següent. 

                                                           
20 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el punt “Àmbit autonòmic” del subapartat 6.1.1 sobre “Ecosistemes i biodiversitat”. 
21 Proposada per la Federació Sindical Europea de Serveis Públics. 
22 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el punt 6.1.2.1. “Àmbit de la UE” del subapartat 6.1.2 sobre “Aigua”.  
23 IPCC (2014).Climate Change 2014. Intergovernamental Panel on Climate Change. Consulta a 
 http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_es.shtml. 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_es.shtml�
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GRÀFIC VI-2. Evolució del volum mitjà dels embassaments. Catalunya 2003-2014 

Evolució del volum mitjà en percentatge 

 
Unitats: volum mitjà embassat en percentatge de la capacitat total. 
Nota: Conques Internes de Catalunya (CIC), Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA i la CHE. 

Evolució del volum mitjà en hectòmetres cúbics 

 
Unitats: volum mitjà en hectòmetres cúbics (hm3). 
Nota: Conques Internes de Catalunya (CIC), Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA i la CHE. 

2.2.2. GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS  

La Directiva marc de l’aigua (DMA) es va aprovar fa catorze anys, però l’Estat espanyol no ha tancat fins ara el 
primer cicle de la planificació (2007-2012), el dels plans hidrològics de conca, just quan ha començat el segon ci-
cle (2013-2018).24  

De fet, enguany s’han aprovat plans hidrològics que s’havien d’haver aprovat a finals de l’any 2009, com ara el de 
l’Ebre. La planificació en l’àmbit de l’aigua requereix compromís, avaluació, participació, acció i seguiment per 
adaptar-se als impactes de la sequera i les inundacions, entre d’altres. A Catalunya s’ha aprovat el Pla de gestió 
de districte de conca fluvial i el Programa de mesures,25 declarat nul per manca de dictamen de la Comissió Jurí-
dica Assessora, desprès d’esmenar el defecte. La taula següent resumeix el seguiment d’allò que s’ha fet en 
l’àmbit de la gestió del aigua i dels serveis per garantir l’abastament, el sanejament, i la qualitat de l’aigua i del 
medi durant l’any 2014. 

TAULA VI-1. Objectius de quantitat, disponibilitat d’aigua i ambientals del Programa de mesures del Pla de 
gestió de l’aigua de Catalunya, i grau d’assoliment. Catalunya, 2013-2014 

Àmbit Objectius del Programa de mesures 2006-2015 Dada 2014 i evolució 2014/2013 

Oferta i ge-
neració de 
nou recurs 

Nou recurs hídric: 389 hm3/any  32,8 hm3 ↓ 

Aportació dessalinització: 190 hm3/any  + 10 hm3 Tordera 7,5 hm3  (9,3% de la capacitat: 80 hm3) ↓ 

Aportació regeneració i reutilització: 101 hm3/any directes 25,3 hm3 (2,4 % aigües depurades) ↓ 

Aportació recuperació d’aqüífers: 43 hm3/any 0 hm3 ↓ 

Demanda  

Estalviar en demanda urbana Domèstica (313 hm3) ↓ | Serveis (158 hm3) ↓  

Estalviar en demanda industrial (subministrada i captada)  Volums facturats  (266 hm3)* ↓ 

Modernitzar els regadius i estalviar 103 hm3/any Consum reg CIC (359 hm3)|CHE (1.679 hm3) ↓  

Qualitat del 
medi 

Masses d’aigua en bon estat: 55% CIC |67% Total  Bon estat: 26% CIC i 31% Total  

Masses d’aigua superficials en bon estat: 56% CIC|68 % Total  Bon estat: 24% CIC i 29% Total  

Masses d’aigua subterrànies en bon estat:46% CIC|55% Total Bon estat: 38% CIC i 51% Total 

Respectar els cabals de manteniment  Riu Gaia | Riu Ebre i Segre 

Pla de gestió del risc d’inundacions de Catalunya  Millores desguàs Baells i Llosa de Cavall i de 

                                                           
24 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el punt 6.1.2.1. “Àmbit de la UE” del subapartat 6.1.2 sobre “Aigua”. 
25 Decret 171/2014, de 23 de desembre i per l’Acord GOV/186/2014, de 23 de desembre. 
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Àmbit Objectius del Programa de mesures 2006-2015 Dada 2014 i evolució 2014/2013 
les estacions d’aforament del Ter i el Daró 

Recuperar 90 km lleres, 48 ha de riberes i 35 km urbans  Lleres de rius, rieres i torrents: 7,6 km ↓ 

Neteja i desinfecció del musclo zebrat i altres invasores Pla de lluita contra el cargol poma ↑ 

Controlar la qualitat  de les aigües costaneres (456 punts) 55% (250) punts controlats  ↓ 

Qualitat de 
les aigües 

Construir 1.544 sistemes de depuració  489 depuradores (32%) ↑ 

Valorització agrícola (70%) i energètica (30%) dels fangs 93% agrícola ↑ i 2% energètica ↓ 

Bon estat conjunt aigües subterrànies: 55% Bon estat: 51%  
Nota: ↑ ha augmentat, ↓ ha disminuït, = no ha variat entre els anys 2013 i 2014.*Consums sense incloure els sectors agrícola, ramader, hi-
droelèctric, tèrmic, nuclear i piscifactories. Conques Internes de Catalunya (CIC), Conca Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). 
Font: elaboració pròpia a partir del Programa de mesures del Pla de gestió de l’aigua de Catalunya i de l’Agència Catalana de l'Aigua.  

Gestió de l’oferta d’aigua i nou recurs 

Pel que fa a la generació i oferta de nou recurs, els recursos hídrics disponibles a partir de la dessalinització, de-
puració, regeneració, reutilització i recuperació i recàrrega d’aqüífers l’any 2014 han estat els següents: 

 La dessalinització ha aportat 7,5  hm3 d’aigua potable a Catalunya (5,5 hm3 la planta de la Tordera i 2 hm3 la 
planta del Baix Llobregat), el 9,3% de la capacitat instal·lada, menys que l’any 2013 (9,7 hm3) perquè la dis-
ponibilitat d’aigua natural no ha fallat, l’aigua embassada a les CIC ha estat del 77% de la capacitat total.  

 La regeneració i reutilització d’aigua depurada és escassa a la UE, per això la CE ha iniciat un procés de con-
sulta l’any 2014 amb la finalitat de proposar directrius comunes en l’àmbit de la reutilització. Catalunya dis-
posa d’instal·lacions de regeneració i reutilització que poden entrar en funcionament sempre que el clima i/o 
l’evolució de la població i l’activitat econòmica ho requereixin. 

Enguany la regeneració ha aportat 25,3 hm3 de recurs nou, una mica menys que l’any 2013. El volum reuti-
litzat ha representat el 2,4% del total d’aigües depurades i s’ha destinat als usos següents: ambiental (16,3 
hm3), recreatiu (4,5 hm3), industrial (2,4 hm3), agrícola (1,8 hm3) i municipal (0,3 hm3). El tractament terci-
ari de l’aigua regenerada de la depuradora de Vilaseca i Salou ha permès duplicar la reutilització d’aigua de 
qualitat (2,4 hm3) per part de les empreses del polígon petroquímic de Tarragona. 

 La recuperació d’aqüífers no ha estat operativa enguany. Les reserves d’aigua han estat considerades com a 
suficients i no s’han fet aportacions estratègiques ni a la barrera hidràulica del Llobregat ni als aqüífers de la 
Tordera i el Daró. El nombre d’expedients de descontaminació d’aqüífers en mal estat ha caigut el darrers 
anys i enguany és de 281. 

 La regulació dels embassaments ha satisfet  les demandes d’abastament, reg i ambientals en un context en 
què les reserves d’aigua s’han situat al 80% de la capacitat total i la demanda s’ha contingut. Durant l’any hi-
drològic26 les comissions de les CIC han proposat desembassar 675,5 hm3 d’aigua: Muga (44,5 hm3), Foix (2 
hm3), Ter i Llobregat (614 hm3), Riudecanyes (15 hm3). 

 En l’àmbit de les millores en l’abastament en alta cal destacar la baixada de comportes de l’embassament de 
Sant Martí de Tous a l’Anoia (1,3 hm3), l’avanç de les obres per abastir la comarca del Segrià des de 
l’embassament de Santa Anna i la millora del rendiment i el control de fugues a les grans conduccions del 
Ter- Llobregat gràcies a la tecnologia (hidròfons i sensors, entre d’altres). D’altra banda, cal tenir en compte 
que la diferència entre el volum d’aigua disponible potabilitzada i el volum d’aigua subministrada a la xarxa 
d’abastament públic a Catalunya (-5,1%) és inferior a la mitjana de l’Estat espanyol (-8,5%). 

Gestió de la demanda d’aigua 

La demanda d’aigua a Catalunya ha estat de 2.830 hm3, el 63% a la conca de l’Ebre (CHE), sobretot per regar (el 
94%), i el 37% a les conques internes de Catalunya (CIC), la meitat per abastament (el 54%), tal com s’observa al 
gràfic següent. 

                                                           
26 Any hidrològic: d’octubre de l’any 2013 a setembre de l’any 2014. 
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GRÀFIC VI-3. Consum d’aigua per sectors, conques i sistemes. Catalunya 2014 

Consum d’aigua per conques (CIC i CHE) 

Unitats: hectòmetres cúbics l’any (hm3/any) i percentatge (%). 
Nota: (1) Estimació de l’ACA. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

Consum d’aigua per sistemes 

Unitats: hectòmetres cúbics l’any (hm3/any). 
Nota: (1) Inclou els usos recreatius. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

A continuació es comenten les actuacions que s’han fet per garantir l’abastament i reduir la demanda d’aigua 
l’any 2014 i es descriu l’evolució del consum d’aigua. 

 Per garantir l’abastament i gestionar la demanda, l’ACA ha fet un inventari de les fonts de subministrament 
d’aigua (captacions d’aigua subterrània de pous i fonts, captació d’aigua superficial de llacs i rius i punts de 
connexió a la xarxa supramunicipal) de gran part dels municipis catalans l’any 2014. D’altra banda, als muni-
cipis que no estan connectats a xarxes supramunicipals d’aigua potable se’ls ha ofert subvencions per cobrir 
la meitat del cost de la contractació de camions cisterna en cas de necessitar-los. 

 El consum d’aigua s’ha reduït els darrers anys, gràcies a la consciència mediambiental, a les innovacions 
tecnològiques, com per exemple, el sistema de reg intel·ligent de parcs i jardins de Barcelona, a l’increment 
de les tarifes i a la fiscalitat progressiva en els usos domèstics i industrials.  

Segons l’ACA, el volum total d’aigua facturat,27 659 hm3 (60% domèstic i 40% industrial) s’ha reduït una mica 
(-1%) respecte de l’any anterior, tant en l’àmbit domèstic com en l’industrial. El volum d’aigua domèstica 
subministrada a través de la xarxa ha caigut (-1%) i el d’aigua industrial ha augmentat (+1%). En canvi, el vo-
lum d’aigua domèstica captat de fonts pròpies, tot i que és petit, ha augmentat (+36%) i l’industrial ha caigut 
(-6%). 

Segons l’estudi de les entitats subministradores d’aigua en baixa sobre el consum d’aigua a Catalunya l’any 
2013,28 el volum d’aigua consumit (471 hm3) va caure (-3%) respecte de l’any anterior, sobretot el consum 
domèstic: 313 hm3 (-5%), però també dels serveis i altres activitats econòmiques:29 158 hm3 (-2%), en un 
context d’estabilitat dels abonats domèstics (+0,1%) i industrials (-0,4%). El consum per abonat i any ha cai-
gut, tant en l’àmbit domèstic com en el dels serveis i altres activitats econòmiques, i s’han situat en 89 i 405 
m3/abonat i any, respectivament. 

D’altra banda, l’eficiència de la xarxa d’abastament públic podria millorar, tot i que el rendiment tècnic hi-
dràulic a Catalunya (el 78%) és superior al del l’Estat (el 74%), es podrien reduir tant les pèrdues físiques (el 
14%) com les aparents (8%), per consums no autoritzats i errors de mesura, entre d’altres.30  

 Pel que fa a la gestió del reg les pluges han arribat a l’estiu enguany, cosa què ha permès estalviar aigua em-
bassada als regadius de la Muga (-38%), el Ter (-21%) i el Llobregat (-19%), 85 hm3 en total. D’altra banda, 
s’observa que el nombre d’usuaris del Programa de recomanacions de reg per als productors agraris ha aug-
mentat, de 197(2005) a 1.059 (2013) usuaris, principalment de Lleida, on es concentren els regadius, i que 

                                                           
27 No inclouen els usos exempts del cànon de l'aigua, però sí que incorporen els volums facturats en concepte de mínims. 
28 No inclouen els usos no subjectes al cànon de l’aigua declarats per entitats subministradores ni els consums provinents de fonts pròpies.  
29 Inclou els establiments amb volums subministrats per les entitats subministradores, però facturats per l’ACA i els volums de Quota Rama-
dera i usos municipals no exempts. 
30 INE. Dades 2012 de l’enquesta de subministrament i sanejament d’aigua. 
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ha augmentat el reg de precisió mitjançant sensors i la programació del reg automàtic. D’altra banda, el vo-
lum d’aigua utilitzat a l’agricultura s’ha reduït (-17,4% a Catalunya i 3.1% a l’Estat espanyol),31 el reg per go-
teig ha augmentat, però el reg per gravetat i aspersió ha disminuït. 

Qualitat del medi 

En aquest subapartat s’exposen les mesures que s’han dut a terme pel complir amb el bon estat de les masses 
d’aigua, incloses les aigües costaneres, i per assegurar els cabals ecològics, gestionar les inundacions i mantenir 
les lleres. 

L’ACA no ha proporcionat dades noves l’any 2014 sobre l’estat de totes les masses d’aigua, i ha informat que no 
ho farà fins que s’acabi el segon cicle del Programa de seguiment i control 2013-2018, perquè donarien una visió 
parcial de l’estat d’algunes masses d’aigua. En l’avaluació del segon cicle, no s’inclouen els estanys que l’ACA no 
controla (37 de 40) ni les zones humides de la conca de l’Ebre (21 de 72).32  

 Estat de les masses d’aigua. La situació de les masses d’aigua (CIC i CHE) que corresponen al final del perío-
de 2007-2012, és la del gràfic següent. 

GRÀFIC VI-4. Masses d'aigua en bon estat a l’inici del segon cicle del Programa. Catalunya 2014 (CIC i CHE)  

 
Unitats: objectiu 2015 i bon estat de les masses d’aigua del total (CIC i CHE) en percentatge (%). 
Nota: *En el segon cicle del Programa de seguiment i control 2013-2018 no s’han avaluat els estanys que l’ACA no controla (37) ni les zones 
humides de la conca de l’Ebre (21). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA 

Gairebé una tercera part de les masses d’aigua de Catalunya (el 31%, 183) compleixen els objectius 2015 i 
estan en bon estat, tant des del punt de vista químic com ecològic, al finalitzar el període de seguiment 
(2007-2012). Queden per recuperar un altra tercera part (el 36%, 218). Una quarta part de les masses 
d’aigua (el 26%, 154) estan prop de complir amb els objectius, i sumades a les que ja compleixen, situen a 
Catalunya a deu punts percentuals (el 57%, 337) de l’objectiu 2015 (el 67%, 401).  

Les masses d’aigua de Catalunya que no s’avaluen perquè les controla la CHE (121) o perquè no es disposa 
de dades representen el 20% del total. 

Aiguamolls, estanys i rius són les masses d’aigua que se situen a més distància de l’objectiu. Cal tenir en 
compte que l’ACA només avalua els aiguamolls que controla (el 71%, 51) i que dels avaluats al finalitzar el 
període 2007-2012, la meitat (26), només quatre estan en bon estat. Els estanys que controla l’ACA (tres) es-
tan en bon estat.  

                                                           
31 INE. Dades 2012 de l’enquesta sobre l’ús de l’aigua al sector agrari.  
32 Del Pirineu, la conca de la Garona i de l’Ebre. 
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Pel que fa als rius, tot i que més d’una quarta part dels rius (el 28%, 203) estan en bon estat i l’aspecte de 
les aigües ha millorat, no es compliran els objectius de la DMA 2015 a causa de l’estat dels boscos de ribera, 
la salinització i la presència de nitrats i especies invasores.33   

 Amb relació als cabals ecològics hi ha divergències entre Catalunya i l’Estat espanyol a causa del cabal eco-
lògic aprovat per al tram final del riu Ebre (3.220 hm3), la meitat del reclamat per complir amb la DMA (7.167 
hm3), i per l’ampliació de la superfície de regadius sense fer abans un ús eficient de l’aigua. La Generalitat ha 
interposat una demanda davant el Tribunal Suprem i la ciutadania una queixa al Parlament Europeu.34 El ca-
bal ecològic aprovat per al riu Gaià l’any 2014 ha estat d’1 hm3. 

 Quant a la gestió d’inundacions , els pobles catalans de la ribera de l’Ebre han estat en alerta per la crescuda 
del riu Ebre l’any 2014. Després de la crescuda de l’Ebre s’ha plantejat la solució per reduir el risc 
d’inundació amb la creació de zones inundables per retenir l’aigua i recuperar els aqüífers. A banda de la la-
minació que han fet els embassaments per minimitzar el risc d’inundació aigües avall de la presa, destaca la 
millora de les estacions d’aforament del riu Ter i del Daró per controlar els cabals i la millora del funciona-
ment dels desguassos de mig fons dels embassaments de la Baells i la Llosa de Cavall per gestionar-ne els 
nivells en cas de pluges. 

 Enguany s’han fet diverses actuacions per mantenir les lleres en 7,6 quilòmetres (km) de trams de rius, rieres 
i torrents de Catalunya: Muga, Ter, Ritort, Cardener i Gaià, i els torrents de Blanes i Cabrera de Mar, entre 
d’altres, i s’han signat convenis amb els ajuntaments per millorar i adequar les lleres. 

 Per acabar, la majoria de les aigües costaneres (el 61%) estan en bon estat, tret de les situades davant les 
àrees metropolitanes de Barcelona (Sant Adrià del Besos – Barceloneta, Llobregat – Castelldefels) i Tarrago-
na (Tarragona – Vilaseca) en les quals s’han produït incompliments de la qualitat fisicoquímica i biològica de 
l’aigua, com a conseqüència de la pressió antròpica. En aquest àmbit s’ha de tenir en compte la moció del 
Parlament que instava a la vigilància efectiva de les aigües marítimes interiors, especialment en zones del li-
toral i marines amb alguna figura de protecció,35 i el Pla del litoral català per dinamitzar les activitats vincula-
des a la nàutica i l’esbarjo. 

L’any 2014 s’han realitzat més controls de mostres d’aigua (2.468) que el 2013 i s’han afegit dues platges i 
una zona de bany interior. Les platges amb categoria excel·lent (205) han caigut respecte de l’any anterior i 
han augmentat les platges de categoria bona (19) o insuficient (1), com a conseqüència dels episodis de plu-
ja abundant de l’estiu que han afectat sobretot les platges del Barcelonès i el Maresme amb cursos naturals 
o punts d’abocament directes al mar (pluvials i sobreeixidors). D’altra banda, la qualitat de gairebé totes les 
zones de bany interior ha estat excel·lent (12). 

Qualitat de l’aigua 

En aquest apartat s’informa de la situació dels sistemes de sanejament, de la qualitat de l’aigua potable i de les  
aigües subterrànies. 

 Pel que fa al sanejament, la Generalitat ha acordat un nou model de gestió mixta amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB).36 Els sistemes de depuració en funcionament a Catalunya (489) han augmentat (+7,5%) 
l’any 2014 respecte del 2013 en 34 depuradores més i s’ha situat al 32% de l’objectiu 2015, tot i que co-
breixen les necessitats del 95% de la població. La majoria de depuradores són biològiques (el 99%) i n’hi ha 
30 sistemes d’aiguamolls construïts que tracten i depuren les aigües residuals de zones rurals mitjançant fi-
todepuració. La capacitat de sanejament s’ha mantingut gairebé estable 1.063 hm3/any (2,91 hm3/dia) i la 
població servida (15.955.320 habitants - equivalent) ha augmentat una mica. 

Els reptes del sanejament continuen essent els contaminants emergents: fàrmacs, perfluorats, hormones, 
drogues d’abús, que no es poden depurar al 100%.  

Durant aquest any també s’ha identificat un problema de sanejament derivat de l’augment de l’ús de deter-
minats productes relacionats amb la higiene personal. 

                                                           
33 Informe RiusCat 2013. 
34 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el punt 6.1.2.2. “Àmbit estatal” del subapartat 6.1.2 sobre “Aigua”. 
35 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el punt 6.1.2.3. “Àmbit català” del subapartat 6.1.2 sobre “Aigua”. 
36 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el punt 6.1.2.3. “Àmbit català” del subapartat 6.1.2 sobre “Aigua”. 
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 La càrrega contaminant abocada per les indústries (17.018 tones DQO/any)37 ha caigut (-6%) l’any 2014 res-
pecte de l’anterior, tant l’abocada a la llera pública (el 26%) com l’abocada als sistemes de depuració (el 
74%). 

 Gairebé tots els fangs generats s’han tractat (el 99,9%). Pel que fa al tractament, l’assecatge tèrmic (el 8%) 
ha caigut (-74%) en favor del compostatge (el 45%) que ha augmentat (+24%), sobretot l’extern. En aquest 
sentit, la majoria dels fangs (el 93%) s’han destinat a l’agricultura i jardineria l’any 2014, més (+20%) que 
l’any 2013, i una petita part (el 2%) s’han valoritzat energèticament. 

 Pel que fa a l’aigua potable, el principal problema segueix sent la superació del límit de nitrats a l’aigua de 
consum domèstic que afecta al 41% dels municipis catalans l’any 2014, segons l’Agencia de Salut Pública de 
Catalunya. 

 Pel que fa a les aigües subterrànies, la meitat dels municipis i un 70% del territori depèn de l’aigua subterrà-
nia per proveir-se. La meitat de les aigües subterrànies estan en bon estat (el 51%, 27), tal com s’observa al 
gràfic del subapartat anterior. L’altra meitat (el 49%, 26), està en mal estat, sobretot químic (el 47%), per so-
bre del mal estat quantitatiu (el 13%). Enguany, s’han fet 3.931 controls, els de vigilància i de salinitat s’han 
reduït (-15 i -16% respectivament), i els de nitrats (+16%), plaguicides (+17%) i episodis de contaminació 
(+41%) han augmentat, però no hi ha dades sobre els incompliments de la xarxa de control. L’extracció 
d’aigua subterrània (158 hm3) per abastament38 ha estat inferior (-16%) a la de l’any 2013, el 90% a les CIC i 
el 10% a la CHE. 

2.3. ATMOSFERA  

2.3.1. QUALITAT DE L’AIRE 

La UE ha aprovat l’Estratègia Europea Aire Net (Clean Air) a principis de l’any 2014. La contaminació de l’aire 
afecta la salut de les persones i els ecosistemes i cada cop hi més evidències que relacionen la qualitat de l’aire, 
sobretot, la presència de micropartícules en suspensió, amb l’augment de morts per malaltia cardiovascular (ic-
tus), respiratòria i diabetis, i segons un estudi fet a Barcelona i publicat l’any 2014, amb el deteriorament del 
desenvolupament cognitiu dels infants. D’altra banda, el 63% dels ecosistemes de la UE-28 presenten excés de 
nutrients (eutrofització) i el 7% acidificació.39  

La presència a l’aire d’alguns dels contaminants més perjudicials per la salut i els ecosistemes, com ara el diòxid 
de sofre, el plom i el monòxid de carboni, ha disminuït al llarg dels darrers anys. Però tot i que la qualitat de l’aire 
ha millorat, el 95% de la població europea viu a zones on la contaminació de l’aire supera els valors recomanats 
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Cal tenir en compte que en el darrer Eurobaròmetre, la principal 
preocupació de la població europea pel que fa al medi ambient és la contaminació de l’aire. 

Actualment hi ha dos contaminants, els òxids de nitrogen i les partícules en suspensió, que afecten negativament 
la qualitat de l’aire a les àrees urbanes. La majoria de líders locals i regionals de la UE (Comitè de les Regions), 
conscients del problema, han arribat a la conclusió que en general es fa poc per reduir la contaminació de l’aire, i 
que es necessitaran dues generacions per respirar aire de qualitat.40 

Segons l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA), la contaminació de l’aire comporta morts prematures, despe-
ses d’hospitalització, dies de feina perduts, problemes de salut i danys als edificis, entre d’altres. L’Estat espanyol 
ocupa la 8ena posició en el rànquing de costos. En aquest sentit, la CE ha iniciat un procediment d’infracció con-
tra l’Estat a finals de l’any 2014 per la contaminació de l’aire durant el període 2005-2012 a les grans ciutats, 
entre les que quals s’inclouen les de l’Àrea de Barcelona i la zona del Vallès - Baix Llobregat. El dictamen motivat 
ha demanat solucions a curt termini. 

                                                           
37 Mesura de la contaminació DAO (demanda química d’oxigen o quantitat de substàncies que són susceptibles de ser oxidades). 
38 Les dades de les entitats d’abastament amb valors inferiors als 0,2 hm3 no s’inclouen. 
39 EEA (2014). Effects of air pollution on European ecosystems. Technical report, núm. 11. Luxemburg: European Environment Agency. Consul-
ta a http://www.eea.europa.eu/publications/effects-of-air-pollution-on. 
40 Reunió del Comitè de les Regions (CoR): paquet sobre una política d’aire net per Europa. 
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En aquest context, l’Estat ha transposat els objectius de qualitat de l’aire de les directives europees a 
l’ordenament jurídic (RD 678/2014) l’any 2014 i ha renovat per quarta vegada, el Pla d’impuls al medi ambient 
(PIMA Aire) per finançar l’adquisició de vehicles comercials més nets i eficients.41  

A Catalunya el Govern ha aprovat el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 amb la fina-
litat de complir amb les directives europees en aquesta matèria. El Pla inclou mesures per gestionar la mobilitat i 
fomentar les millors tècniques disponibles a la indústria. El Pla també pretén crear zones de contaminació reduï-
da, i posar en marxa eines noves per informar la població sobre la qualitat de l’aire, tal com estableix la normativa 
europea (la web i l’aplicació AireCat per a dispositius mòbils). El Parlament de Catalunya també ha aprovat la cre-
ació d’un fons de protecció de l’ambient atmosfèric a finals de l’any 2014. En aquest àmbit, s’ha d’esmentar 
també l’aprovació de la Llei de creació de l’impost sobre emissions contaminants que afecta l’aviació comercial, 
la indústria i l’electricitat nuclear (Llei 12/2014) dictaminada pel CTESC.42  

Segons el darrer informe sobre qualitat de l’aire del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS), la situació dels 
diversos contaminants durant l’any 2014 ha estat la següent.43 

 Diòxid de nitrogen (NO2). Aquest contaminant és un dels responsables del boirum fotoquímic que pateixen 
moltes ciutats europees i que s’agreujarà amb el canvi climàtic, i té molt a veure amb la mobilitat i les infra-
estructures viaries i aeroportuàries de les grans aglomeracions urbanes. Des de l’entrada en vigor del valor 
límit anual, els nivells de contaminació per NO2 s’han mantingut gairebé estables, però el percentatge 
d’estacions que compleixen amb l’objectiu ha millorat. 

Tot i que el percentatge d’estacions de l’àrea de Barcelona (83%) i la zona del Vallès i el Baix Llobregat (67%) 
que ha complert amb el valor límit anual ha augmentat l’any 2014 respecte de l’any anterior, i és el més alt 
de la sèrie (2005-2014), l’objectiu de qualitat de l’aire per garantir la salut de les persones no s’ha assolit en 
aquestes zones l’any 2014, atès que la mitjana anual ha superat el valor límit establert (40µg/m2), tal com 
s’observa al mapa de més endavant. 

 Ozó troposfèric (O3). L’ozó és un contaminant secundari amb un gran poder oxidant que es forma a partir de 
precursors com ara el diòxid de nitrogen (NO2), transportat per l’aire des de les zones urbanes, i els compos-
tos orgànics volàtils (COV) de les zones rurals, sempre que es donen les condicions meteorològiques adequa-
des: radiació solar i temperatura elevada, per tant, a la primavera i l’estiu. L’ozó afecta la salut, però també 
els conreus, els boscos i la biodiversitat. 

Els nivells d’ozó troposfèric de l’any 2014 han estat dels més baixos dels darrers anys. El valor objectiu per a 
la protecció de la salut humana durant la campanya (del 15 de maig al 15 de setembre) s’ha superat en nou 
de les quinze zones de qualitat de l’aire en que es divideix Catalunya, tres zones menys que l’any passat, so-
bretot en àrees rurals i suburbanes, tal com s’observa al mapa de més endavant. Enguany, algunes estacions 
han superat també el llindar d’informació a la població: a l’àrea de Barcelona (1%), el Camp de Tarragona 
(1%) i la Plana de Vic (2%), però en cap ha superat el nivell d’alerta.44  

 Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). El material particulat augmenta el risc de pa-
tir malalties cardiovasculars i respiratòries. L’any 2014 ha estat el primer en què s’ha assolit l’objectiu a 
l’àrea de Barcelona i la zona del Vallès i el Baix Llobregat, d’ençà que es mesura (des de l’any 2000). Aquesta 
millora es pot explicar per la reducció de les emissions industrials, gràcies a l’ús de tecnologies més netes 
(Directiva 2010/75/UE), i de la mobilitat i el trànsit per la crisi econòmica i la presencia de vehicles més nets, 
però també per unes condicions meteorològiques que han ajudat a la dispersió de les partícules. No obstant 
això, el valor límit diari s’ha superat a la Plana de Vic i Alcanar (Terres de l’Ebre) durant l’any 2014, però no el 
valor límit anual, tal com s’observa al mapa de més endavant. 

 Sulfur d’hidrogen (H2S). Aquest contaminant només ha superat l’objectiu semihorari a Catalunya Central, 
concretament, a la ciutat d’Igualada, tal com s’observa al mapa següent. 

                                                           
41 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el punt “Àmbit autonòmic” del subapartat 6.3 sobre “Energia”. 
42 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el subapartat 6.1.3 sobre “Atmosfera”. 
43 DTS (2015). La qualitat de l’aire a Catalunya. Anuari 2014. Barcelona: Departament de Territori i Sostenibilitat. 
44 Llindar d’informació a la població: 180 µg/m3 en una hora. Llindar d’alerta a la població: 240 µg/m3 en una hora. 
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MAPA VI-1. Zones que han superar els valors objectiu de contaminació. Catalunya 2014 

Superació del diòxid de nitrogen i l’ozó troposfèric  

 
Unitats: zona de qualitat d’aire afectada. 
Font: elaboració pròpia a partir del DTS 

Superació de les micropartícules i el sulfur d’hidrogen 

 
Unitats: zona de qualitat de l’aire afectada. 
Font: elaboració pròpia a partir de DTS.  

2.3.2. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA 

Contaminació acústica 

La contaminació acústica és un problema mediambiental creixent a la Unió Europea, pels efectes adversos que té 
sobre la salut de les persones i els ecosistemes, sobretot la fauna terrestre i marítima. 

El paisatge sonor europeu està amenaçat, però per primera vegada l’Agencia Europea del Medi Ambient ha inten-
tat avaluar l’estat de la qüestió. A continuació s’exposen les conclusions principals:45 

 La font de soroll més important a la UE és el trànsit rodat i s’estima que 125 milions de persones estan expo-
sats a nivells superiors als 55 decibels (dB), matí, vespre i nit. El soroll del trànsit ferroviari afecta 8 milions 
de persones, el dels aeroports a 3 milions de persones que hi viuen a prop, i el de les zones industrials gaire-
bé a mig milió. 

 En aquest sentit, cal esmentar que el Parlament Europeu ha aprovat un nou reglament per harmonitzar les 
metodologies d’avaluació del soroll i impulsar les mesures d’atenuació del soroll dels aeroports. 

 El soroll té efectes sobre la salut de les persones, augmenta l’estrès, sobretot a les àrees urbanes, i , és el 
responsable d’hospitalitzacions i morts prematures per hipertensió i malaltia cardíaca. S’estima que 20 mili-
ons de persones pateixen molèsties i no poden descansar i que 8 milions no poden dormir bé. 

 El soroll, encara que sigui a nivells de 55 dB, ocupa cada cop més territori fora de les àrees urbanes, i posa 
en risc habitats i especies sensibles de zones naturals i tranquil·les. 

 Tot i la directiva europea sobre contaminació acústica de l’any 2002, manca unitat en la metodologia 
d’avaluació per estimar l’exposició al soroll de la població i dades comparables entre països i dins un mateix 
país sobre contaminació acústica. A més, els països de la UE han presentat les dades amb retard. 

La directiva europea i la llei catalana sobre contaminació acústica obliga tots els ajuntaments ha elaborar mapes 
de capacitat acústica, aprovar-los i posar-los a disposició de la població. Els mapes de capacitat fixen els objec-
tius de qualitat acústica del territori per zones i franges horàries (dia, vespre i nit) i inclouen els usos del sòl. La si-
tuació a Catalunya l’any 2014 és la següent: 

 El nombre de municipis catalans que ha aprovat el mapa de capacitat acústica l’any 2014 és de 485, cin-
quanta-sis municipis més que l’any anterior, més de la meitat dels municipis de Catalunya (el 51%). A més, hi 

                                                           
45 EEA (2014). Noise in Europe 2014. Report, núm. 10. Luxemburg: European Environment Agency. Consulta a 
 http://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014. 
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ha 321 municipis que han adequat el mapa de capacitat acústica al Decret 176/2009, però encara no l’han 
aprovat. 

 Pel que fa als mapes estratègics de soroll, les aglomeracions urbanes del Barcelonès II (Badalona i Santa 
Coloma de Gramanet) i Mataró han aprovat la segona fase, i les aglomeracions del Gironès, Barcelonès I 
(Barcelona i Sant Adrià), Baix Llobregat , Vallès Occidental, Reus i Lleida la tenen pendent d’aprovar. 

 A Catalunya, les aglomeracions urbanes del Barcelonès (I i II) i el Baix Llobregat han aprovat la primera fase 
d’un pla d’acció que conté les mesures per lluitar contra el soroll. 

Contaminació lluminosa 

El control ambiental de l’enllumenat exterior i de les activitats industrials, comercials, de serveis i esportives tam-
bé ajuda a protegir el medi ambient i a millorar la qualitat del cel nocturn. 

En aquest sentit, la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn del 2001 
serà modificada per Llei de mesures fiscals, financeres i administratives de l’any 2015, que obligarà a substituir 
les instal·lacions d’il·luminació obsoletes, ineficients o inadequades per altres millors abans del 2018. Aquesta 
mesura reduirà el risc de contaminació per mercuri, la contaminació lluminosa nocturna i estalviarà energia. 

2.4. RESIDUS 

La sostenibilitat del consum de materials i de la producció d’una societat es mesura en part per la generació de 
residus. La prevenció de la generació de residus estalvia matèries primeres i redueix els costos de gestió, per això 
la Directiva marc de residus (DMR) de la UE va establir el principi de jerarquia, amb la prevenció al capdavant, se-
guit de la reutilització, el reciclatge, la recuperació, i la disposició al final. 

En aquest context, la societat catalana ha generat 9,7 milions de tones (Mt) de residus l’any 2013, la xifra més 
baixa del període 2006-2013: 3,6 Mt municipals, 2,8 Mt industrials, 0,8 Mt agroindustrials, 0,5 Mt de la depura-
ció i 2,0 Mt de la construcció, tal com s’observa al gràfic anterior. 

La generació de residus de la societat catalana s’ha reduït l’any 2013 respecte del 2012 (-6,4%) en tots els àm-
bits, però sobretot a l’industrial (-27%) i al de la construcció (-21%), tal com s’observa al gràfic. 

GRÀFIC VI-5. Evolució i distribució de la producció de residus per tipus. Catalunya 2006-2013 

Evolució de la generació 2006-2013 

Unitats: milions de tones (Mt). 
Nota: *suma dels residus de la indústria, agroindústria i dels residus 
de depuradores.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’ARC. 

Distribució de la generació per tipus de residus 2013  

Unitats: percentatge sobre el total (%). 
Nota: *agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça, pesca i 
residus de la preparació i elaboració d’aliments. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ARC. 

Els residus representen un problema per a la salut i el medi ambient. El fet que la societat consideri el residu un 
recurs del sistema productiu, és un canvi perceptiu molt important perquè la reutilització, el reciclatge i la valorit-
zació augmenten, la disposició cau i es redueixen les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH). 
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2.4.1. RESIDUS MUNICIPALS  

L’ARC ha aprovat inicialment el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos (PRECAT 20) i el Pla 
territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT 20)46 que preve-
uen invertir 400 milions d’euros (M€) durant el període 2013-2020 en petites infraestructures. 

El nou Programa de gestió de residus municipals de Catalunya ha establert l’objectiu de reduir la generació de re-
sidus municipals (-15%) durant el període 2013-2020. De fet, les polítiques de prevenció de residus, la crisi eco-
nòmica i la caiguda del consum han fet caure la generació de residus domèstics i comercials a Catalunya els dar-
rers anys. 

Els residus urbans generats (3,6 Mt) s’han reduït (-3,8%) el primer any del nou període (2013-2020) respecte de 
l’any anterior. Tant la recollida selectiva com la fracció resta han caigut (-6,6 i 2,1% respectivament), així com 
l’indicador de residus municipals generats per habitant i dia (1,31 kg/hab/dia), en un context de disminució de la 
població (-0,5%). L’indicador de residus municipals per habitant i any (480 kg/hab) ha estat superior al de l’Estat 
espanyol (449kg/hab), però similar al de la UE (481kg/hab), tal com s’observa a la figura de més endavant. 

La sensibilització ciutadana és molt important per prevenir la generació i millorar la gestió de residus. En el darrer 
Eurobaròmetre47 sobre l’actitud dels europeus davant la gestió dels residus i l’eficiència dels recursos, la majoria 
de la ciutadania ha opinat que és important que Europa utilitzi els recursos de manera eficient (96% UE-28, 95% 
Estat espanyol), atès que la qualitat de vida millorarà (80% UE-28, 81% Estat espanyol), però que tenir la certesa 
que els residus són efectivament reciclats l’ajudaria a reciclar més (71% UE-28, 84% Estat espanyol). 

En aquest sentit, el percentatge mitjà de materials impropis (271.275 tones) trobats a la recollida selectiva bruta 
ha estat del 20%. El percentatge d’impropis més alt es recull a les runes (el 70%) i a les piles i medicaments (el 
68%), però continua sent alt a les fraccions de materials voluminosos i fusta (el 43%), envasos lleugers (el 29%) i 
matèria orgànica (el 13%). 

Quant a la gestió de residus domèstics i comercials, el sistema públic (contenidors, deixalleries, porta a porta i bo-
tigues, entre d’altres) ha recollit 1,36 Mt de residus selectivament (el 38%), mentre que l’any 2011 va ser del 
41%, i ha disposat (tractat, dipositat controladament i incinerat) 2,23 Mt de residus de la fracció resta (el 62%). 
Catalunya ha reciclat gairebé el doble que l’Estat espanyol (el 20%) i una tercera part més que a la UE (el 28%). 
Cal tenir en compte que l’objectiu de recollida selectiva de la UE per a l’any 2020 és del 50% i el del PRECAT 20 
del 60%. 

En aquest àmbit, cal esmentar l’elaboració d’un nou indicador anomenat “Destí RECiclatge o DREC”, en el marc 
del Programa europeu de regions per al reciclatge, que ofereix un mètode de càlcul únic per comparar la quantitat 
de residus que realment arriben a les plantes de reciclatge i que a Catalunya ha estat del 32,5% l’any 2013. Així 
com el càlcul i la reducció de la petjada de carboni de la gestió de residus municipals, que ha estat de 0,71 Mt de 
CO2. 

Gairebé totes les fraccions que es recullen selectivament han caigut enguany (-6,6%), tret dels residus especials 
en petites quantitats (REPQ), l’autocompostatge, la poda i jardineria i els olis vegetals, però sobretot les fraccions 
de paper i cartró, ferralla, tèxtil i aparells elèctrics i electrònics, tal com s’observa a la figura següent. 

De fet, les 465 deixalleries han deixat de recollir 17,6 milers de tones de residus l’any 2013 respecte de 
l’anterior, sobretot valoritzables (-6%),48 atès que la recollida de residus especials ha augmentat (+2,5%).49 La re-
collida selectiva ha davallat a causa de la reducció del consum, i per tant, de la generació, i de la sostracció de 
materials valuosos dels contenidors i instal·lacions. 

Cal tenir en compte que la Directiva europea sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics s’ha transposat a 
l’Estat espanyol amb retard. De fet, l’augment del consum d’aparells elèctrics i electrònic i la caiguda de la reco-
llida selectiva indiquen que una part d’aquests residus queda fora del circuit oficial. D’altra banda, l’Agencia de 
Residus de Catalunya (ARC) considera que el 60% d’aquests residus, conjuntament amb els voluminosos es po-

                                                           
46 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el subapartat 6.1.4 sobre “Residus”. 
47 Eurobaròmetre núm. 388 
48 Runes, fusta, voluminosos, paper i cartró, ferralla, vidre, plàstic no envàs, tèxtil, cable sense substàncies perilloses i altres.  
49 Ferralla electrònica, electrodomèstics amb CFC, olis vegetals, pneumàtics, fibrociment, olis minerals, fluorescents, piles, dissolvents i altres.  
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drien reutilitzar i que la recollida selectiva de piles i acumuladors (el 34%) hauria de millorar, ja que se situa lluny 
de l’objectiu de la UE per a l’any 2015 (el 45%). 

FIGURA VI-1. Generació i gestió de residus municipals. Catalunya 2013 

Generació i gestió de residus municipals 2013 

 
 
 

 
Unitats: milions de tones (Mt) i percentatges (%). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ARC. 

Recollida selectiva per fraccions 2013  

Fracció Tones % 2013/12 
Total 1.361.816 100,0 -6,6 
Orgànica 
Paper i cartró 
Vidre 
Volum. + fusta 
Envasos lleugers 
Runes  
Poda i jardineria 
Altres  
RAEES 
Tèxtil 
Ferralla  
Autocompostatge 
REPQ 
Olis vegetals 

373.828 
262.428 
158.241 
161.536 
127.574 
117.797 
102.209 
20.007 
17.786 
5.877 
5.338 
5.857 
2.171 
1.168 

27,5 
19,3 
11,6 
11,9 
9,4 
8,6 
7,5 
1,5 
1,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 

-2,7 
-17,5 
-6,4 
-1,2 
-5,7 
-3,8 
3,1 

-20,0 
-11,1 
-11,7 
-14,2 
14,7 
18,7 
1,1 

Unitats: tones, percentatges sobre el total i variació interanual. 
Nota: Aparells elèctrics i electrònics (RAEES), residus especials en pe-
tites quantitats (REPQ). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ARC.  

Quant a la gestió de la fracció resta dels residus municipals, més de la meitat dels residus (el 52%) s’han tractat 
abans de ser disposats i les tones tractades han augmentat (+2%) l’any 2013 respecte de l’anterior. Una de les 
mesures efectives de la UE per reduir la deposició ha estat la taxa per abocar al dipòsit controlat.50 En aquest 
sentit, la deposició controlada (el 37%) i la incineració (l’11%) s’han reduït (-7 i -5% respectivament). Si es compa-
ra amb les dades d’Eurostat51 la deposició controlada se situa per sota de l’Estat espanyol (el 60%), però per so-
bre de la UE (el 31%), i la incineració és similar a la de l’Estat espanyol (el 10%), però inferior a la de la UE (el 
26%). 

El nombre d’instal·lacions de tractament de residus municipals ha augmentat (+60%) durant el període 2005-
2013, sobretot, les de tractament de la fracció resta (7) que s’han multiplicat per 3,5 i els centres de transvasa-
ment (26) que s’han duplicat. Les deixalleries (465) i les instal·lacions de tractament biològic de la fracció orgàni-
ca (25) també han augmentat (+68 i +32%, respectivament). 

2.4.2. RESIDUS INDUSTRIALS, DE LA CONSTRUCCIÓ I DELS SERVEIS AMBIENTALS 

L’any 2011 la UE va introduir l’obligació normativa de considerar el residu un recurs del sistema productiu el 
2020,52 i entre els anys 2011 i 2013 es van establir els criteris de fi de condició de residu per a la ferralla, el cou-
re i el vidre recuperat. 

L’economia catalana ha generat 5,6 Mt de residus industrials i de la construcció l’any 2013, sense incloure els 
residus dels serveis ambientals: depuradores i gestors. 

Dels residus industrials generats, 3,6 Mt, el 21% (0,8 Mt) són residus de tipus agroindustrial, la resta (2,8 Mt) són 
residus d’un altre tipus: assimilables als municipals (23%), processos tèrmics (14%), emmotllament i tractament 
físic i mecànic de la superfície de metalls (8%), processos químics orgànics (8%) i construcció i demolició (7%). 

La construcció i la demolició han generat 2,0 Mt de residus, la xifra més baixa registrada els darrers anys. 

Els serveis ambientals de sanejament han generat 0,5 Mt de residus a les depuradores, procedents del tracta-
ment d’aigües residuals, tal com s’observa a la figura següent. 

                                                           
50 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el subapartat 6.1.4 sobre “Residus”. 
51 Eurostat newsrelease 54/0215 
52 Full de ruta cap a una Europa eficient en l’ús dels recursos.  

Se lectiva
1,4 Mt   ( 38%)

2013 / 2012
 -6,6%

V a lorització       38%                                       
Orgànica:          10% 
 Paper i cartró:     7% 
 Vidre:                   4% 
 Voluminosos:      4% 
 Envasos 3% 
 Altres                 10%              

R e sta
2,2 Mt  (62%)

2013 /2012
 -2,1%

D isposició total         62%

Dipòsit controlat:   23% 
 Incineracio: 7% 
 Tractament: 32%

Residus municipals: 3.588.636 (480 kg/hab./any)  



 

21 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

FIGURA VI-2. Residus industrials, de la construcció i dels serveis ambientals. Catalunya 2013 

  

Unitats: milions de tones de residus i percentatges. 
Nota:* inclou la generació de residus de l’agricultura, aqüicultura, silvicultura, caça, pesca i elaboració d’aliments. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Per acabar, els gestors de residus han processat i gestionat 15,7 Mt d’entrades de residus (municipals, industri-
als, de la construcció, ramaders, de gestors i altres) a les instal·lacions, i 3,5 Mt de sortides. 

Residus industrials 

Com s’ha descrit anteriorment, l’economia catalana ha generat 3,6 Mt de residus industrials l’any 2013, un valor 
que s’ha estabilitzat respecte de l’any 2012 (+0,8%), el 23% són residus assimilables als municipals i el 21% de 
tipus agroindustrial; és a dir, 485 quilograms de residus industrials per habitant, incloent-hi els de tipus agroin-
dustrial (indústria: 381 kg/hab i agroindústria: 104 kg/hab), tal com s’observa a la figura anterior, 1,33 
kg/hab/dia en total. 

Els productors de residus inscrits en el registre (16.994 ) han caigut l’any 2013 respecte de l’anterior. La majoria 
de productors industrials registrats han presentat la declaració anual de residus l’any 2013 (84,5%). 

Des del punt de vista de l’activitat econòmica, la industria agroalimentària (el 25%) i la metal·lúrgica (el 22%) són 
les activitats que més residus industrials han generat (el 25 i el 22% respectivament), seguides de la química (el 
15%) i el paper (el 13%). Des del punt de vista territorial, les demarcacions de Barcelona i Tarragona són les que 
tenen més pes en la generació, concretament, les comarques més industrials: el Vallès Occidental (el 25%), el 
Baix Llobregat (9%), el Vallès Oriental (el 8,5%) i el Barcelonès (el 7%). 

La via de gestió principal dels residus industrials de Catalunya ha sigut la valorització (el 79%) que ha augmentat 
l’any 2013 respecte del 2012 (+2,2%), concretament  la valorització material externa (el 70%), atès que la valorit-
zació com a subproducte, en origen o energètica ha caigut. La via de disposició i rebuig (el 21% restant), ha dis-
minuït l’any 2013 respecte de l’anterior (-4,7%). 

Residus de la construcció i demolició 

Catalunya ha generat 2 milions de tones (Mt) de residus de la construcció i demolició l’any 2013, 0,7 kg/hab./dia, 
la xifra més baixa dels darrers anys, tal com s’observa a la figura anterior. Els residus generats l’any 2013 han 
caigut respecte del 2012 (-21%), com a conseqüència de la davallada de l’edificació i l’obra civil. Cal recordar que 
la generació de residus a la construcció i demolició va assolir la xifra d’11 Mt l’any 2006 i des de llavors ha caigut. 

Per gestionar els residus de la construcció i demolició, Catalunya disposa de 127 instal·lacions en funcionament i 
3 en construcció. L’objectiu de valorització de residus de la construcció i demolició de la UE és del 70% l’any 
2020. En aquest sentit, les 57 plantes de valorització en funcionament –triatge i reciclatge- han gestionat el 
34,5% dels residus de la construcció  l’any 2013, la meitat de l’any anterior (-52%). En canvi, els 55 dipòsits con-
trolats de runes han processat el 65,5%, prop d’una quarta part més que l’any 2012 (+20,5%). 

Ind ústria          
2,8 Mt

Valorització: 79%  
Disposició:    21%

2013/2012: +2%

381 kg/hab./any

A gro indústria* 
0,8 Mt
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104 kg/hab./any

Co nstrucció     
2,0 Mt

Valorització: 35%         
Dipòsit:         65%

2013/2012: -21%

266 kg/hab./any

D e p uradores          
0,5 Mt

Valorització: 80 %  
Disposició:    20 %

2013/2012:  -3%

69 kg/hab./any

G e stors ( Entrades)        
15,7 Mt

Valorització: 56%  
Disposició:   44%    

2013/2012: 5%

2.095 kg/hab./any
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Amb els diners que queden del cànon de deposició controlada suspès l’any 2011 i ajornat fins a l’any 201553 en 
què s’establiran nous criteris, l’ARC vol fomentar l’ús d’àrids reciclat per part dels ens locals: obres viàries, pro-
ducció de formigó, rebliment de voreres i drenatge de murs, entre d’altres. 

Residus dels serveis ambientals: depuradores i gestors industrials 

En un context d’estabilització de la població, el sanejament ha generat 0,8 Mt de residus a les 500 depuradores 
d’aigües residuals urbanes catalanes l’any 2013, menys que l’any anterior (-3%), la majoria, residus no perillosos 
(99,9%). Els residus dels serveis ambientals de sanejament (68 kg/hab l’any 2013, 0,2 kg/hab/dia) han repre-
sentat el 12% del total de residus industrials del gràfic inicial sobre evolució de la producció de residus. 

El 80% dels residus de les depuradores s’ha valoritzat materialment (assecatge tèrmic dels fangs, valorització ex-
terna, com a subproducte o en origen), i en menor grau, energèticament. L’aplicació agrícola i el compostatge són 
les principals formes de valorització material externa. El 20% dels residus restant s’ha disposat i rebutjat mitjan-
çant tractament fisicoquímic (el 14%) o deposició controlada (el 6%). 

La gestió de residus industrials representa el 6% del PIB i el 30% del sector del medi ambient, crea ocupació i ge-
nera riquesa (transport, fabricació de maquinària i serveis de consultoria, entre d’altres). El sector ha reclamat la 
interpretació i aplicació harmonitzada de la normativa comunitària i estatal, sobretot en l’àmbit dels residus peri-
llosos, l’equilibri entre els interessos econòmics i ambientals i un règim d’inspecció i sanció més rígid amb les ma-
les pràctiques. En aquest sentit, la llista de residus perillosos i no perillosos s’ha modificat l’any 2014 per aplicar-
se a partir de juny del 2015. A Catalunya, l’import de les fiances de les activitats de gestió de residus amb baixa 
incidència ambiental s’ha reduït alhora que s’ha incorporat l’activitat de preparació per la reutilització. 

A Catalunya hi ha gairebé mil gestors de residus industrials (986) que tracten els residus de tercers i en origen, el 
95,5% dels quals han presentat la declaració anual de gestors. Enguany s’han registrat 15,7 Mt d’entrades i 3,5 
Mt de sortides de residus. Els gestors de residus han processat 43,5 t/gestor/dia. Cal tenir en compte que les en-
trades sumen els residus que entren a cada instal·lació, per tant, se suma la recirculació de residus entre ins-
tal·lacions de gestió. Per això, la xifra de residus gestionats (15,7 Mt) és més elevada (+161%) que la suma con-
junta de residus municipals, industrials i de la construcció generats (9,7 Mt). 

El 96% de les entrades i el 91% de les sortides de gestors industrials s’han processat a Catalunya, només el 4% 
de les entrades i el 9% de les sortides s’han gestionat fora del territori. Més de la meitat dels residus (el 56%) han 
entrat a les instal·lacions en funcionament (936)54 via valorització, i gairebé una quarta part (el 23%) han entrat 
via dipòsit controlat. A més distància se situen les entrades a centres de recollida i transferència (CRT) (el 9%), el 
tractament fisicoquímic (el 8%) o la incineració (el 4%). La valorització també ha estat la via més important de la 
sortida dels residus de gestors (el 42%), seguida dels CRT (el 26%) i el tractament (el 17%). 

2.5. SÒL 

El sòl pot passar de ser un recurs renovable a no ser-ho. El sòl proveeix la societat d’aliments, medicaments, 
combustibles i serveis ecosistèmics, tanmateix, a mesura que augmenta la població i la producció agrícola, in-
crementa l’ús intensiu i competitiu pel sòl. Segons l’ONU, el 33% dels sòls estan degradats per l’erosió, la salinit-
zació, la compactació, l’acidificació, la contaminació química i l’esgotament de nutrients, i en el futur la superfície 
productiva i cultivable per persona es reduirà, per això ha declarat l’any 2015, any internacional dels sòls. 

Pel que fa a Catalunya, la cobertura física del territori no ha variat en percentatge l’any 2013 respecte del 2012. 
La superfície forestal representa el 64% de la total (3.209.205 ha), els conreus el 26%, la superfície sense vege-
tació el 3% i la superfície urbanitzada, urbanitzable i les infraestructures el 7% restant.55 

Tanmateix, la distribució de la superfície forestal (2.060.780 ha) ha canviat prou l’any 2013 respecte de 
l’anterior.56 Tot i que la superfície de bosc ha augmentat durant el període 2005-2013 (+14%), el bosc  arbrat 
s’ha reduït (-10,4 %) l’any 2013 respecte del 2012,  i les bosquines i altra vegetació, que inclou les àrees crema-
des,57 han augmentat (+6,4 i +80,7% respectivament).58 Quant als conreus (836.736 ha), el regadiu ha augmen-

                                                           
53 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el subapartat 6.1.4 sobre “Residus”. 
54 Instal·lacions (936). Valorització (794): valoritzadors, compostatge, aplicació agrícola, digestió anaeròbica i valorització energètica. Disposi-
ció (48): abocadors i incineradores. Tractament (22): tractadors de residus i tractament fisicoquímic. Centres de recollida i transferència (72). 
55 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). 
56 Bosc: 1.137.800 hectàrees (ha), bosquines: 698.403 ha, altra vegetació: 224.577 ha. 
57 Vegeu el punt sobre “Gestió forestal i incendis” al subapartat 2.7. “Boscos” d’aquest apartat. 
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tat de nou (+0,6%) i el secà ha caigut (-1,5%). En general, la superfície forestal no arbrada ha augmentat i la de 
conreus ha disminuït. El sòl sense vegetació (100.144 ha), que inclou sorrals i platges,59 també ha caigut. En-
guany no s’han observat canvis significatius en el sòl urbà, urbanitzable i les infraestructures60 (211.545 ha). 

Analitzar l’ús socioeconòmic del sòl també és important. L’indicador sobre l’ús eficient del sòl, que posa en relació 
el Producte Interior Brut (PIB)61 i la superfície artificial (sòl urbanitzat, urbanitzable i infraestructures), s’ha man-
tingut estable l’any 2013 respecte del 2012, tal com s’observa al gràfic següent. 

GRÀFIC VI-6. Evolució de la superfície agrícola per càpita  i l’eficiència en l’ús del sòl. Catalunya 2005-2013 

Evolució de l’eficiència en l’ús del sòl 2005-2013  

Unitats: PIB real en milions d’€ i superfície artificial en hectàrees (ha). 
Nota: any base 2008. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT i el DAAM. 

Evolució de la superfície agrícola per càpita 2005-2013  

Unitats: conreus en hectàrees (ha) i població en milions. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’DESCAT i el DAAM. 
  

L’indicador ha millorat una mica durant el període 2005-2013, que inclou els anys de crisi econòmica, i ha passat 
de 0,86 a 0,90 milions d’euros (M€) per hectàrea (ha). 

L’agricultura és molt important per a la seguretat alimentaria dels països del Mediterrani, però s’observen i es 
preveuen canvis en l’indicador de sòl agrícola per càpita com a conseqüència de l’expansió urbana, la degradació 
del litoral i els impactes del canvi climàtic.62 Al llarg del període 2005-2013 la població catalana ha augmentat 
mentre que la superfície agrícola ha caigut i l’indicador de les hectàrees (ha) agrícoles per càpita (hab) durant el 
període 2005-2013 ha passat de 0,13 a 0,11 ha/hab, tal com s’observa al gràfic anterior. 

El Reglament general de costes63 aprovat pel Govern de l’Estat l’any 2014 ha considerat la regressió d’alguns 
trams de costa, l’adaptació als efectes del canvi climàtic i la prohibició de noves edificacions. D’altra banda, el 
Govern català seguint la recomanació de la UE de gestionar l’espai costaner de manera integrada està preparant 
el que hauria de ser la llei d’ordenació del litoral català i els plans d’ordenació i ús del litoral. 

La capacitat productiva del sòl és molt important per la seguretat alimentaria i els serveis ecosistèmics. En aques-
ta matèria destaca l’avaluació de les reserves de carboni orgànic (COT) del sòl en boscos, matolls i pastures de 
Catalunya, realitzada per investigadors catalans, que ve determinada pel clima i la vegetació i se situa (8,8 kg de 
COT per m2) entorn de la mitjana de l’Estat espanyol (8,7 kg COT/m2).64 

                                                                                                                                                                                                 
58 Bosc: terreny poblat per arbres, bosquines: màquies, garrigues, brolles, landes, matollars i situacions de trànsit entre bosc i matollar. Altra 
vegetació: prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides, erms i àrees cremades, planters, pistes forestals i tallafocs.  
59 Sòl sense vegetació: superfície desproveïda de plantes, sòls nus, roquissars, escarpaments, tarteres, xaragalls, sorrals, platges i congestes, 
rius, llacs i embassaments. 
60 Sòl urbà i altres: nuclis urbans i urbanitzables, zones urbanes de baixa densitat, zones industrials i comercials, infraestructura viaria, etc. 
61 PIB real a preus constants, any base 2008. 
62 Zdnuli, P. (2014). Land resources of the Mediterranean, status, pressures, trends and impacts of future regional development. Land Degra-
dation and Development, vol. 25, núm. 4, p. 370-384. West Sussex: Wiley.  
Consulta a http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-145X. 
63 RD 876/2014 de 10 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes. 
64 Doblas-Miranda, E., Pañuelas, J., Romà, O. et al. (2013). Soil Carbon Stocks and Their Variability across the Forest, Shrublands and Gras-
slands of Peninsular Spain. Biogeosciences. vol. 10, núm. 12, p. 8.353-8.361. Göttingen: Copernicus Publications  
Consulta a http://www.biogeosciences.net/10/8353/2013/bg-10-8353-2013.html. 
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La informació sobre sòls contaminants segueix una evolució positiva. El nombre d’emplaçaments contaminats 
identificats (2.282) ha augmentat l’any 2014 respecte del 2013 (+2,6%), sobretot els industrials (+3,6%). Quant a 
la gestió, la majoria de les actuacions de recuperació de sòls s’han acabat l’any 2014 (el 71,8%), i la resta es tro-
ben en fase de reconeixement i avaluació preliminar (8,9%) o en fase d’avaluació detallada i recuperació (19,3%). 

Els contaminants del sòl més importants continuen sent els olis minerals (40,2%), el metalls pesants (18,7%) i els 
hidrocarburs aromàtics (13,8%), però enguany emplaçaments contaminats per bifenils policlorats (PCB) i hidro-
carburs policíclics han augmentat (40,8 i 12,3% respectivament). 

TAULA VI-2. Distribució dels sòls contaminats per origen i tipus de contaminant. Catalunya, 2014 

Per situació i origen de la contaminació 2014  

 
 
 
 
 
Tipus d’activitat Percentatge Variació 2014/13 
Total 2.282 2,6 
Industrials 52,3 3,6 
Comercials 28,4 -0,4 ▬ 
Antics abocadors 11,7 -0,8 
Abocaments incontrolats 5,1 -3,8 
Dragats ports i accidents 2,5 -35,9 

Unitats: valor absolut, percentatge sobre el total i variació interanual. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Territori i Soste-
nibilitat.  

Per tipus de contaminant principal 2014 

Contaminant principal Percentatge Variació 2014/13 
Total 2.282 2,6 
Olis minerals  40,2 0,2 ▬ 
Metalls pesants 18,7 -0,8 
Hidrocarburs aromàtics 13,8 -1,6 
Pesticides i altres 9,6 -7,8 
Hidrocarburs clorats 8,3 -0,2 ▬ 
Hidrocarburs policíclics 5,8 12,3 
PCB 1,8 40,8 
Fenols 1,1 -4,5 
Cianurs 0,7 0,0 ▬ 

Unitats: valor absolut, percentatge sobre el total i variació interanual. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Territori i Soste-
nibilitat. 

2.6. AGRICULTURA  

En general, els reptes de l’agricultura i la ramaderia són la seguretat alimentària, la gestió dels recursos naturals i 
la mitigació i adaptació al canvi climàtic. La reforma de la Política Agrària Comuna (PAC 2020) i els diversos re-
glaments que l’han desenvolupat els han tingut presents.65 La PAC 2020 s’ha orientat cap al reconeixement de 
l’activitat agrícola real, l’ecologització de l’agricultura,66 i la convergència europea, i ha intentat distanciar-se dels 
referents històrics. No obstant això, l’aplicació de la PAC per part dels estats membres té molt camí per recórrer. 

En aquest sentit, la pagesia catalana ha manifestat que l’aplicació de la PAC 2020 a l’Estat espanyol no s’ajusta a 
la normativa comunitària, entre d’altres aspectes, per exemple, per la definició que es fa de la figura d’agricultor 
actiu.67 

L’agricultura i la ramaderia són necessàries per gestionar les zones naturals. En aquest sentit, el Govern català ha 
presentat enguany el Pla de desenvolupament rural (PDR 2014-2020) a la CE amb el 50% de cofinançament i 
l’objectiu de promoure la protecció i conservació del medi natural, la biodiversitat i l’eficiència i estalvi en el reg, i 
preveu elaborar un nou Pla de foment de la producció agroalimentària ecològica 2014-2020. 

En aquest context, tant la superfície del cens agrari (explotacions)68 com la superfície agrícola utilitzada (SAU)69 
s’ha reduït a Catalunya durant els darrers quinze anys (-15,7 i -2,4% respectivament). Si s’analitza un període de 
temps més recent (2005-2013) s’observa que la superfície del sòl de Catalunya destinada a conreus70 també ha 
disminuït, tant en percentatge –del 29 al 26%- com en hectàrees (ha) –de 917.032 a 836.736 ha- mentre que la 
superfície de sòl artificial i forestal ha augmentat. 

                                                           
65 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el punt “Àmbit de la Unió Europea” del subapartat 6.1.5 sobre “Agricultura”. 
66 El 30% dels fons es destinen a pagaments ecològics, el 56% a pagaments bàsics, el 12% a pagaments acoblats i el 2% als joves agricultors. 
67 És per això que el mes de febrer de l’any 2015, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural ha tramés un requeriment 
previ a la interposició de recurs contenciós - administratiu al Ministeri d’Agricultura, en relació amb els Reials decrets sobre els pagaments di-
rectes i sobre l’assignació de drets de règim de pagament bàsic de la PAC. 
68 El cens agrari inclou la superfície agrícola utilitzada (SAU), però també la superfície forestal (bosc, bosquines, altra vegetació i planters lli-
gats a l’explotació, així com altres terres (superfícies conreables no llaurades, espartars, matolls, i erms entre d’altres).  
69 La superfície agrícola utilitzada (SAU) inclou les terres llaurades (conreus de secà i regadiu) i les pastures permanents. 
70 Superfície i usos del sòl de l’Anuari Estadístic de Catalunya. 

Si tuació sòls 2014
Identificats:   2.282
Recuperats:  1.217
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GRÀFIC VI-7. Evolució dels indicadors sobre superfície agrícola i ús de fertilitzants. Catalunya 2005-2014 

Evolució de l’indicador de superfície agrícola per càpita  

 
Unitats: indicador en hectàrees (ha) per habitant (hab.). 
Font: elaboració pròpia a partir del DAAM. 

Evolució de l’indicador sobre ús de fertilitzants 

 
Unitats: tones de fertilitzants. 
Font: elaboració pròpia a partir del DAAM.  

Pel que fa als conreus, s’han perdut conreus de secà durant el període (-13%), que són menys productius però 
consumeixen menys aigua, i el seu pes ha passat del 72 al 68% del total. En canvi, els de regadiu han augmentat 
una mica (+2%) i han passat del 28 al 32%. Així, l’indicador de superfície agrícola per habitant ha caigut de 0,131 
ha/hab l’any 2005 a 0,111 ha/hab el 2013, tal com s’observa al gràfic anterior, cosa que podria influir en 
l’autoabastament alimentari que ara és del 47% aproximadament. 

Un altre dels reptes futurs de l’agricultura té a veure amb la qualitat del sòl (augmentar la concentració de matè-
ria orgànica, la vegetació i reduir l’erosió) i la fertilització (utilitzar els nutrients adequadament i promoure la rota-
ció de conreus). Com indiquen alguns estudis, el nitrogen i el fòsfor han de servir per fertilitzar els conreus no el 
sòl. En aquest context, la ramaderia de Catalunya té un gran repte, gestionar els excedents de purins. 

Tal com s’observa al gràfic anterior, l’ús de fertilitzants ha variat al llarg del temps. L’ús total ha tornat ha aug-
mentar (+4%) l’any 2014 respecte del 2013, sobretot l’ús de fertilitzants nitrogenats (+17%) i fosfatats (+7%), 
atès que l’ús de fertilitzants potàssics ha caigut (-15%), dades aparentment contradictòries amb l’aplicació de la 
directiva europea de nitrats. 

No obstant això, els plans de millora de la fertilització agrària a Catalunya han promogut l’adopció d’un model de 
fertilització més sostenible amb l’objectiu de reduir l’excés de nutrients en els sòls agrícoles, revisar les zones 
vulnerables i desclassificar alguns municipis d’aquestes zones.71 D’altra banda, tot i que a Catalunya hi ha zones 
vulnerables contaminades per purins, la concessió de finançament al projecte Futur Agrari del Programa LIFE po-
dria ajudar a desenvolupar l'activitat agrària i forestal i minimitzar el contingut de nutrients del sòl agrícola, mit-
jançant els conreus captadors de nitrogen i la producció de biogas, entre d’altres. 

Sistemes de producció agrícola  

La UE ha impulsat la producció ecològica, tant agrícola com ramadera, mitjançant el Fons Europeu de Desenvolu-
pament Rural entre d’altres. En aquest sentit, els diversos plans de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya72 
han concretat ajuts econòmics a la producció ecològica. Però la diversitat de regions i de tipus d’agricultura que 
conformen la UE requereix polítiques flexibles que de vegades es troben a faltar, tal com el dictamen del Comitè 
de les Regions sobre el Pla d’acció per al futur de la producció ecològica a la UE va posar de manifest.73 

L’agricultura ecològica beneficia la biodiversitat a llarg termini, ja que la biodiversitat mitjana de les explotacions 
ecològiques és superior (+34%) a la de les convencionals, tal com conclouen alguns estudis.74 A més, el sector de 

                                                           
71 El Pla de la millora de la fertilització de les terres de Girona ha promogut la desclassificació dels municipis de Sant Pere Pescador, Castelló 
d’Empúries i l’Escala de les zones vulnerables.     
72 PDR 2007-2013 i PDR 2014-2020. 
73 (5.12.2014). Aquest Pla acabaria amb les explotacions agràries mixtes (convencionals i ecològiques) que representen ¼ part del total. 
74 Tuck, S., Winqvist, C., Mota, F. et al. (2014). Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-
analysis. Journal of applied ecology, vol. 51, núm. 3, p. 746-755. Londres: British Ecological Society. Consulta a 
http://www.journalofappliedecology.org/view/0/index.html. 
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l’alimentació ecològica creix paral·lelament a l’augment de la demanda. Catalunya consumeix el 45% de les ven-
des de productes ecològics, el 23% van destinades a la UE, el 20% a l’Estat espanyol i el 12% restant a d’altres 
països de fora de la UE, als EUA i Japó, majoritàriament. 

Tal com s’observa al gràfic següent, la superfície de producció ecològica (80%) i integrada (20%), d’ara en enda-
vant “sostenible mediambientalment”, inscrita als organismes de certificació respectius (CCPAE i CCPI), ha incre-
mentat durant el període 2007-2014, i ha passat de 79.847 a 151.192 hectàrees (ha). 

GRÀFIC VI-8. Evolució dels indicadors d’agricultura ecològica i integrada sobre el total. Catalunya 2007-2014 

Evolució de l’agricultura sostenible sobre SAU  

 
Unitats: hectàrees sostenibles (ha) i percentatge sobre SAU (%).  
Nota: SAU (superfície agrícola utilitzada).   
Font: elaboració pròpia a partir del DAAM. 

Agricultura sostenible sobre terres agrícoles (cens) 

 
Unitats: hectàrees (ha) i percentatges (%) sobre el total (sost. i cens). 
Nota: terres agrícoles del darrer cens agrari (2013). 
Font: elaboració pròpia a partir del DAAM.  

La superfície “sostenible” total ha tornat ha augmentar (+5,9%) l’any 2014 respecte de l’any anterior, sobretot la 
destinada a l’agricultura ecològica (+7,5%), atès que la superfície integrada s’ha mantingut gairebé estable (-
0,1%). 

Durant el període esmentat (2007-2014), la relació entre la superfície de producció ecològica i integrada i la su-
perfície agrícola utilitzada (SAU) s’ha multiplicat per dos i ha passat del 6,8 al 13,4%. La relació entre producció 
“sostenible” i superfície total del cens agrari, s’ha més que duplicat durant aquest període i ha passat del 4,1 al 
9,2% de les terres agrícoles, tal com s’observa al gràfic anterior. 

Les hectàrees de producció ecològica (120.865 ha) es distribueixen de la manera següent: Lleida ha concentrat 
la meitat, Barcelona i Girona el 21 i 19% respectivament, i Tarragona el 10% restant. En general, la superfície eco-
lògica ha augmentat l’any 2014 respecte de l’anterior, sobretot a Barcelona (+18%). Les terres convencionals en 
procés de reconversió a ecològiques representen el 31% de la superfície ecològica total. La majoria de la superfí-
cie ecològica se segueix destinant a pastures, prats i farratges (el 62%), bosc, matolls i recol·lecció silvestre (el 
15%) i vinya (el 8%), però enguany els conreus ecològics industrials (+81%) i de bolets (+90%) han augmentat. 

Els operadors ecològics (2.724) de Catalunya també han augmentat (+10%) l’any 2014 respecte del 2013. Del 
conjunt d’activitats (3.289) dels operadors, les d’importació (55) i comercialització (268) són les que més han in-
crementat l’any 2014 respecte de l’anterior (+25 i +17% respectivament), tot i que els productors (2.119) i elabo-
radors (847) representen la majoria de les activitats, el 64 i 26% respectivament. La producció ecològica s’ha 
concentrat a mans dels productors vegetals (el 73%), però enguany els ramaders (el 27%) han augmentat 
(+13%). 

Quant a la producció integrada, la majoria dels productors (1.710) i elaboradors (54) s’apleguen a la demarcació 
de Lleida (el 79 i 70% respectivament), tot i que s’han recuperat productors (+19%) i elaboradors de Barcelona 
(+50%) i Girona (+33%) l’any 2014 respecte del 2013. La majoria de les hectàrees (30.327 ha) també s’han con-
centrat a Lleida (el 80%), tot i que enguany han augmentat a Barcelona (+24%). L’olivera (el 33%) i la fruita de pi-
nyol (el 28%) segueixen sent els conreus principals, però els cítrics i la vinya han augmentat. 
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2.7. BOSCOS 

Enguany s’ha aprovat el Pla general de política forestal (PGPF) de Catalunya 2014-2024 i l’Estratègia per promou-
re l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, en el marc de l’Estratègia forestal europea i de 
l’Estat espanyol.75 

A l’igual que a l’Estat espanyol, els impactes més importants sobre l’estructura i la distribució de la superfície fo-
restal de Catalunya tenen a veure amb els incendis, els canvis en l’ús del sòl, l’erosió i la salut dels boscos. 
L’aprofitament forestal proporciona serveis de mercat (fusta, llenya, suro, pinyons), però la superfície forestal 
també proporciona serveis ecosistèmics i socials (biodiversitat, hidrologia, protecció del sòl, embornal de CO2 i va-
lor social).76 

En aquest context, la campanya forestal de l’any 2014 s’ha centrat en proporcionar informació i conscienciar la 
ciutadania de la necessitat de prevenir els incendis (autoprotecció) i dinamitzar el sector forestal. De fet, més de 
la meitat del pressupost del PGPF 2014-2024 es destinarà a prevenir incendis (el 20%) i dinamitzar del sector fo-
restal (34%). El sector forestal només representa l’1,3% del PIB del sector primari català i es concentra, bàsica-
ment, en l’explotació de la fusta (el 60%), la llenya (el 31%), el suro (el 6%) i el pinyó (el 3%). 

La superfície de bosc arbrat que forma part de la superfície forestal77 ha augmentat al llarg del període 2005-
2013 (+14%), tot i la pèrdua de terreny poblat d’arbres (-10%) l’any 2013 respecte del anterior pels incendis.78  

L’indicador de superfície forestal per càpita a Catalunya (0,27 ha/hab.) és semblant al de la UE-28 (0,30 ha/hab.) 
i se situa per sotal del de l’Estat espanyol (0,4 ha/hab.), i durant el període 2005-2013 ha variat una mica, ha 
passat de 0,278 a 0,273 hectàrees (ha) per habitant (hab), amb un màxim l’any 2007 (0,283 ha/hab). En canvi, 
l’indicador de superfície forestal sobre superfície agrícola ha augmentat durant el mateix període de temps i ha 
passat de 2,12 a 2,46 hectàrees forestals per cada hectàrea agrícola, tal com s’observa al gràfic. 

GRÀFIC VI-9. Evolució dels indicadors sobre superfície forestal. Catalunya 2005-2013 

Evolució de l’indicador de superfície forestal per càpita  

 
Unitats: indicador en hectàrees (ha) per habitant (hab.). 
Font: elaboració pròpia a partir del DAAM. 

Evolució de l’indicador de superfície forestal/agrícola 

 
Unitats: indicador sobre hectàrees forestals per 1 hectàrea agrícola. 
Font: elaboració pròpia a partir del DAAM.  

Gestió forestal i incendis 

La superfície forestal segueix representant el 64% de la superfície total (el 40% a la UE-28 i el 55% a l’Estat espa-
nyol), però durant l’any 2013 el bosc arbrat s’ha reduït considerablement (-10,4%). La reducció del bosc arbrat ha 
anat acompanyada d’un augment de les bosquines (+6,4%), i sobretot, d’altra vegetació forestal (+80,7%) on 

                                                           
75 Vegeu a l’apartat 4. “Energia i medi ambient” el subapartat 4.3.1 sobre “Energies renovables” i a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públi-
ques” el subapartat 6.1.8 sobre “Boscos”.  
76 Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (2014). Diagnóstico del sector forestal español. Análisis y Prospectiva, núm. 8. Madrid: 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Consulta a http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/. 
77 La superfície forestal és tot terreny cobert d’arbres o arbustos i no destinat a fins agrícoles. Inclou: bosc (terreny poblat per arbres), bosqui-
nes (màquines, garrigues, brolles, landes, matollars i situacions de trànsit entre bosc i matollar), altra vegetació (prats, pastures, herbassars, 
vegetació de zones humides, erms i àrees cremades), planters i altres espais lligats a l’explotació, com ara les pistes forestals i els tallafocs. 
78 Vegeu el punt sobre “Gestió forestal i incendis” i el subapartat 2.5. “Sòl” d’aquest apartat.  
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s’inclouen les àrees cremades, els prats i les pastures, les pistes forestals i els tallafocs, entre d’altres. Una expli-
cació parcial pot estar relacionada amb els incendis de l’any 2012 que van cremar més de 15.026 hectàrees, 
concretament, el gran incendi de l’Alt Empordà, tal com s’observa al gràfic de més endavant. 

En aquest sentit, tal com s’ha comentat anteriorment,79 la declaració en favor del patrimoni natural de Catalunya 
presentada per diverses entitats al Parlament de Catalunya l’any 2014, insta el Govern a promoure l’ordenació fo-
restal i a protegir els boscos singulars, entre d’altres. 

Els científics han predit que a causa del canvi climàtic el nombre d’incendis a Catalunya augmentarà, però les  
hectàrees cremades es reduiran, gràcies, en general, a la millora en la prevenció i gestió forestal dels darrers 
anys. Cal tenir en compte que l’abandonament de les terres de conreu i la reducció del l’activitat dels pastors/es 
ha tornat el bosc més vulnerable, la qual cosa ha reforçat les polítiques d’extinció d’incendis. 

La majoria dels incendis (el 36%) són conseqüència de negligències (crema agrícola, fogueres, treballs forestals i 
altres) o són incendis intencionats (el 26%), tot i que ambdós causes han disminuït l’any 2013 respecte del 2012. 
En canvi, els incendis naturals (el 13%) i els accidentals (el 14%) han augmentat (+73% i +12% respectivament). 

El nombre d’incendis forestals a Catalunya (602) l’any 2013 ha representat el 5,6% del total d’incendis de l’Estat 
espanyol, i les hectàrees cremades (1.059 ha) l’1,7%, el 0,1% de la superfície forestal de Catalunya. La superfície 
més  afectada ha estat la d’arbres (el 66%). Les comarques amb més superfície cremada han estat les gironines 
(51%), i a més distància, les de les Terres de l’Ebre (17%). 

Enguany el balanç de la gestió forestal ha tornat a ser negatiu (-2.028 ha), les hectàrees afectades per incendis 
s’han reduït considerablement (-93%) l’any 2013 respecte de l’any 2012, però han augmentat les hectàrees afec-
tades per rompudes (1.035 ha) per conrear la terra  o prevenir incendis (+34%), majoritàriament a les comarques 
centrals. En canvi, les hectàrees repoblades (66 ha) han caigut (-68%) i s’han produït majoritàriament a les     
comarques gironines (47%), i a la demarcació de Tarragona (21%). 

GRÀFIC VI-10. Gestió de la superfície forestal. Catalunya 2005-2013 

Evolució del balanç de la gestió forestal  

 
Unitats: hectàrees. 
Font: elaboració pròpia a partir del DAAM i el DTS. 

Evolució de la gestió forestal ordenada  

 
Unitats: hectàrees (ha). 
Font: elaboració pròpia a partir del DAAM i el DTS.  

La superfície forestal total en hectàrees (2.060.174 ha) ha augmentat durant el període 2005-2013, la superfície 
forestal ordenada ha passat de 551.735 a 777.152 hectàrees, sobretot la pública que gairebé s’ha duplicat 
(+91,2%) durant aquest període, tal com s’observa al gràfic anterior. La superfície forestal ordenada a Catalunya 
és del 38% (el 14% a l’Estat espanyol i el 8% al món). 

El 75% dels boscos catalans són privats i estan en mans d’uns 200.000 propietaris, i el 25% són boscos públics. 
En conjunt, la gestió sostenible dels boscos ha augmentat (+2,1%) l’any 2013 respecte l’any anterior i el 38% de 
la superfície forestal de Catalunya es gestiona de manera sostenible, concretament, el 29% dels boscos privats i 
el 65% dels boscos públics. La gestió ordenada privada ha augmentat (+4%) l’any 2013 respecte del 2012, però 
la pública s’ha mantingut més o menys estable (-0,4%). 

                                                           
79 Vegeu  el subapartat 2.1 “Ecosistemes i biodiversitat” d’aquest apartat, i el subapartat 6.1.6 “Boscos” de l’apartat 6 “Normativa i iniciatives 
públiques”. 
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2.8. PESCA I AQÜICULTURA 

Pesca 

El consum de peix i marisc al món és de 18,9 quilograms (kg) per persona (hab.) i any de mitjana, a la UE de 22,8 
Kg/hab (FAO), a l’Estat espanyol de 22,1 kg/hab. (INE 2013) i a Catalunya de 21,4 kg/hab. (IDESCAT 2013) i ten-
deix a créixer. En aquest context, els reptes de la pesca són, d’una banda, adaptar-se al canvi climàtic, i de l’altra, 
la gestió sostenible de l’activitat pesquera, des del punt de vista mediambiental, social i econòmic. 

Pel que fa a l’adaptació al canvi climàtic, cal tenir en compte que les emissions de CO2 són la causa de l’augment 
de la temperatura i l’acidesa (+10% des del 1995) del mar Mediterrani,80 tal com ha constatat el Programa Mar 
de la CE (MedSeA) que ha fet prospeccions dels canvis químics, climàtics i biològics al Mediterrani. En aquest 
sentit, l’augment de la temperatura de l’aigua al Mediterrani planteja la necessitat d’adaptar-se a un nou context 
ecològic, atès que influeix en la migració d’algunes poblacions de peixos, com per exemple, algunes especies de 
peix blau (sardina, seitó, sorell i varat) que en els darrers anys han migrat cap al Nord,81 i en l’arribada d’espècies 
invasores al litoral català, com ara el peix globus des del Canal de Suez constatada l’any 2014. 

Quant a la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica de l’activitat pesquera, cal tenir en compte que la re-
forma de la Política Pesquera Comuna (PPC) ha entrat en vigor l’1 de gener de l’any 2014 amb una orientació 
mediambiental i socioeconòmica més sostenible. 

 De fet, enguany s’ha elaborat el primer document sobre el total de captures admissible (TAC) de la nova PPC 
que ha servit per establir les possibilitats de pesca de l’any 2015, sobre la base de criteris científics, i que ha 
constatat la recuperació d’algunes poblacions de peixos a l’Atlàntic Nord-oriental i la sobrepesca d’algunes 
espècies del Mediterrani (entre el 71 i el 96%). La finalitat és assegurar la sostenibilitat de la població 
d’algunes especies i la subsistència de les persones que viuen de la pesca. 

En aquest context, la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica ha avalat en el dar-
rer informe (2014), l’augment moderat i progressiu de la quota de pesca de tonyina vermella en aigües del 
Mediterrani i l’Atlàntic Nord-oriental, atès que l’espècie s’ha recuperat, tal com ha reclamat el sector pesquer 
català. 

En canvi, la UE ha proposat reduir moderadament les possibilitats de pesca d’algunes poblacions de peixos 
d’aigües profundes durant el període 2015-2016.82 De fet, algunes recerques han considerat necessària la 
gestió sostenible de la pesca en ambients marins profunds, atès que algunes tècniques d’arrossegament in-
tensiva han provocat la desertització biològica de fons marins que ara són erms. 

 Amb relació a la gestió de les pesqueres i els plans de cogestió per augmentar el poder de decisió de les 
parts interessades en l’àmbit regional, cal destacar que la UE ha expedientat l’Estat espanyol i Italià l’any 
2014 per no aprovar plans de gestió de pesca al Mediterrani. En el marc dels plans de gestió del Mediterrani, 
una de les eines de gestió més important és la paralització temporal de l’activitat pesquera que ha de tenir el 
finançament adequat. 

En l’àmbit de Catalunya destaquen els bons resultats de la cogestió i coresponsabilitat entre el sector pes-
quer i l’administració per garantir la sostenibilitat d’algunes pesqueres, com per exemple, la cogestió de la 
pesca del sonso, la gamba rosada o la veda del calador de lluç a Roses. De fet, el Comitè de cogestió de la 
pesca del sonso, una de les modalitats de pesca artesanal de Catalunya, va rebre el premi al mèrit a la con-
servació del Fons Mundial per la Natura (WWF) l’any 2013. 

 Pel que fa al control i vigilància de la pesca il·legal, la UE ha adoptat l’Estratègia europea de seguretat maríti-
ma per prevenir la pesca il·legal, no declarada ni reglamentada, i ha decidit el procediment d’identificació de 

                                                           
80 Vegeu a l’apartat 3. “Canvi climàtic. Mitigació i adaptació” el subapartat 3.1 sobre “Emissions, canvi climàtic i impactes”. 
81 Montero-Serra, I., Edwards, M., Gemmer, M. (2015). Warming shelf seas drive the subtropicalization of European pelagic fish communities. 
Global Change Biology, vol. 21, núm. 1, p. 144-153. Illinois: Blackwell Publishing Ltd. Consulta a 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2486. 
82 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el subapartat 6.1.9 sobre “Pesca”. Reglament (UE) núm. 1.367/2014 del Consell, de 
15 de desembre de 2014, pel qual es fixen, per a tots els bucs pesquers de la UE, les possibilitats de pesca per als anys 2015 i 2016 de de-
terminades poblacions de pesca d’aigües profundes.   

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2486�
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tercers països no cooperants en aquest àmbit.83 En aquesta línia, l’Estat espanyol ha presentat el Projecte de 
llei de pesca per alinear-se amb la UE en la lluita contra la pesca il·legal i el control de les importacions de 
productes pesquers de tercers països. 

A Catalunya s’ha fet alguna inspecció reglamentaria de recursos pesquers –talla mínima, pes mínim i espèci-
es prohibides- que havien escapat al control de les confraries i es volien vendre clandestinament. 

En general, les captures de peix a Catalunya (30.882 tones) han caigut (-3,6%), però la recaptació (116,8 M€) ha 
augmentat (+5,5%) l’any 2014 respecte del 2013, tal com s’observa al gràfic de més endavant. A diferència de 
l’any passat, el preu mitjà del quilogram de peix capturat (3,78€/kg) ha pujat (+0,32 €). 

Les captures han augmentat en la meitat dels grups de peixos, en concret quatre (peix blau, mol·luscs bivalves i 
gasteròpodes i peixos cartilaginosos). La recaptació ha augmentat en tots, i el preu mitjà en la majoria, però so-
bretot, en els grup de crustacis (17,6 €/kg), el d’invertebrats (23,8 €/kg) i el de peix blanc (5,1€/kg). 

Aqüicultura 

L’aqüicultura ha ajudat a reduir la pressió sobre algunes poblacions de peixos i mol·luscs silvestres i ha contribuït 
al desenvolupament econòmic i l’ocupació de molts pobles de la costa. El principal repte futur de l’aqüicultura és 
produir més peixos i mol·luscs de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, és a dir, augmentar la 
qualitat dels productes i reduir la contaminació de l’entorn local. En aquest sentit, la UE ha finançat i finançarà 
projectes de recerca destinats ha incrementar la competitivitat i sostenibilitat de l’aqüicultura, com per exemple, 
el projecte Aquaexcel en el que hi participen 10 països de la UE. 

En general, la producció de peixos i mol·luscs d’aqüicultura (7,2 tones) ha tornat ha augmentar a Catalunya 
(+17,2%) l’any 2014 respecte del 2013, i és la més elevada de la sèrie (2007-2014), tal com s’observa al gràfic 
següent. La recaptació (16,2 M€) també ha augmentat (+8,1%) enguany respecte de l’any anterior, i gairebé ha 
assolit els nivells de l’any 2007, tal com s’observa al gràfic anterior. No obstant això, el preu mitjà per quilogram 
de peix o mol·lusc produït  (2,25€/kg) ha caigut (-7,8%) l’any 2014 respecte de l’anterior. 

GRÀFIC VI-11. Pesca i aqüicultura. Evolució de les captures, la producció i la recaptació. Catalunya, 2007-2014 

Evolució del sector pesquer català 2007-2014  

 
Unitats: milers de tones i milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del DAAM. 

Evolució del sector aqüícola català 2007-2014  

 
Unitats:milers de tones i milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del DAAM.  

Quant a l’aqüicultura marina, el monocultiu intensiu de peixos en gàbies, com ara el llobarro i l’orada, ha baixat; 
en canvi, l’engreix de tonyina vermella i el monocultiu extensiu de mol·luscs en parcs (cloïssa, musclo, ostró, ca-
nyut ...) ha augmentat, tant en producció com en recaptació. Pel que fa a l’aqüicultura continental, la producció i 
recaptació del monocultiu intensiu de truita en basses ha caigut, però la del monocultiu semiintensiu de peixos 
ornamentals ha augmentat. En el cas de l’esturió, ha augmentat la producció, però ha caigut la recaptació. 

  

                                                           
83 Vegeu a l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” el subapartat 6.1.9 sobre “Pesca”. 
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3. CANVI CLIMÀTIC , MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ  

3.1. EMISSIONS, CANVI CLIMÀTIC I IMPACTES  

Emissions 

Les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) a l’atmosfera no deixen d’augmentar, la Xina se si-
tua al capdavant l’any 2013 (28%), seguida dels EUA (14%), la Unió Europea (UE) dels 28 (10%) i la Índia (7%). 
Enguany, els països en vies de desenvolupament representen la majoria de les emissions (58%), contràriament al 
que representaven l’any 1990 (34%).   

En aquest context, la UE-28, que forma part del Conveni marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic, ja ha 
assolit l’objectiu de reduir les emissions (-8%) de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) durant el període 2008-2012 
respecte de les de l’any base (Protocol de Kyoto), atès que la reducció ha estat superior (-11,8%). La UE, mitjan-
çant el Paquet legislatiu sobre energia i clima84 també s’ha compromès a reduir (-20%) les emissions de GEH l’any 
2020 respecte de l’any base, objectiu que segurament s’assolirà, ja que tant la UE-15 com la UE-28 han reduït les 
emissions de GEH (-15,1 i -19,2% respectivament) l’any 2012 respecte del 1990.  

Les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya, que representen el 13% de les emissions de 
l’Estat espanyol, han caigut l’any 2012 respecte del 2011 (-3,7%). El canvi de tendència observada des de l’inici 
de la crisi econòmica l’any 2008 continua.  

Quan es va elaborar el Pla marc de mitigació del canvi climàtic de Catalunya (2008-2012), la previsió d’emissions 
de GEH del territori català durant el període 1990-2012 va ser pessimista: les emissions catalanes podien aug-
mentar (+37%) per sobre de l’objectiu de Kyoto (+15%) i aquest excés s’hauria de compensar mitjançant embor-
nals de CO2 i la compra de crèdits de carboni dels mecanismes flexibles de Kyoto. Però el panorama va canviar 
amb la crisi, i després del pic de l’any 2005, 56 milions de tones (Mt) de CO2 equivalent (+44%), les emissions de 
GEH van caure i l’any 2012 i s’han situat (+11%) per sota de l’objectiu de Kyoto (+15%), tal com s’observa al grà-
fic següent.  

GRÀFIC VI-12. Evolució de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Catalunya i Estat (1990-2012) 

 
Unitats: índex temporal, *any base (Protocol de Kyoto)=100. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’OCCC i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). 

Catalunya ha emès 43 Mt de CO2 equivalent a l’atmosfera l’any 2012. La reducció de les emissions l’any 2012 
s’explica per l’aturada de les centrals de cicle combinat, el tancament d’empreses de cogeneració, la caiguda de 
la producció de ciment i l’aturada d’algunes plantes cimenteres. Per reduir la vulnerabilitat de la població, els sec-
                                                           
84 Decisió 406/2009/CE 
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tors socioeconòmics i els ecosistemes als impactes del canvi climàtic, la UE pretén reduir (-40%) les emissions 
l’any 2030 respecte del any base (Protocol de Kyoto), i la Llei del canvi climàtic a Catalunya, en procés 
d’elaboració, també l’any 2020 (-25%) i el 2050 (-80%) respecte del 2005. 

El creixement demogràfic i econòmic influeixen en les emissions de GEH. En aquest sentit, els indicadors sobre la 
intensitat de les emissions de GEH a la societat i l’economia catalana han millorat.  

GRÀFIC VI-13. Evolució de la intensitat de les emissions de GEH a la societat i l’economia. Catalunya i Estat, 
1990-2012  

Intensitat de les emissions a la societat catalana 

Unitats: índex temporal, any base (2000)=100. Tones de CO2 / habi-
tant. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’OCCC, el MAGRAMA, l‘IDESCAT i 
l’INE. 

Intensitat de les emissions a l’economia catalana 

Unitats: índex temporal, any base (2000)=100. Kilograms de CO2 / 
euro del PIB real (€ de l’any 2008). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’OCCC, el MAGRAMA, l’IDESCAT i 
l’INE.  

D’una banda, l’evolució de les emissions s’ha separat del creixement de la població catalana. S’observa un canvi 
de tendència que coincideix amb l’inici de la crisi l’any 2008. La intensitat de les emissions a la societat catalana 
s’ha reduït una quarta part i les emissions per habitant han passat de 8,2 a 5,7 t/càpita durant el període 2000-
2012. 

D’altra banda, l’evolució de les emissions de GEH s’ha desacoblat del creixement del producte interior brut (PIB), 
el punt d’intersecció es va produir l’any 2007. La intensitat de les emissions a l’economia catalana s’ha reduït a 
la meitat al llarg dels darrers dotze anys i ha passat de 0,32 a 0,20 quilograms (kg) de CO2 /euro (€) del PIB du-
rant el període 2000-2012, per cada euro del PIB generat es consumeix 2/3 parts de l’energia, tal com s’observa 
al gràfic anterior.  

Des del punt de vista de l’activitat productiva, la majoria de les emissions de GEH tenen a veure amb la categoria 
d’energia (76% l’any 2012), és a dir, amb el consum i la crema de combustibles fòssils en sectors diversos, com 
ara el transport (27%), la indústria manufacturera i de la construcció (19%), el sector elèctric (15%) i el residencial 
i dels serveis entre d’altres (14%). Les emissions relacionades amb l’energia han augmentat (+25%) durant el pe-
ríode 1990-2012. 

La resta de categories d’emissions de GEH (24% l’any 2012) no tenen res a veure amb l’energia, com ara les 
emissions dels processos industrials85 (8%) que han caigut (-27%) durant el període 1990-2012 i les relacionades 
amb l’ús de dissolvents (1%) que també han disminuït (-16%). Contràriament, les emissions de GEH dels residus 
(6%) i de l’agricultura (10%) han augmentat (+81% i +7% respectivament), tal com s’observa al gràfic següent. 

Des de el punt de vista de la regulació, hi ha dos tipus d’emissions de GEH, les que provenen d’instal·lacions sot-
meses a la Directiva de comerç de drets d’emissió (14,5 Mt de CO2 eq) i la resta d’emissions o emissions difuses 
(28,5 Mt de CO2 eq). Les primeres o regulades han disminuït considerablement (-23%) d’ençà de l’any 2008 a 
causa de la reducció de la producció de ciment i ceràmica i de la caiguda de la demanda elèctrica entre d’altres. 
La resta d’emissions (difuses) també (-13%), però menys, tal com s’observa al gràfic següent. 

                                                           
85 Minerals, química i metal·lúrgica, consum industrial d’halocarburs i gasos fluorats entre d’altres. 
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GRÀFIC VI-14. Evolució de les emissions de CO2 per activitat i tipus de regulació. Catalunya, 1990-2012 

Evolució de les emissions de CO2 per activitat 

Unitats: milions de tones de CO2 equivalent. 
Font: elaboració pròpia a partir del MAGRAMA.  

Evolució de les emissions de CO2 per regulació 

Unitats: milions de tones de CO2 equivalent. 
Font: elaboració pròpia a partir del MAGRAMA.  

Moltes de les polítiques regionals i locals se centren en la reducció de les emissions difuses que han representat 
el 66% del total de les emissions del territori català l’any 2012. Durant el període 2008-2012, la mitjana de les 
emissions difuses catalanes (30,6Mt) s’ha situat per sota de l’objectiu d’emissions difuses del Pla de mitigació 
del canvi climàtic de Catalunya i del Protocol de Kyoto. 

Sí la tendència continua, Catalunya també assolirà l’objectiu de la UE –en el marc del Paquet legislatiu Energia i 
Clima- de reduir el 21% les emissions subjectes al comerç de drets d’emissió i el 10% les difuses l’any 2020 res-
pecte del 2005, atès que des que va començar el període (2005-2012) les emissions regulades s’han reduït més 
(-28%) i les difuses el doble (-20%). 

Enguany ha començat el tercer període (2013-2020) d’aplicació del règim comunitari per al comerç de drets 
d’emissió que ha introduït canvis en les emissions regulades assignades: els petits emissors han quedat exclo-
sos, 22 instal·lacions a Catalunya, el sector elèctric no ha rebut assignació gratuïta, l’assignació que rebran la res-
ta de sectors s’ajustarà cada any en funció de l’activitat real de la instal·lació, i s’han incorporat nous sectors i ga-
sos. 

A Catalunya, les emissions regulades verificades han caigut l’any 2013 respecte del 2012 (-9%), però han superat 
els drets assignats el primer any del nou període 2013-2020 (+13,6%), a causa del desajust del sector elèctric i 
de la combustió (el 58% de les instal·lacions), amb un cost aproximat de 7M€, atès que les emissions del sector 
industrial han estat inferiors a les assignades. 

Canvi climàtic  

El cinquè informe d’avaluació del Grup intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic (IPCC, 2014)86 afirma 
que el canvi climàtic és inequívoc, i la causa, amb una seguretat del 95%, l’activitat humana. Tanmateix el con-
sens científic sobre el canvi climàtic és difícil de traslladar als mitjans de comunicació i a la població. Els canvis 
observats des de l’any 1950, a partir de mesuraments directes, teledetecció per satèl·lit i reconstruccions paleo-
climàtiques ho confirmen: l’atmosfera i els oceans s’han escalfat, la neu i el gel han disminuït i el nivell del mar ha 
augmentat a causa de les emissions de GEH d’origen antropogènic. 

Una part de les emissions (el 60%) s’acumula als oceans, el sòl i la vegetació, l’altra (el 40%) a l’atmosfera. 
L’acumulació de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH)87 a l’atmosfera no té precedent en els darrers vuit-cents mil 
anys d’història de la terra,88 només la del gas CO2 ha passat de 277 a 399 part per milió (ppm) durant el període 
1750-2014, i no s’atura. Aquesta acumulació de CO2 a l’atmosfera afecta variables climàtiques i ambientals, com 
ara la temperatura atmosfèrica i de l’aigua, el nivell de mar, l’acidificació dels oceans, i el règim de precipitacions. 
                                                           
86 IPCC (2014).Climate Change 2014. Intergovernamental Panel on Climate Change. Consulta a 
 http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_es.shtml. 
87 El referent és el CO2, però hi ha altres gasos d’efecte d’hivernacle que han incrementat des de l’època preindustrial, com ara el metà 
(+253%), 1.803 parts per mil milions (ppmm),  l’òxid nitrós (+121%), 324 ppmm, entre d’altres.  
88 Concentracions de GEH registrades als nuclis de gel.  
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L’acumulació de CO2 s’ha de mantenir entre 430 i 480 ppm per evitar que la temperatura de l’atmosfera aug-
menti més de 2ºC. 

L’any 2014 ha estat el més càlid a la UE des que hi ha registres (1950) amb una temperatura mitjana de 11,2ºC 
que ha superat la mitjana climàtica 1981-2010 (+1,1%). A Catalunya, la temperatura mitjana ha superat els 17ºC 
l’any 2014 i la mitjana climàtica 1961-1990 (+0,5%), sobretot al prelitoral i l’interior (+1,5ºC). L’any 2014 ha es-
tat càlid als dos observatoris, Fabra (16,3ºC) i Ebre (18,7ºC), però sobretot a l’Ebre, el més càlid des que hi ha re-
gistres (1905). 

GRÀFIC VI-15. Evolució de les temperatures i precipitacions acumulades. Catalunya, 1920-2013  

Evolució de les temperatures mitjanes   

Unitats: parts per milió (ppm) i graus centígrads (ºC). 
Font: elaboració pròpia a partir del SMC (Observatori Fabra). 

Evolució de les precipitacions acumulades 

Unitats: mil·límetres (mm) o litres per metre quadrat. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’SMC (Observatori Fabra). 

L’any pluviomètric 2013-201489 ha estat normal o sec a Catalunya llevat de l’estiu, amb dèficits hídrics al Montsià 
i el Delta de l’Ebre i pluges al Pirineu Occidental, la capçalera del riu Ter, les Garrigues i el Montsec. Les pluges de 
juliol a octubre han permès estalviar aigua embassada i de regadiu a la Muga (-38%), el Baix Ter (-21%) i el Llo-
bregat (-19%). 

Impactes 

El cinquè informe d’avaluació del Grup intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic (IPCC, 2014)90 ha in-
format dels impactes del canvi climàtic als sistemes naturals i humans. L’impacte del canvi climàtic és ambiental, 
però també social i econòmic.  

Des del punt de vista ambiental, d’ençà de l’any 1950 s’han observat canvis en els fenòmens meteorològics i cli-
màtics extrems. Els dies i nits molt càlids han augmentat i els molt freds han disminuït, la freqüència de les plu-
ges intenses i el nivells molt elevats del mar han augmentat. L’amplitud tèrmica anual i les temperatures a l’estiu 
també han augmentat.   

En el futur, l’acumulació d’emissions de GEH dependrà del desenvolupament socioeconòmic i les polítiques sobre 
el clima, i determinarà l’escalfament de l’atmosfera i els oceans. Però es probable que es produeixin més onades 
de calor i precipitacions extremes, continuï l’escalfament i l’acidificació dels oceans i augmenti el nivell de mar. 
En aquest context, els riscos per als sistemes naturals i humans es faran més grans.  

Encara que les emissions de GEH originades per l’activitat humana s’aturessin, els impactes del canvi climàtic 
continuarien durant segles, però probablement s’evitarien canvis irreversibles i sobtats relacionats directament 
amb el grau d’escalfament de la superfície terrestre (atmosfera i oceans).    

A la Mediterrània s’ha observat un augment de l’acidificació del 10% des de l’any 1995 i de l’escalfament 
(+0,67ºC) que ha reduït la biodiversitat i ha augmentat les espècies invasores i que podria afectar la pesca, 
l’aqüicultura i el turisme.  
                                                           
89 Període compres entre l’1 d’octubre de 2013 i l’1 d’octubre de 2014. 
90 IPCC (2014). Climate Change 2014. Intergovernmental Panel on Climate Change. Consulta a 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_es.shtml. 
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A Catalunya s’ha observat una reducció de la precipitació en general però un augment de la freqüència d’episodis 
de precipitació extrema (més de 10 l/m2 en 24 hores), els cabals punta i la freqüència i el retorn de les inundaci-
ons, la costa i el nivell del mar també han variat. 

Durant l’any 2014 el Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) s’ha activat diverses ve-
gades per pluges intenses, tempestes, riuades, augment del cabals dels rius, vent i onatge, concretament, els 
mesos de maig, juliol, agost, setembre, novembre i desembre de l’any 2014. Les riuades del mes d’agost han 
causat danys valorats en 136.700 euros. També s’ha activat el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) per 
temporal de vent durant el mes de desembre.  

En aquest context, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha avaluat els impactes del canvi climàtic a la capçalera de 
la conca del Llobregat, concretament l’augment de les necessitats d’abastament i producció hidroelèctrica,  així 
com l’increment del mar al Delta de l’Ebre i el retrocés de les platges i les praderies de posidònies.   

3.2. POLÍTIQUES D’ADAPTACIÓ I MITIGACIÓ  

L’evolució del canvi climàtic depèn de moltes variables (població, PIB, ús de l’energia, ús del sòl, consum, tecno-
logia...), però també de les polítiques de mitigació i adaptació que pretenen reduir i gestionar el risc de canvi cli-
màtic. Segons Stang (2014),91 les polítiques d’adaptació i mitigació han de considerar totes les opcions possibles 
i integrar també objectius socials: governança, innovació i inversió ambiental, tecnologies i infraestructures, i mit-
jans, estils de vida i comportaments sostenibles. 

3.2.1. POLÍTIQUES D’ADAPTACIÓ 

En l’àmbit mundial s’està negociant un acord que rellevi el Protocol de Kyoto. L’IPCC (2014) adverteix que el canvi 
climàtic és una amenaça pel desenvolupament sostenible, i que l’adaptació ajuda a reduir el risc92 dels impactes i 
la vulnerabilitat d’alguns sectors econòmics a la variabilitat climàtica. 

En aquesta línia, i en el marc de la conferència sobre el canvi climàtic de la ONU (COP 20) a Lima, enguany s’ha 
establert el mecanisme internacional de finançament –fons d’adaptació- per danys i pèrdues ocasionats pel canvi 
climàtic. 

A la UE, la freqüència de fenòmens meteorològics extrems ha ajudat a impulsar les polítiques d’adaptació al canvi 
climàtic en la majoria dels països. Vint-i-un països tenen estratègies nacionals d’adaptació, sobretot en l’àmbit de 
la gestió de l’aigua, i dotze les estan aplicant, com ara l’Estat espanyol. En el Programa d’adaptació al canvi climà-
tic 2014-2020 l’Estat espanyol ha elaborat un sistema multisectorial d’indicadors per avaluar els impactes, la 
vulnerabilitat i l’adaptació al canvi climàtic.93 

La seguretat es configura com una de les línies de la política d’adaptació de la UE. Els països de la UE han inte-
grat els impactes del canvi climàtic en la planificació estratègica i la gestió de desastres forma part de la política 
d’adaptació al canvi climàtic de la UE, mitjançant el Centre de Coordinació a la Resposta Urgent (ERCC). Tanma-
teix, encara queda molt per fer en l’àmbit de la seguretat, tant interna com externa (Stang, 2014). 

Enguany, el sector estratègic per a l’adaptació al canvi climàtic de la UE que ha tingut més rellevància ha estat el 
de la xarxa de transport. L’adaptació de les infraestructures de transport als fenòmens climàtics extrems requeri-
rà planificació i inversió.94 

Pel que fa a Catalunya, i en el marc de l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (2013-2020), l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic ha dissenyat l’Indicador global d’adaptació als impactes del canvi climàtic l’any 2014. 
L’indicador avaluarà si Catalunya està preparada per al canvi climàtic, mitjançant el seguiment de les mesures 

                                                           
91 Stang, G. (2014). Climate change and EU security: when and how they intersect. Brief Issue, 32. Paris: European Union Institute for Security 
Studies. 
92 Riscos:augment de la mortalitat i morbiditat, desorganització dels mitjans de subsistència, col·lapse de les xarxes d’infraestructures i ser-
veis essencials, afectació de la seguretat alimentària i l’accés a l’aigua potable i de reg, reducció de la productivitat agrícola, pèrdua 
d’ecosistemes i biodiversitat i dels bens i serveis ecosistèmics que proporcionen, entre d’altres.  
93 EEA (2014). National adaptation policy processes in European countries. Informe, núm. 4. Luxemburg: European Environment Agency. Con-
sulta a http://www.eea.europa.eu/publications/national-adaptation-policy-processes. 
94 EEA (2014). Adaptation of transport to climate change in Europe: challenges and options across transport modes and stakeholders. Infor-
me, núm. 8. Luxemburg: European Environment Agency. Consulta a http://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-of-transport-to-
climate. 
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d’adaptació, amb la finalitat d’augmentar la capacitat d’adaptació al canvi climàtic dels territoris més vulnerables 
(Delta de l’Ebre i Pirineus), els sectors econòmics i els sistemes naturals. 

En l’àmbit de l’adaptació al risc d’inundació, l’ACA està elaborant el Pla de gestió del risc d’inundació per complir 
amb la Directiva europea d’inundacions, reduir els danys de béns i persones i preservar el valors ambientals. 
L’avaluació preliminar i els mapes de perillositat i risc d’inundació de les conques internes de Catalunya s’han 
acabat durant l’any 2014, i inclou 450 quilòmetres (Km) de 72 trams fluvials d’alt risc i 110 km de 21 trams de 
línia de costa d’especial risc. 

En el marc del Programa d’ajuts a la cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra, Catalunya ha 
iniciat enguany els treballs per definir els protocols de protecció civil d’alerta per riuades i per instal·lar trenta sen-
sors i estacions meteorològiques a les capçaleres dels rius Garona, Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana i 
Segre. L’any 2014 també s’ha elaborat el Pla d’acció climàtica del Delta de l’Ebre (LIFE-Ebre Admiclim), en el 
marc del Programa Life de la UE. 

Per acabar, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha signat la declaració de Vilanova i la Geltrú per  a 
l’adaptació del territori i el litoral als efectes del canvi climàtic l’any 2014 i ha acordat contribuir a l’adaptació de 
les ciutats i pobles, i al desenvolupament de territoris amb més resiliència. Cinquanta plans municipals 
d’adaptació al canvi climàtic que identifiquen els riscos i planifiquen mesures han estat subvencionats l’any 
2014, en el marc de la plataforma europea per a l’adaptació al canvi climàtic (Climate-ADAPT). 

FIGURA VI-3. Les polítiques d’adaptació i mitigació. Catalunya, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. POLÍTIQUES DE MITIGACIÓ 

Segons el Grup d’experts sobre el canvi climàtic (2014), sense mitigació, els impactes del canvi climàtic serien 
pitjors i el risc que fossin irreversibles augmentaria. Cal tenir en compte la dependència gairebé lineal entre les 
emissions de GEH, l’acumulació a l’atmosfera i l’augment de la temperatura. Però, les emissions de GEH s’han de 
reduir de manera considerable per mantenir l’augment de la temperatura atmosfèrica per sota dels 2ºC i això su-
posa un gran repte tecnològic, econòmic, social i institucional. 

Enguany s’ha posat de relleu la necessitat de seguir avançant en la política de mitigació i d’arribar a un nou pro-
tocol l’any 2020 a la conferència de les parts de les Nacions Unides a Lima (COP 20), i es detecten alguns aven-
ços. 

D’una banda, el Banc Mundial i l’Ecofys (2014),95 afirmen que el nombre de mercats de CO2 i els impostos al car-
boni han augmentat i hi ha 39 mercats de CO2 nacionals i 23 de subnacionals que representen la quarta part de 
les emissions de GEH mundials. D’altra banda, els dos grans emissors de GEH del món, els EUA i Xina, han signat 
un acord estratègic per reduir les emissions i els riscos associats al canvi climàtic l’any 2030. 

                                                           
95 World Bank i Ecofys (2014). State and trends of carbon pricing. Washington: The World Bank. Consulta a 
 http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/05/19572833/state-trends-carbon-pricing-2014. 
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A la UE, les polítiques de mitigació han continuat en la línia de reduir la intensitat de les emissions, augmentar els 
embornals de CO2 i canviar el comportament de la ciutadania. Els tres àmbits que tenen especial consideració en 
totes les institucions de la UE, inclòs el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) són: el mercat interior de 
l’energia, la mobilitat sostenible, sobretot la urbana i pública, i l’edificació sostenible. S’observa que durant el pe-
ríode 1990-2012, la població i l’economia (+45%) de la UE han crescut i les emissions de GEH han caigut (-19%). 

El nou marc estratègic sobre clima i energia 2020-2030 que ha substituït el paquet Energia i Clima 2020 conté 
els següents objectius: reduir (-40%) les emissions de GEH l’any 2030 respecte del 1990, augmentar la participa-
ció de les energies renovables (27%), millorar l’eficiència energètica (27%), augmentar les interconnexions ener-
gètiques (15%), reformar el règim de comerç de drets d’emissió per estabilitzar el mercat, i reduir les emissions 
difuses del transport, l’agricultura i l’ús del sòl. L’únic objectiu vinculant per als estats és el primer. 

En aquest sentit, el CESE ha dictaminat enguany estar d’acord amb els objectius del marc estratègic, però ha as-
senyalat que calen objectius específics nacionals d’energies renovables i que serà difícil assolir l’objectiu de millo-
rar el 20% l’eficiència energètica sense noves mesures. El CESE també ha recordat la importància de contenir els 
costos energètics, elaborar objectius sectorials, consultar la planificació amb els països veïns, mantenir el liderat-
ge tecnològic (R+D+I i formació), crear ocupació verda i centrar-se en la reducció de les emissions del transport, 
l’agricultura i l’ús del sòl. 

El suport a les polítiques de mitigació de la UE continua. El Programa Acció per al clima de la UE ha destinat fons a 
projectes innovadors en l’àmbit del clima (LIFE 2014-2020), 44 milions d’euros l’any 2014, i els ingressos de la 
venda de drets d’emissió de CO2 de la tercera fase (2013-2020) es destinaran a la demostració i desenvolupa-
ment de tecnologies de producció d’energia renovable (NER 300). 

Tanmateix, donat el caràcter d’illa energètica de l’Estat espanyol s’ha insistit en vincular els objectius europeus 
sobre clima i energia a les interconnexions energètiques. D’altra banda, l’Estat ha impulsat els projectes clima i 
els plans d’impuls al medi ambient (PIMA aire, sol i terra) per millorar l’eficiència energètica. També ha aprovat el 
full de ruta 2020 dels sectors difusos l’any 2014, amb 43 mesures per reduir les emissions (-10%) l’any 2020 
respecte del 2005. 

A Catalunya, la crisi econòmica 2008-2012 ha influït en la reducció de les emissions de GEH però les polítiques 
públiques de mitigació també han ajudat, per exemple: la promoció de l’eficiència energètica al transport, les em-
preses, l’agricultura i l’habitatge; l’impuls a la mobilitat sostenible (transport públic, bicicleta, vehicle elèctric i car-
rils d’alta ocupació o VAO); la recollida selectiva dels residus i les infraestructures de captació de biogàs; i l’impuls 
a  l’agricultura ecològica. 

D’aquest any 2014 destaca el compromís de Catalunya a  la cimera del clima de l’ONU, i en el marc de la Xarxa 
de Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible (The Climate Group) i el Carbon Disclosure Project 
(CDP), d’avaluar la contribució del territori català a la reducció de les emissions de GEH; el procés de debat per 
redactar una Llei catalana del canvi climàtic; la continuïtat dels acords voluntaris per reduir les emissions de CO2 
en l’àmbit empresarial (123 empreses adherides que han compensat 372 tCO2 en total) i del pacte pels alcaldes 
en l’àmbit local per reduir les emissions de les ciutats i les persones que hi viuen (amb 500 municipis adherits). 

El Govern català també ha creat tres nous impostos per gravar les emissions de GEH l’any 2014: l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxid de nitrogen a l’atmosfera de l’aviació comercial, l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera, i l’impost sobre la producció termonuclear d’electricitat. 

Edificació sostenible  

D’ençà de l’aprovació del codi tècnic de l’edificació l’any 2006 que va impulsar l’estalvi energètic i l’energia solar 
s’ha seguit avançant. La certificació energètica obligatòria per als edificis, locals i habitatges de l’any 2013 que 
mesura el consum d’energia primària anual i les emissions anuals de CO2, ha potenciat la millora de l’aïllament, 
l’enllumenat i les instal·lacions dels edificis. D’altra banda, també s’han produït millores en l’àmbit urbà, amb la 
cogeneració centralitzada i la geotèrmia (bombes de calor d’aire o aigua), i en l’àmbit rural, amb la biomassa. 

A Catalunya destaca l’Estratègia catalana de renovació dels edificis en el marc de la Directiva d’eficiència energè-
tica europea i el projecte europeu MARIE (2011-2014) per reduir el consum estimat d’energia (-14,4%) i les emis-
sions de CO2 (-22%) dels edificis i habitatges de Catalunya l’any 2020. Alguns dels projectes són: la millora de la 
gestió energètica dels edificis d’habitatges de l’Incasol, la renovació energètica d’edificis d’habitatges plurifamili-
ars amb sistemes de calefacció centralitzats i les calderes de biomassa. De fet, l’eficiència energètica dels edificis 
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de Catalunya ha millorat, l’any 2014 s’han certificat 200.619 edificis,96 el 97% existents i el 3% nous, la majoria 
dels edificis existents tenien una qualificació E de consum energètic, en una escala (A–G) i E d’emissions, però la 
majoria d’edificis de nova construcció són D i no n’hi ha cap F o G. 97 

Mobilitat sostenible 

La mobilitat és un repte per a les ciutats que volen reduir la contaminació, la congestió del trànsit i el soroll. En-
guany la UE ha regulat les emissions dels vehicles comercials lleugers nous (147g de CO2/km l’any 2020),98 el 
Parlament Europeu ha aprovat la Directiva per reduir les emissions de CO2 dels cotxes (de 130 g de CO2/km l’any 
2015 a 95g de CO2/km l’any 2020) i la Directiva99 que obliga a garantir una xarxa mínima de punts de subminis-
trament de combustibles nets abans l’any 2016.100 D’altra banda, s’ha presentat l’Estratègia europea per reduir 
el consum de combustibles i les emissions de CO2 dels vehicles pesants. 

La regulació de les emissions dels vehicles està donant resultats, la mitjana de les emissions dels cotxes venuts 
durant l’any 2013 a la UE va ser de 127g de CO2/km, per sota de l’objectiu 2015 (130 g de CO2/km) i la mitjana 
de les emissions de les furgonetes 173g de CO2/km, per sota de l’objectiu 2015 (175g de CO2/km). D’altra ban-
da, la venda de cotxes elèctrics (+71%, 24.000) i híbrids (31.000) ha augmentat a la UE (2012-2013). 

Quant a l’Estat espanyol, la renovació de la flota de vehicles per altres més eficients i elèctrics s’ha incentivat mit-
jançant: el Pla d’impuls al medi ambient (PIMA 4 Aire) de substitució de vehicles per altres més eficients (comer-
cials, de gas i bicicletes elèctriques), el Programa d’incentius al vehicle eficient (PIVE 6) per promoure la baixa in-
centivada de turismes de més de 10 anys d’antiguitat i de vehicles comercials lleugers de més de 7 anys i el Pro-
grama d’incentius econòmics per a l’adquisició de vehicles elèctrics (MOVELE 2014). 

A Catalunya s’han fet algunes actuacions en el marc del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, com 
ara les subvencions per fomentar l’adquisició de taxis de baixes emissions contaminants101 i ajudes públiques al 
vehicle elèctric. 

Enguany també s’ha signat un Acord per impulsar l’eficiència energètica en el sector de la logística i el transport 
(BCN-Catalunya Centre Logístic). També s’han implantat diversos punts de recàrrega per als vehicles elèctrics du-
rant l’any 2014, i ja han començat a circular vehicles elèctrics comercials i taxis fabricats a Catalunya a Merca-
barna i autobusos elèctrics a la xarxa de TMB. 

També han augmentat els punts de recàrrega públics: 58 punts de gas liquat de petroli (GLP), 13 de gas natural 
comprimit (GNC) i 4 de gas natural liquat (GNL), així com 198 connectors de vehicle elèctric de càrrega lenta i 16 
connectors de càrrega ràpida. 

  

                                                           
96 Estadística sobre l’Estat de la certificació energètica dels edificis per Comunitats Autònomes (2014). Ministeri d’Indústria, Turisme i Energia. 
97 Consum existents: D(11%), E(50%), F(10%) i G(24%), emissions existents: D(12%), E(45%), F(13%) i G(25%), emissions nous: A(9%), B(15%), 
C(18%), D(35%) i E(23%).   
98 Reglament núm. 253/2014. 
99 Directiva 2014/94/UE, de 22 d’octubre de 2014. 
100 Un de cada deu vehicles ha de tenir un punt de recàrrega elèctrica l’any 2020, cada 400 Km ha d’haver un punt de subministrament de 
GNL, i als ports marítims i terrestres, cada 150 km ha d’haver un punt de subministrament de GNC, i d’hidrogen a finals de l’any 2015.  
101 GLP, GNL, GNC, hidrogen, gasoil i biodièsel d’emissions inferiors a 108 gCO2/Km i benzina i bioetanol inferior a 120 gCO2/Km. 
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4. ENERGIA I MEDI AMBIENT 

4.1. CONTEXT I POLÍTICA ENERGÈTICA I CLIMÀTICA 

4.1.1. CONTEXT ENERGÈTIC  

L’Agència Internacional de l’Energia102 ha advertit dels factors d’estrès del sistema energètic mundial, entre els 
quals destaca el risc que la transformació energètica no sigui prou ràpida per reduir les emissions de CO2. Però 
també ha reconegut els primers resultats de les polítiques d’estalvi i eficiència energètica. 

El fet que la majoria d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) causants del canvi climàtic es generin per 
la crema de combustibles fòssils ha influït en la voluntat política de propiciar la sostenibilitat ambiental del model 
energètic europeu mitjançant l’estalvi i l’eficiència energètics i les energies renovables, entre d’altres. En són 
exemple, la Directiva europea d’eficiència energètica aprovada l’any 2014 i el nou Marc estratègic europeu sobre 
clima i energia.103 Quant al règim de comerç de drets d’emissió europeu, el preu de la tona de CO2 (5,96 euros la 
tona) ha augmentat l’any 2014 respecte del 2013 (4,45 € t de CO2).104 

A més del canvi climàtic,  la segona dimensió, i probablement la més important, de la política energètica europea 
és la seguretat energètica, molt lligada l’any 2014 a l’evolució dels conflictes als països proveïdors (Irak, Iran, Lí-
bia, Nigèria, etc.) com ha advertit l’AIE (2014), i a la crisi amb Rússia a causa d’Ucraïna, per on passa el  80% del 
gas rus (39% del total) importat per la UE. De fet, abans d’acabar l’any 2014, Rússia va anunciar que no acabaria 
la construcció del corredor del Sud –que ha de portar gas a Itàlia, via Bulgària i Hongria- i que apostava pel corre-
dor turc en comptes de l’ucraïnès. 

No obstant això, la crisi entre la UE i Rússia ha accelerat la necessitat d’invertir en interconnexions energètiques i 
finançar infraestructures105 per crear un mercat interior de l’energia europeu, produir energia autòctona, estalviar 
energia, diversificar els països proveïdors i les rutes i negociar a una sola veu. Cal tenir present que segons Euros-
tat (2012) la dependència energètica106 de la societat catalana i espanyola és del 73% (53% la de la UE) i que la 
UE ha manifestat la voluntat política que les importacions de combustible de la UE no superin el 40% l’any 2050. 

La tercera dimensió és la competitivitat econòmica, atès que els costos de l’energia afecten els costos de la pro-
ducció industrial i els serveis, el poder adquisitiu de les llars, i la balança exterior en conjunt. Les oscil·lacions del 
preu de l’energia té implicacions geopolítiques que influeixen en la competitivitat de les empreses catalanes. En 
aquest sentit, la mitjana del preu mensual del barril de petroli Brent  (99,5 dòlars el barril) ha baixat l’any 2014 
respecte del 2013 (108,6 $/barril), i ha oscil·lat entre 112 $/barril (màxim) i 63 $/barril (mínim), com a conse-
qüència, d’una demanda més baixa de petroli, d’una oferta més gran de combustibles fòssils no convencionals i 
de la decisió d’Aràbia Saudí de mantenir la seva quota i deixar l’ajust de preus al mercat, entre d’altres.107 

4.1.2. POLÍTICA ENERGÈTICA I CLIMÀTICA 

La política energètica és molt important per assolir els objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic de Cata-
lunya, però la manca de competències de Catalunya en aquest àmbit i l’entrada en vigor de la Llei del sector elèc-
tric estatal, l’any 2014, entre d’altres normes, ha afectat la planificació energètica i climàtica catalana. 

En el marc del darrer Pla d’energia i el canvi climàtic 2012-2020 de Catalunya que apostava per les energies au-
tòctones, renovables i les xarxes intel·ligents, l’any 2014  s’ha aprovat l’Estratègia per promoure l’aprofitament  

                                                           
102 AIE i OCDE (2014). World energy outlook 2014. París: Agència Internacional de l'Energia. Consulta a 
 http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_2014_ES_English_WEB.pdf. 
103 Vegeu a l’apartat 3 sobre Canvi climàtic, mitigació i adaptació d’aquest capítol VI, l’apartat 3.2. Polítiques d’adaptació i mitigació. 
104 Drets d’emissió de l’European Union Allowance (EUA). 
105 MEMO 14/605 de la CE, de 29.10.2014. 
106 La dependència energètica mostra en quina mesura una economia  confia en les  importacions per satisfer les necessitats energètiques. 
L’indicador és calcula  dividint les importacions netes pel consum brut d’energia més els magatzems. 
107 Escribano, G. (2015). ¿Qué nos deparará 2015 en energía?. Estudios Internacionales y Estratégicos. Madrid: Real Instituto Elcano. Consul-
ta a http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/ProgramasElcano/Energia-Cambio-Climatico.  

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_2014_ES_English_WEB.pdf�
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energètic de la biomassa forestal per a usos tèrmics i l’Estratègia catalana per a la renovació energètica 
d’edificis.108 

Tanmateix, la política energètica catalana està subjecte a la política de l’Estat espanyol i europea. En aquest sen-
tit, i en l’àmbit de l’Estat espanyol, s’ha aprovat el Pla nacional d’acció d’eficiència energètica 2014-2020, per 
complir amb la directiva europea d’eficiència energètica, que estableix un objectiu orientatiu de reducció del con-
sum d’energia primària (-22,5%) durant el període 2007-2020 superior al del Pla anterior. 

D’altra banda, alguns dels punts importants de la política energètica de la Unió Europea (UE) de l’any 2014, han 
estat els següents: 

 Enguany, amb la nova presidència (Pla Junker) s’ha plasmat la voluntat política d’integrar les qüestions ener-
gètiques i climàtiques, iniciada l’any 2009 amb el Paquet Energia i Clima 2020, gràcies a les directrius sobre 
inversions en infraestructures energètiques. 

 El nou marc estratègic europeu sobre clima i energia 2020-2030 presentat l’any 2014 ha establert els objec-
tius no vinculants següents: 27% d’energies renovables en el mix energètic, 27% d’augment de l’eficiència 
energètica primària entre els anys 2005-2030, i 15% d’interconnexions energètiques. 

 La Comissió Europea (CE) ha manifestat la voluntat política d’impulsar la integració energètica europea, millo-
rar la competència i la qualitat del subministrament i baixar el cost de l’energia (la suma del preu de l’energia, 
els costos de la xarxa i les taxes i impostos), mitjançant la inversió en interconnexions de gas i electricitat i en 
xarxes intel·ligents, entre d’altres.109  

4.2. PRODUCCIÓ, CONSUM, ESTALVI I EFICIÈNCIA  EN L’ÀMBIT ENERGÈTIC 

Fa quatre anys que l’Institut Català d’Energia no actualitza les dades sobre consum d’energia primària, final i in-
tensitat energètica per sectors.  El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme tampoc desagrega les dades per comu-
nitats autònomes, així que només es pot fer una descripció d’allò que ha passat en l’àmbit de l’Estat espanyol. 

Així, la producció d’energia primària a l’Estat espanyol s’ha mantingut gairebé estable l’any 2013 respecte del 
2012, però el consum ha caigut una mica, sobretot el d’energies no renovables. El consum d’energia final també 
ha caigut, sobretot el d’energia final renovable que per primer cop des de l’any 2006 ha capgirat la tendència.110 

Com s’ha comentat anteriorment, la manca de dades sobre consum d’energia primària i final a Catalunya des de 
fa uns anys ha restringit l’anàlisi a l’àmbit de l’energia elèctrica, concretament: potència elèctrica instal·lada, pro-
ducció i consum d’electricitat. No obstant això, cal tenir en compte que el sector elèctric contribueix més que 
qualsevol altre a la reducció de la participació dels combustibles fòssils en el mix energètic (AIE i OCDE, 2014). 

D’altra banda, l’ICAEN va convocar les darreres subvencions en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, i de les 
energies renovables, l’any 2011. 

4.2.1. PRODUCCIÓ I CONSUM D’ELECTRICITAT 

Les previsions anuncien que el sector elèctric tindrà cada cop més pes en el mix energètic i que contribuirà a re-
duir les emissions de CO2, sobretot,  si la capacitat d’interconnexió de l’Estat espanyol amb la resta de la UE aug-
menta, tal com la CE ha anunciat a finals de l’any 2014 (Pla Juncker). De fet, la nova interconnexió elèctrica entre 
Catalunya i França ha aportat entre 2.200 i 2.800 megawatts (MW) de capacitat d’intercanvi elèctric. 

Potencia elèctrica instal·lada  

Durant l’any 2014 no hi ha hagut canvis importants quant a la potència elèctrica instal·lada. La central tèrmica de 
fuel-gas de Foix (Cubelles) segueix funcionant i la potència elèctrica instal·lada a Catalunya l’any 2014 (13.141 
megawatts, 30% renovables i 70% no renovables) no ha variat respecte de l’any anterior. L’única observació és 
que tant la potència eòlica instal·lada com la solar ha augmentat 2 MW l’any 2014 respecte de l’any anterior. 

                                                           
108 Febrer, 2014. 
109 IP/14/1124 de la CE, de 13.10.2014. 
110 Butlletí estadístic del Ministeri d’Indústria, Turisme i Energia.  
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La Llei del sector elèctric de l’Estat espanyol ha afectat les plantes de cogeneració (no renovable) i d’energia re-
novable l’any 2014, la potència elèctrica de cogeneració no ha variat (+0,0%) respecte de l’any anterior, i la reno-
vable tampoc (+0,1%) i se situa gairebé a la meitat (44%) de l’objectiu del Pla 2020. 

GRÀFIC VI-16. Potència elèctrica instal·lada respecte dels objectius planificats. Catalunya 2014 i objectius 2020 

Potència renovable respecte dels objectius 

 
Unitats: megawatts (MW). 
Nota: residus sòlids urbans (RSU), règim ordinari (RO) i especial (RE). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAEN. 

Potència no renovable respecte dels objectius 

 
Unitats: megawatts (MW) 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAEN. 

Malgrat la incertesa i la preocupació ciutadana que genera l’energia nuclear, les centrals nuclears tenen un paper 
important en la reducció de les emissions de CO2 i la seguretat energètica (AIE i OCDE, 2014).111 

En aquest àmbit, la planificació energètica catalana ha previst mantenir-les en servei fins al final de la seva vida 
útil, ampliada a 40 anys l’any 2011, de manera que les tres centrals nuclears: Ascó I, Ascó II i Vandellós II, dona-
ran servei fins els anys 2023, 2025 i 2027, tret que s’autoritzi una nova ampliació a 60 anys. 

Demanda, producció bruta d’electricitat i saldo d’intercanvis elèctrics 

Les dades sobre demanda elèctrica i producció bruta d’electricitat de l’any 2014 són encara provisionals. No obs-
tant això, en l’àmbit de l’Estat espanyol s’observa una caiguda de la demanda l’any 2014 respecte del 2013, i en 
l’àmbit català la reducció de la producció bruta d’electricitat112 (-8%). 

De fet, la producció d’electricitat renovable113 ha caigut (-6%) l’any 2014 respecte del 2013 (-50 ktep). Totes les 
tecnologies renovables han reduït la producció: la hidràulica (-2%), l’eòlica (-11%), la solar (-6%), el biogàs (-21%), 
la biomassa (-20%) i els residus sòlids urbans (RSU) renovables (-4%). 

En aquest sentit, l’electricitat renovable (810 Ktep) ha representat el 21% de l’electricitat total l’any 2014, tal 
com s’observa al gràfic següent i a l’apartat 4.3 sobre Energies renovables i combustibles alternatius, i es va situ-
ar gairebé a mig camí (44%) de l’objectiu 2020 planificat. No obstant això, la producció elèctrica solar, eòlica, de 
biomassa i biogàs hauria d’augmentar per assolir els objectius previstos. 

La producció d’electricitat no renovable114 també ha caigut  (-8%) a Catalunya, com a conseqüència de la reducció 
de la producció d’electricitat de la cogeneració i residus no renovables115 (-20%) i dels cicles combinats (-11%). 

La producció no renovable ha representat el 79% (2.965 Ktep) de la producció d’electricitat total l’any 2014, tal 
com s’observa al gràfic següent, i gairebé ha assolit (90%) l’objectiu 2020 previst. 

                                                           
111 OCDE i NEA (2014). Uranium 2014: resources, production and demand. Paris: OCDE i NEA. Consulta a 
 http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2014/7209-uranium-2014.pdf.OCDE (2014). 
112 Sense considerar el consum en generació elèctrica. 
113 Renovable: hidràulica, eòlica, solar, biogàs, residus renovables i biomassa. 
114 No renovable: nuclear, cogeneració, cicles combinats i altres no renovables.  
115 Inclou la  incineració de residus sòlids de la indústria (RSI), la reducció (purins i EDAR) i la metanització de residus. 
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En espera de conèixer el saldo d’intercanvis elèctrics a Catalunya de l’any 2014, el de l’any 2013 va ser importa-
dor (+202 ktep), però menys que l’any 2012 (-60%), i es va situar per sota de l’objectiu previst al Pla de l’energia i 
el canvi climàtic per a l’any 2020 (+500 ktep). Catalunya va importar electricitat d’Aragó i França i la va exportar a 
Andorra i València. 

GRÀFIC VI-17. Producció bruta d’electricitat: total, renovable i no renovable. Catalunya 2000- 2014 

 
Unitat: milers de tones equivalents de petroli (ktep). 
Font: elaboració pròpia a partir de la Red Elèctrica Española (REE).  

Consum d’electricitat per sectors  

Segons les dades de facturació elèctrica,116 el consum d’electricitat ha caigut (-0,5%) l’any 2014 respecte del 
2013, i respecte de l’any 2005 (-5%), i és el més baix (3.418 ktep) del període 2005-2014. 

GRÀFIC VI-18. Facturació d’energia elèctrica per sectors. Catalunya 2005-2014 

 
Unitats: milers de tones equivalents de petroli (ktep). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAEN.  

                                                           
116 Dades de facturació mensual d’energia elèctrica (factures emeses en un any determinat) referides als clients finals connectats a les xarxes 
elèctriques propietat d’Endesa Distribución Elèctrica o gestionades per la mateixa en l’àmbit de Catalunya.  
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La indústria i la construcció han estat els sectors d’activitat econòmica que més l’han reduït (-14%) durant els 
darrers deu anys. El consum en aquests sectors va augmentar fins a assolir un pic l’any 2007, i després va baixar. 
El pes del consum elèctric a la indústria i la construcció ha estat del 37% del total l’any 2014. 

En canvi, el consum elèctric del sector serveis s’ha mantingut estable l’any 2014 respecte del 2005. El consum 
d’electricitat al sector serveis va augmentar durant el període fins a l’any 2010, després la facturació elèctrica va 
caure fins a xifres semblants a les de l’any 2005 (1.198 ktep), i ha representat el 35% del total l’any 2014. 

El consum al sector domèstic ha tingut una evolució semblant al del sector serveis i s’ha mantingut gairebé esta-
ble (+1%) l’any 2014 respecte del 2005, amb un pic l’any 2010, a partir del qual la facturació elèctrica en l’àmbit 
domèstic ha anat baixant fins a assolir xifres (878 ktep) semblants a les de l’any 2005. El pes del consum domès-
tic ha estat el 26% del total, tal com s’observa al gràfic anterior. 

El consum d’electricitat al sector primari l’any 2014 (33 ktep) ha representat només l’1% del consum total  
d’electricitat. La facturació elèctrica al sector primari ha caigut una mica (-4%) durant el període 2005-2014. 
L’evolució ha estat la mateixa que al sector serveis i domèstic, amb un màxim de facturació l’any 2010. 

Per acabar el sector energètic ha consumit l’1% de l’electricitat total l’any 2014, el consum del sector s’ha dupli-
cat l’any 2014 (46 ktep) respecte del 2005, però cal tenir en compte l’alta variabilitat del consum al sector elèc-
tric en funció de l’autoconsum. 

4.2.2. EFICIÈNCIA I ESTALVI  ENERGÈTIC 

Segons Young, Hayes, Meegan, et al. (2014),117 un país que utilitza menys energia per assolir els mateixos o mi-
llors resultats, redueix els costos de producció, mitiga la contaminació i millora la competitivitat de l’economia. En 
aquest sentit, l’Estat espanyol ocupa la vuitena (8a) posició en el rànquing internacional sobre eficiència energèti-
ca de les 16 economies més grans del món –el 71% del consum global d’electricitat- i se situa per sota de la mit-
jana de la UE (3a), Alemanya (1a), Itàlia (2a), França (4a), Xina (4a), el Regne Unit (6a) i Japó (6a). 

Segons Eurostat (2012), la intensitat energètica primària de la UE-28 va disminuir l’any 2012 respecte a l’any 
2011. Per contra, la intensitat energètica primària mitjana de l’Estat espanyol, és a dir el consum d’energia pri-
mària (en quilograms equivalents de petroli) per unitat del PIB (en milers d’euros de l’any 2005), va augmentar i 
va trencar la tendència dels darrers anys. 

Cal recordar que el marc europeu d’eficiència energètica integra: 1) la directiva sobre rendiment energètic dels 
edificis, 2) la regulació sobre els estàndards mínims de rendiment energètic dels productes, 3) els límits 
d’emissions de CO2 dels cotxes i furgonetes, 4) la implantació de comptadors intel·ligents118 i 5) l’augment del fi-
nançament mitjançant els fons estructurals (Horizon 2020). 

En compliment de la Directiva d’eficiència energètica de la UE, el Pla nacional d’acció d’eficiència energètica 
2014-2020 de l’Estat espanyol, ha establert l’objectiu orientatiu de reduir el consum d’energia primària (-22,5% 
durant el període 2007-2020). 

Malauradament no hi ha dades oficials sobre l’eficiència i estalvi energètic a Catalunya més enllà de l’any 2009 
tanmateix s’exposen algunes dades parcials publicades per altres institucions: 

 En l’àmbit domèstic (Silva, 2014),119 les llars catalanes han fet un pas enrere en eficiència energètica l’any 
2014 (6,60 punts sobre 10) respecte de l’any 2013 (6,88), tot i que Catalunya és la comunitat autònoma 
més eficient i se situa per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol (6,45). Segons l’informe, hàbits eficients 
consolidats han reculat. L’estalvi potencial se situa en més del 22% de l’energia consumida, sobretot en 
l’àmbit de la il·luminació, l’equipament i, a més distància, la calefacció. 

                                                           
117 Young, R., Hayes, S., Meegan, K. et al. (2014). 2014 International Energy Efficiency Scorecard. Washington: ACEEE. Consulta a 
http://www.aceee.org/research-report/e1402. 
118 La UE ha proposat enguany l’anàlisi cost-benefici  per a projectes d’inversió en comptadors intel·ligents i la instal·lació del 80% dels que re-
sultin positius. 
119 Silva, R. (2014). 9º Índice de eficiencia energética en el hogar. Resultados nacionales. Barcelona: Gas Natural Fenosa.  
Dades obtingudes a finals de l’any 2013. 
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 Pel que fa a les petites i mitjanes empreses (pimes) de Catalunya, la darrera puntuació és de l’any 2013 (4,6 
sobre 10). Catalunya se situava a la mitjana de l’Estat espanyol i havia millorat respecte l’any anterior. 

FIGURA VI-4. Eficiència i estalvi energètic. Catalunya 2014 

Indicadors d’eficiència energètica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats: indicador d’eficiència energètica domèstica i a les pimes (no-
ta sobre 10). Eficiència dels edificis:  alta,  mitjana i baixa.  
Font: elaboració pròpia a partir de Gas Natural Fenosa i GENCAT. 

Iniciatives d’eficiència energètica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAEN. 

 Pel que fa a l’edificació, 334.619 edificis de Catalunya (el 28%) estan certificats energèticament l’any 2014, 
La majoria (el 84%) en eficiència energètica baixa (E,F i G) i emissions de CO2 altes, el 15% en eficiència i 
emissions mitjanes (C i D) i l’1% en eficiència energètica alta i emissions de CO2 baixes (A i B). Cal esmentar 
que enguany s’ha presentat l’Estratègia catalana de renovació energètica d’edificis (en el marc del projecte 
europeu MARIE 2011-2014) amb l’objectiu de reduir el consum d’energia (-14,4%) i les emissions de CO2 (-
22%) del parc d’habitatges i edificis catalans. 

 Quant al transport, a Catalunya s’han matriculat 3.221 vehicles eficients120 l’any 2014 i hi ha 396 punts de 
recàrrega públics per a vehicles elèctrics i de gas.121 

 En l’àmbit de l’Administració destaca el desenvolupament de la Llei sobre d'ordenació ambiental de l'enllu-
menament per a la protecció del medi nocturn. 

4.3. ENERGIES RENOVABLES I COMBUSTIBLES ALTERNATIUS 

Amb la finalitat de promoure la transició cap a una societat baixa en carboni l’any 2050, la UE ha establert un se-
guit d’objectius climàtics i energètics per als anys 2020 i 2030. Segons l’EEA (2015),122 les energies renovables 
són importants per assolir aquesta transició energètica, atès que contribueixen a l’eficiència i la seguretat energè-
tiques, permeten un model de producció i distribució energètica més descentralitzat i redueixen l’emissió de ga-
sos d’efecte d’hivernacle (GEH). L’objectiu de participació de les energies renovables en el consum final d’energia 
de la UE-28 ha de ser del  20% l’any 2020 i del 27% l’any 2030. 

Les energies renovables van representar gairebé el 15% del consum final d’energia de la UE-28 l’any 2013 (el 
56% a Suècia), majoritàriament en l’àmbit de l’electricitat, però també en el de la climatització i el transport. La 
UE-28 va estalviar 116 Mtep l’any 2013 gràcies a les energies renovables, sense aquesta participació, les emis-
sions de GEH de la UE, durant el període 2005-2012  haguessin augmentat (+7%). 

Tanmateix, segons el Tribunal de Comptes Europeu (TCE, 2014),123 el principi de cost-eficàcia ha de regir la plani-
ficació de les energies renovables, els marcs legals del estats membres han de ser estables i previsibles i els pro-
cediments d’integració a la xarxa elèctrica àgils. Segons lCF International (2014),124 cal seguir apostant per les 

                                                           
120 Vehicle elèctric, vehicle híbrid endollable, vehicle híbrid i moto elèctrica.  
121 320 per vehicle elèctric, 17 per gas natural i 59 per gas liquat de petroli.   
122 EEA (2015). Renewable energy in Europe: approximated recent growth and knock-on effects. Informe tècnic, núm. 1. Luxemburg: European 
Environment Agency. Consulta a http://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-approximated. 
123 TCE (2014). ¿Han conseguido buenos resultados los fondos de la politica de cohesión destinados a apoyar la producción de energías re-
novables?. Luxemburg: Tribunal de Comptes Europeu. Consulta a  
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06_ES.pdf. 
124 ICF International (2014). Study on the competitiveness of the EU renewable energy industry (both products and services). Luxemburg: CE. 
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energies renovables (productes i serveis), concretament per les infraestructures d’interconnexió energètica, la re-
cerca, la innovació i la formació, malgrat els riscos per a la inversió dels canvis en el sistema d’incentius d’alguns 
estats membres i la deslocalització d’una part de la indústria. 

Les xarxes elèctriques intel·ligents i l’autoconsum ofereixen una oportunitat per integrar les energies renovables i 
fer la transició energètica, tant en l’àmbit urbà com en el rural, malgrat que la regulació de l’energia distribuïda i 
l’autoconsum, dificultin la transició energètica. En aquest context, la Generalitat de Catalunya ha presentat un re-
queriment d’incompetència contra el reial decret de producció elèctrica renovable,125 cogeneració i residus a fi-
nals de l’any 2014, que ha estat admès a tràmit. 

La participació de les energies renovables per generar electricitat i calor, i dels biocombustibles ha augmentat al 
món (AIE i OCDE, 2014). De fet, tot i que la inversió en energies renovables va caure l’any 2013, les renovables va 
representar 43,6% de la capacitat de generació instal·lada l’any 2013 (FS-UNEP i Bloomberg, 2014).126 

El més de febrer de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Estratègia per promoure 
l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola, sobretot per a usos tèrmics, i en equipaments de titularitat i ges-
tió municipal, amb la finalitat de dinamitzar socialment i econòmicament les zones rurals, mobilitzar la fusta dels 
boscos, impulsar el sector del suro, i reduir el risc d’incendis i les emissions de GEH. Les comarques de Girona, 
amb 840 KW instal·lats, són la prova pilot d’un Projecte Clima (BM-Rural) del Ministeri. Cal tenir en compte que 
els darrers canvis normatius i la reducció dels incentius econòmics han afectat el desenvolupament de la bio-
massa per generar electricitat. A Catalunya hi ha tres plantes de producció d’energia elèctrica amb biomassa fo-
restal i agrícola instal·lades (15,1 MW). 

Quant a l’energia solar fotovoltaica, Catalunya té 4.282 instal·lacions de petits promotors (estalviadors i agricul-
tors) que s’han vist afectats per la inestabilitat del marc legal, en un context mundial en el qual els costos dels 
sistemes solars fotovoltaics s’han reduït i la inversió en energia solar fotovoltaica ha augmentat i l’encapçala Xi-
na, seguit de la UE i els EUA. La potència elèctrica fotovoltaica instal·lada a Catalunya és de 248 MW i enguany 
s’ha posat en funcionament la planta de producció fotovoltaica de l’aeroport de Lleida – Alguaire amb una capaci-
tat de producció de 0,04 ktep a l’any. Pel que fa a la solar termoelèctrica destaca la instal·lació híbrida amb bio-
massa forestal de les Borges Blanques. 

Pel que fa a l’energia eòlica, Catalunya té 45 parcs eòlics. Durant l’any 2014 no s’ha instal·lat nova potència elèc-
trica eòlica i a causa dels canvis regulatoris, vuit dels parcs instal·lats abans de l’any 2014 (el 17%) no rebran re-
tribució. 

Enguany s’ha construït una planta a Torregrossa (Lleida) de biogàs destinada a valoritzar purins i altres subpro-
ductes orgànics, i pel que fa a la geotèrmia destaquen els 307 pous construïts dels 356 projectats del recinte de 
Sant Pau a Barcelona. 

Per acabar, la regulació i retribució del règim especial han afectat la viabilitat de les plantes de cogeneració cata-
lanes, com per exemple les sis plantes de cogeneració i tractament de purins que han hagut de tancar 

Les energies renovables i la producció d’electricitat 

Les energies renovables permeten general electricitat amb recursos autòctons. A més, malgrat que l’eficiència 
energètica és important a curt termini, invertir en tecnologies baixes en carboni té més sentit a llarg termini, i el 
sector elèctric és el sector que més hi contribuirà. (Förster, Schumacher, De Cian et al. ,2014). 

En aquest sentit, la potencia instal·lada d’energia renovable a Catalunya (13.141 MW, és a dir, 4.002 ktep) ha re-
presentat el 26% de la instal·lada a l’Estat espanyol l’any 2014 (50.895 MW, 38.335 ktep) i s’ha mantingut esta-
ble respecte del 2013, amb l’hidràulica al cap davant (el 59%), l’eòlica en segon lloc (el 32%) i l’energia solar (el 
7%) a més distància. La resta d’energies renovables: biogàs, residus renovables i biomassa, representa només el 
2% de la potencia instal·lada, tal com s’observa al gràfic de més endavant. 

La producció bruta d’electricitat renovable a Catalunya (9.418 GWh, és a dir, 810 ktep) ha representat més del 
8% de la generació elèctrica renovable de l’Estat espanyol (112.153 GWh, 9.645 ktep). La producció d’electricitat 

                                                           
125 RD 4/3/2014, de 6 d’abril de 2014.  
126 FS-UNEP i Bloomberg (2014). Global trends in renewable energy investment. Frankfurt: Angus McCrone. Consulta a 
 http://fs-unep-centre.org/publications/gtr-2014. 
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renovable a Catalunya gairebé s’ha duplicat durant el període 2000-2014, però ha caigut (-6%) l’any 2014 res-
pecte del 2013. Les energies renovables que més han crescut han estat la solar, la biomassa, l’eòlica i el biogas. 

GRÀFIC VI-19. Evolució de la potència instal·lada i la producció elèctrica renovable. Catalunya 2000-2014 

Evolució de la potència renovable, 2000-2014 

 
Unitats: megawatts (MW). 
Nota: residus sòlids urbans (RSU). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAEN. 

Evolució de la producció renovable, 2000-2014 

 
Unitats: milers de tones equivalents de petroli (ktep) 
Nota: Residus sòlids urbans (RSU).  
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAEN. 

La producció d’electricitat renovable a Catalunya l’any 2014 ha representat el 20% de la capacitat màxima reno-
vable instal·lada. L’hidràulica i l’eòlica han produït electricitat al 20% de la capacitat màxima instal·lada, la solar al 
14%, el biogas al 31%, i els residus renovables i la biomassa al 55%. 

La producció d’electricitat renovable amb més pes és la hidràulica (el 59%), seguida de l’eòlica (el 31%), la solar 
(el 5%), i de la resta (4%): biogàs, residus renovables i biomassa, tal com s’observa al gràfic següent. 

El pes de l’electricitat d’origen renovable sobre la producció total ha augmentat al llarg dels darrers 15 anys a Ca-
talunya i ha passat del 12,2 al 21,5% durant el període 2000-2014, tal com s’observa al gràfic següent. 

GRÀFIC VI-20. Evolució de la producció elèctrica renovable. Catalunya, 2000-2014 

 

Unitat: milers de tones equivalents de petroli (ktep). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAEN. 

Combustibles alternatius 

L’any 2014 s’ha aprovat la directiva europea que obliga els estats a garantir una xarxa mínima de punts 
d’abastament de combustibles nets (electricitat, gas natural liquat /biometà i comprimit, hidrogen) per garantir la 
mobilitat amb uns estàndards mínims de disseny i ús.127 Els Plans s’hauran de presentar abans de l’any 2016.  

  
                                                           
127 Vegeu l’apartat 6. “Normativa i iniciatives públiques” d’aquest capítol, el subapartat 6.3 “Energia”. 
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5. EMPRESES I MEDI AMBIENT 

5.1. CONTEXT 

Producció sostenible i innovació 

En matèria de producció sostenible i ecoinnovació s’ha seguit avançant durant l’any 2014. Quinze grans compa-
nyies de l’IBEX 35 participen a l’iniciativa Business and Biodiversity d’integració dels costos del canvi climàtic i de 
la pèrdua de biodiversitat a la comptabilitat empresarial, i la inversió estratègica destinada a reduir les emissions 
de CO2 de les empreses de l’Estat espanyol més importants quant a capitalització borsària ha augmentat l’any 
2014 respecte del 2013 (Iberia 125 del Carbon Disclosure Project). 

En general, la política mediambiental de la UE ha dirigit la indústria cap a la sostenibilitat, tot i que en els darrers 
anys l’objectiu sembla ser l’ecoinnovació. Pel que fa al rànquing anual d’ecoinnovació de la Unió Europea (UE), 
l’Estat espanyol (110) ocupa la sisena posició i ha superat la mitjana de la UE-28 (100), per sobre d’Itàlia i Fran-
ça, però per sota de Finlàndia, Alemanya o Dinamarca l’any 2013. L’Estat espanyol ha millorat en l’ús dels recur-
sos materials i energètics i l’ha desacoblat del creixement econòmic; destaca en l’àmbit de la gestió de l’aigua, la 
construcció sostenible i la producció de biogas, i té futur en l’àmbit de la gestió de la demanda elèctrica, el vehicle 
elèctric i la nanotecnologia. 

A Catalunya, en l’àmbit de l’ecoinnovació, cal esmentar l’algorisme desenvolupat per la Universitat Rovira i Virgili 
per reduir l’impacte ambiental dels processos industrials del refinatge de petroli128 presentat l’any 2014, i els 
acords de cooperació entre les empreses i el tercer sector ambiental en matèria d’ecoturisme (projecte Tandem). 

En matèria de reducció de la contaminació i la preservació del medi ambient per part de les empreses, enguany 
s’ha aprovat el Pla i el Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya (2014-2016) que cobrirà la in-
specció de les instal·lacions amb més incidència mediambiental, tal com obliga la directiva europea d’emissions 
industrials de l’any 2010 transposada a l’ordenament jurídic espanyol l’any 2013. El Pla afecta 1.392 empreses: 
ramaderes (54%), industrials (33%) –sobretot de la indústria química, agroalimentària i metal·lúrgica- i de residus 
(13%). Segons el Programa 2014 s’han inspeccionat 675 empreses. 

Sector del medi ambient 

La CE (2013) va considerar l’economia verda –eficient en l’ús dels recursos i poc intensiva en emissions de CO2- 
estratègica per a la creació d’ocupació. En aquest context, alguns països de la UE han promogut l’ecoindústria i la 
transformació verda de les ocupacions tradicionals durant la crisi econòmica. En general, les polítiques desenvo-
lupades ha influït en la formació professional, la fiscalitat, l’eficiència energètica i la inversió tecnològica verda de 
la indústria i l’edificació, i en la implicació dels actors socials. L’Estat espanyol no ha tingut un paper destacat en 
aquest sentit, però ha fet progressos per integrar la política mediambiental amb la laboral.129 

D’altra banda, en resposta a la necessitat de crear un mercat de productes verds únic, la Comissió Europea (CE) 
ha proposat un sistema de certificació voluntari del rendiment mediambiental dels productes i les empreses ver-
des que mesuri la petjada mediambiental sobre la base de definicions comunes. 

En l’àmbit català, s’està elaborant el Pla 2015 del medi ambient destinat a consolidar el sector català de serveis i 
empreses del medi ambient i a promocionar-lo i donar-li suport internacionalment, així com el Pla de suport al ter-
cer sector ambiental 2015-2018 que integra 220 organitzacions no governamentals i entitats privades sense 
ànim de lucre dedicades a l’ecologia, la sostenibilitat i la protecció i millora del medi ambient. 

Segons les últimes dades, el sector del medi ambient130 català agrupa 1.055 empreses, la majoria microempre-
ses (el 68%) que ofereixen servei de consultoria, auditoria i certificació (el 53%). La meitat de les empreses (el 
52%) han augmentat la facturació l’any 2014 respecte del 2013, i la majoria han mantingut la plantilla (68%) o 
l’han incrementat. 

                                                           
128 Que en poc temps valora milions d’alternatives.  
129 CE (2013). Promoting green jobs throughout the crisis: a handbook of best practices in Europe. EEO Review. Luxemburg: Unió Europea. 
Consulta a http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7585&type=2&furtherPubs=yes. 
130 Fundació Fòrum Ambiental (2014). 
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5.2. DESPESA I INVERSIÓ EN PROTECCIÓ AMBIENTAL DE LES EMPRESES 

La despesa total (inversió i despesa corrent) en protecció mediambiental de les empreses catalanes va ser del 
0,3% del PIB l’any 2012. La despesa total de les empreses catalanes per protegir el medi ambient representa la 
quarta part (24,5%) de la de l’Estat espanyol. Catalunya segueix al capdavant de l’Estat en despesa ambiental, 
tant en despesa corrent com en inversió, seguida d’Andalusia (12,5%). 

GRÀFIC VI-21. Despesa total de les empreses en protecció ambiental per comunitats autònomes, 2012 

 

 
Unitats: percentatges (%). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

La despesa total de les empreses catalanes en protecció mediambiental, per reduir o evitar la contaminació, ha 
caigut (-8,2%) l’any 2012 respecte del 2011, sobretot la inversió en equips (-23,2%).  

GRÀFIC VI-22. Evolució de la despesa total de les empreses en protecció ambiental. Catalunya, 2000-2012 

Evolució de la inversió, la despesa corrent i la total   

 
Unitats: milions d’euros (M€). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Variació interanual de la inversió i la despesa corrent 

 
Unitats: variació interanual en percentatge (%). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.  

En aquest sentit, la recuperació l’any 2011 de la deducció general del 8% de l’impost de societats per inversions 
en béns d’actiu material destinats a protegir el medi ambient no ha incentivat la inversió a Catalunya l’any 2012, 
com sí que ho va fer l’any 2011, probablement a causa de la crisi econòmica. 

Cal tenir en compte que des de l’any 2006 la deducció per inversions mediambientals s’ha modificat diverses ve-
gades131 i que la darrera reforma fiscal de l’any 2014 ha eliminat de l’impost de societats la deducció per inversi-
ons mediambiental a conseqüència del compliment obligatori d’una normativa ambiental cada cop més estric-
ta.132 

                                                           
131 La deducció entre els anys 1997 i 2007 va ser del 10%, l’any 2007 del 8%, l’any 2008 del 6%, l’any 2009 del 4%, entre els anys 2010 i 
2011 del 2%, i a partir de l’any 2012 del 8%. 
132 Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’Impost de Societats. 

13%
4% 4% 0% 2% 2% 6% 5%

25%
9%

1%
6% 5% 3% 3%

9%
1%

11%

4% 4%
2% 2% 1%

6% 8%

22%

12%

2%
8% 5% 3% 3%

9%

0%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

An
da

lu
si

a

Ar
ag

ó

As
tú

rie
s

Ba
le

ar
s

Ca
na

rie
s

Ca
nt

ab
ria

Ca
st

el
la

 L
le

ó

Ca
st

el
la

-la
 

M
an

xa

Ca
ta

lu
ny

a

Co
m

un
ita

t 
Va

le
nc

ia
na

Ex
tr

em
ad

ur
a

G
al

ic
ia

M
ad

rid

M
ur

ci
a 

N
av

ar
ra

Pa
ís

 B
as

c

La
 R

io
ja

Inversions

Despesa corrent

186

445 439
209

235
136395

680

575

0

100

200

300

400

500

600

700

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Inversió
Despesa corrent
To t al (M€)

-13,7%

11,4%

-26,8%

7,2%

-23,2%

25,1%

-2,4%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

20
00

-0
1

20
01

-0
2

20
02

-0
3

20
03

-0
4

20
04

-0
5

20
05

-0
6

20
06

-0
7

20
07

-0
8

20
08

-0
9

20
09

-1
0

20
10

-1
1

20
11

-1
2

VR Inversió (%) VR despesa  corrent (%)



 

49 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

Inversió en protecció del medi ambient 

La inversió representa el 24% de la despesa total en protecció mediambiental. En general, la inversió en maqui-
nària, edificis i sòl per protegir el medi ambient de les empreses catalanes va caure (-23,2%) l’any 2012 respecte 
del 2011, l’any 2012 es van invertir 41 milions d’euros (M€) menys que l’any 2011. No obstant això, Catalunya és 
la comunitat autònoma de l’Estat espanyol que més inverteix en protecció del medi ambient (el 21,7%). 

En general, els vectors relacionats amb l’aire i el clima i les aigües residuals concentren la majoria de la inversió. 
Però l’any 2012 va succeir tot el contrari que l’any 2011, i els vectors ambientals més afectats per la reducció de 
la inversió van ser: la biodiversitat i el paisatge (-68%), les aigües residuals (-57%) i l’aire i el clima (-30%). No obs-
tant això, les empreses van augmentar la inversió en altres vectors, com ara: la gestió de residus (+146%), el sòl 
(+61%) i el soroll (+43%), tal com s’observa al gràfic següent.  

L’adquisició d’equips de final de cicle per tractar la contaminació un cop s’ha produït (equips independents) es va 
reduir considerablement (-41%) l’any 2012 respecte del 2011, i en menor grau l’adquisició d’equips de prevenció 
i control de la contaminació (-7%), tal com s’observa al gràfic següent.  

Despesa corrent en protecció mediambiental 

La despesa corrent és la part més important (el 76%) de la despesa de les empreses en protecció del medi ambi-
ent. La despesa de les empreses catalanes en serveis, personal, pagaments a l’administració, R+D+I i altres des-
tinada a protegir el medi ambient va caure una mica (-2,4%) l’any 2012; es van gastar gairebé 11 M€ menys que 
l’any 2011. No obstant això, Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat espanyol amb la despesa en protec-
ció mediambiental més alta (el 25,5%). 

GRÀFIC VI-23. Inversió i despesa corrent de les empreses en protecció ambiental. Catalunya, 2012 

Detall de la inversió 2012:  vectors ambientals 

 
Unitats: percentatge de cada vector sobre el total (%). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Detall de la despesa total i de la  inversió 2012: equips  

 
Unitats: percentatge per tipus de despesa i d’inversió en equips (%). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

5.3. BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A L’EMPRESA 

En compliment del Protocol de Kiev de l’any 2003 i del Reglament de la UE sobre subministrament d’informació al 
registre d’emissions i transferència de contaminants (PRTR), les indústries catalanes han de comunicar a les au-
toritats competents informació sobre les emissions de determinades substàncies contaminants a l’aire, l’aigua i 
el sòl, les emissions accidentals i difuses i la transferència de residus fora de les instal·lacions.  

Com s’observa al gràfic següent, el nombre d’indústries registrades (1.022) ha augmentat l’any 2013 respecte 
del 2012 i és el més alt d’ençà de l’any 2007.Tanmateix, les emissions (35,5 milions de tones), majoritàriament a 
l’atmosfera (99,9%), i els residus transferits fora de les instal·lacions (3.900 tones) han caigut l’any 2013 respec-
te de l’any anterior.  

Les emissions de substàncies contaminants de les empreses catalanes (PRTR) representen el 14,8% de les emis-
sions de l’Estat espanyol i els residus transferits fora de les instal·lacions, la majoria destinats a ser valoritzats 
(63%), el 3,1%. 
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GRÀFIC VI-24. Evolució de les emissions i transferència de contaminants (PRTR). Catalunya, 2007-2013. 

Evolució de les emissions i la transferència de residus  

 
Unitats: milions de tones emeses i  milers de tones transferides. 
Font: elaboració pròpia a partir del registre PRTR-Espanya.  

Evolució de les indústries registrades 

 
Unitats: percentatge sobre el total de certificats. 
Font: elaboració pròpia a partir del registre PRTR-Espanya. 

5.3.1. LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL A LES EMPRESES 

Sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS) 

El disseny del sistema comunitari d’auditoria i gestió mediambiental és públic. El nombre d’organitzacions de la 
UE registrat (3.341) en aquest esquema europeu (EMAS) ha caigut (-10%) l’any 2014 respecte del 2013, i el de 
l’Estat espanyol (902) també (-17%). En canvi, el nombre de certificacions EMAS vigent (285) a Catalunya s’ha 
mantingut gairebé estable (-1%), malgrat que no s’ha publicat cap convocatòria d’ajuts per implantar sistemes vo-
luntaris de gestió mediambiental l’any 2014.  

Les empreses catalanes registrades EMAS representen el 8,6% de les de la UE i el 31,6% de les de l’Estat espa-
nyol. Les petites i mitjanes empreses (pimes) han liderat el nombre de certificacions vigents a Catalunya (77%), 
tal com s’observa al gràfic següent. 

GRÀFIC VI-25. Evolució i distribució dels certificats EMAS. Catalunya, 2000-2014 

Evolució del nombre de certificacions EMAS  

 
Unitats: nombre absolut de certificacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Territori i Soste-
nibilitat.  

Certificats EMAS per grandària de l’empresa i sector 

 
Unitats: percentatge sobre el total de certificats. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Territori i Soste-
nibilitat. 

No hi ha hagut gaires canvis en la distribució de las certificacions EMAS per sector, els serveis segueixen liderant 
el nombre de certificacions l’any 2014 (33%), seguit de la indústria (29%). Els gestors de residus (11%) i la indús-
tria química (5%) lideren les certificacions industrials, i l’Administració Pública (19%) i les activitats recreatives i 
d’oci (9%), les certificacions dels serveis.   
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El sistema comunitari convoca cada any els premis EMAS de la CE. Enguany ha estat premiat el projecte de Red 
Eléctrica Española (REE) “Aus i línies elèctriques. Cartografia de corredors de vol” en la categoria Empresa i biodi-
versitat. Pel que fa a Catalunya, els premis EMAS 2014 s’han atorgat a l’empresa de disseny gràfic La Page Origi-
nal (millor declaració ambiental), la Fundació Ampans (millor implicació de les parts interessades) i l’empresa Si-
emens (millora del comportament ambiental). 

Normalització ambiental (ISO) 

El disseny de les normes ISO constitueix el referent internacional per empreses, processos i productes. Al món hi 
ha 301.647 empreses certificades distribuïdes entre 171 països. El nombre de certificacions (+6%) i de països 
representats (+2,4%) ha augmentat l’any 2013 respecte del 2012. La norma ISO 14001 de gestió mediambiental 
està en fase de revisió i les empreses tindran tres anys per adaptar-se als nous requisits. Enguany s’ha aprovat 
una norma de gestió ambiental nova, la ISO 14.046, referent internacional pel que fa a l’avaluació i comunicació 
de la petjada hídrica. Pel que fa al nombre de certificacions, Xina encapçala el rànquing, seguida d’Itàlia, Japó i el 
Regne Unit. L’Estat espanyol, amb 16.051 certificacions, ocupa el 5è lloc. No es tenen dades desagregades per 
comunitats autònomes ni de Catalunya.  

5.3.2. PRODUCTES I SERVEIS AMB DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL 

Etiqueta ecològica de la UE 

Tal com s’observa al gràfic següent, Catalunya ha registrat 79 empreses amb llicència d’etiqueta ecològica de la 
UE l’any 2014. El nombre d’empreses amb etiqueta ecològica és el més alt de la sèrie 2005-2014 i ha incremen-
tat respecte de l’any 2013 (+5,3%).  

La majoria d’empreses amb etiqueta ecològica són del sector industrial (el 73%), destaquen les empreses que fa-
briquen productes de neteja d’ús general, cuines i banys (el 22%), les que produeixen detergents per rentar vaixe-
lles a mà (el 14%) i les de pintures i vernissos d’interior (el 13%). En general, les referències (productes i serveis) 
s’ha més que duplicat (x 2,6) l’any 2014 respecte del 2013 i han assolit la xifra total de 1.884, la majoria (el 
99%) són productes industrials, sobretot pintures i vernissos (el 59%), però també televisors (el 14%) i paper tissú 
(l’11%). Entre les empreses de serveis amb etiqueta ecològica registrades a Catalunya (el 23%) destaquen els 
allotjaments turístics (el 25%). 

GRÀFIC VI-26. Evolució i distribució dels distintius de qualitat ambiental. Catalunya, 2000-2014 

Evolució del nombre de referències per distintiu  

 
Unitats: nombre absolut per distintiu. 
Nota: etiqueta ecològica de la UE (EE) i distintiu de garantia de quali-
tat ambiental (DGQA). 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Territori i Soste-
nibilitat. 

Empreses i pes dels productes i serveis  

 
Unitats: percentatge sobre el total d’empreses amb distintiu. 
Nota: etiqueta ecològica de la UE (EE) i distintiu de garantia de quali-
tat ambiental (DGQA). 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Territori i Soste-
nibilitat.  

Enguany s’han incorporat noves categories a l’etiqueta ecològica de la UE: els equips d’impressió d’imatges (im-
pressores i fotocopiadores), els calefactors a base d’aigua i el manipulats de paper (sobres, bosses i productes de 
paper per a escriptori). 

757

1.865

995

1.502

984

400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EE productes i serveis
DGQA productes i serveis

Emp reses amb EE:  79 

Se rveis  
79%

Productes 
21%

Emp reses amb DGQA:  199 

Se rveis 
27%

Productes 
73%



SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

52 

Distintiu de garantia de qualitat ambiental 

Fa 20 anys que es va crear el distintiu de garantia de qualitat ambiental (l’any 1994) i enguany s’ha incorporat 
una nova categoria, la d’equipaments escènics, musicals i centres i espais d’art. 

El nombre d’empreses amb distintiu de garantia de qualitat ambiental (DGQA) també ha augmentat (+9,3%) l’any 
2014 respecte del 2013, tal com s’observa al gràfic anterior. Les empreses de serveis són les que tenen més pes 
(el 79%) i l’any 2014 se n’han afegit més. La majoria d’empreses amb el distintiu són establiments de turisme ru-
ral (el 22%), instal·lacions juvenils (el 16%) i equipaments culturals: biblioteques i museus (l’11%). 

El nombre de serveis i productes també ha augmentat l’any 2014 respecte del 2013 (+18,6%). Enguany s’han in-
corporat noves referències de serveis i productes al distintiu. En l’àmbit de les empreses de serveis destaquen els 
establiments de turisme rural (el 27%) i les instal·lacions juvenils (el 20%), i en l’àmbit de les empreses industri-
als, els productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua (el 83%). 
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6. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

6.1. ESTAT DEL MEDI AMBIENT 

6.1.1. ECOSISTEMES I BIODIVERSITAT 

6.1.1.1. ÀMBIT INTERNACIONAL 

En la Cimera Mundial de Biodiversitat133 s'aprova la Declaració de Gangwon sobre diversitat biològica per al des-
envolupament sostenible en la que es referma el compromís dels signants per la plena aplicació del Pla estratègic 
per a la diversitat biològica 2011-2020 i per assolir els objectius d'Aichi.134 La Declaració també insta els estats 
membres a ratificar el Protocol de Nagoya,135 que entra en vigor el 12.10.2014, i proporciona un marc legal per 
garantir que l'accés i la utilització dels recursos genètics procedents de plantes, animals, bactèries o altres orga-
nismes amb fins comercials, d'investigació o altres es produeixen sobre la base del benefici mutu. Així mateix, la 
Declaració pren el compromís de donar prioritat a la biodiversitat en els futurs debats relatius al desenvolupa-
ment sostenible així com en l’agenda de desenvolupament post-2015 de Nacions Unides (NU). 

En la V reunió de les parts del Conveni d'Aarhus136 es prenen diverses decisions, entre les quals destaca la Decla-
ració de Maastricht que reclama una major transparència, la protecció dels activistes ambientals i els denunci-
ants, la informació adequada i l'ús dels mitjans socials. 

En la VII reunió de les parts de l'Acord sobre la conservació de les poblacions de ratpenats d'Europa (Eurobats)137 

s'aproven catorze resolucions dirigides a reforçar la protecció dels ratpenats en diversos àmbits: aerogeneradors, 
parcs eòlics, boscos, llocs subterranis, àrees crítiques d'alimentació, impacte de les infraestructures de trànsit, 
entre d'altres. 

En la 68ª sessió de l'Assemblea General de NU s'aprova la Resolució 68/310,  que convida al secretari general a 
tenir en compte els resultats dels diàlegs estructurats relatius a la promoció del desenvolupament, la transferèn-
cia i la difusió de tecnologies netes i racionals ambientalment.138 

6.1.1.2. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

S’aprova, en nom de la Unió Europea (UE), el Protocol de Nagoya i les normes que han de permetre concretar la 
seva aplicació en l’àmbit de la UE.139 

Ateses les modificacions que s'han anat produint en la Convenció sobre el comerç internacional d'espècies ame-
naçades de fauna i flora silvestres (CITES), es modifica el reglament corresponent de la UE per adequar-lo a la si-
tuació actual de la Convenció.140  

Es prohibeix la introducció a la UE de determinades espècies de fauna i flora silvestres procedents de Bielorrús-
sia, Mongòlia, Tajiskistan i Turquia.141 
                                                           
133 XIIª reunió de la Conferència de les parts del Conveni sobre diversitat biològica (CoP 12) feta del 6 al 17 d'octubre del 2014 a Pyeon-
gchang, província de Gangwon, Corea del Sud. 
134 El Pla estratègic per a la diversitat biològica 2011-2020 i els objectius d'Aichi per a la diversitat biològica es van aprovar a la desena reunió 
de la Conferència de les Parts del Conveni sobre la diversitat biològica feta a Nagoya el 2010. 
135 El Conveni sobre diversitat biològica té dos protocols, les parts dels quals també es van reunir per preparar part de les decisions a aprovar  
a la Cimera: Iª reunió de les parts del Protocol de Nagoya i reunió de les parts del Protocol de Cartagena sobre la seguretat de la biotecnologia. 
136 Maastricht, 29 de juny a 4 de juliol de 2014. El Conveni d'Aarhus de 1998 té per objectiu fomentar l'aplicació del principi 10 de la Declara-
ció de Rio sobre el medi ambient que reconeix que la millor manera de tractar les qüestions ambientals és amb la participació de tots els ciu-
tadans interessats i per tant, cal assegurar l'accés adequat a la informació sobre el medi ambient i l'oportunitat de participar en els processos 
de presa de decisions, així com l'accés efectiu a procediments judicials i administratius  
137 Brussel·les del 15 al 17 de setembre de 2014. 
138 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/310 
139 Decisió del Consell, de 14 d’abril de 2014, relativa a la celebració en nom de la Unió Europea del Protocol de Nagoya sobre l’accés als re-
cursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la seva utilització al Conveni sobre la Diversitat Biològica. DO-
UE núm. 150, de 20.05.2014. Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014 relatiu a les mesu-
res de compliment dels usuaris del Protocol de Nagoya sobre l’accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que 
es derivin de la seva utilització a la Unió. DOUE L 150/59, de 20.05.2014. 
140 Reglament (UE)  1320/2014 de la Comissió, d'01.12.2014, pel que es modifica el Reglament (CE) 338/97 del Consell, relatiu a la protec-
ció d'espècies de la fauna i flora silvestres a través del control del seu comerç. DOUE L 361, de 17.12.2014. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/310�
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Es modifica la Directiva 2000/29/CE del Consell per a eliminar la consideració de la Diabrotica virgifera Le Conte 
com a organisme nociu atès que es constata que s'ha propagat i establert en gran part de la Unió Europea i s'arri-
ba a la conclusió que, tot i que no existeixen mesures factibles d'eradicació o per evitar la propagació, existeixen 
mesures de control eficaces i sostenibles que poden minimitzar l'impacte d'aquest organisme, especialment en el 
rendiment del blat de moro.142  

6.1.1.3. ÀMBIT ESTATAL 

S'aprova la Llei de parcs nacionals143 que té per objecte establir el règim jurídic bàsic per assegurar la conserva-
ció dels parcs nacionals i de la xarxa que formen, així com els diferents instruments de coordinació i col·laboració. 
Permet la intervenció estatal directa, amb la coordinació de les comunitats autònomes, davant catàstrofes o situ-
acions extraordinàries que posin en perill els valors d'aquests espais; crea un comitè de col·laboració i coordinació 
entre l'Estat i les comunitats autònomes per al conjunt dels parcs i una comissió de coordinació per cada parc 
ubicat a diverses comunitats autònomes; dóna continuïtat a la normativa que regula els usos i activitats a l'interi-
or dels parcs i millora la seva integració en la societat i entorns, impulsant el desenvolupament sostenible i la 
creació d'ocupació verda. 

S’aprova el Marc d’acció prioritària per al finançament de la Xarxa Natura 2000 que identifica les prioritats estra-
tègiques de conservació de la Xarxa Natura 2000 a Espanya per al període 2014-2020 i les accions específiques 
necessàries para assolir-les.144 Així mateix, per facilitar-ne l’aplicació s’aproven les guies orientadores per cadas-
cun dels fons estructurals i d’inversió europeus. 

S'aprova el Pla sectorial de turisme de naturalesa i biodiversitat per integrar els objectius de conservació en la po-
lítica de turisme i impulsar la posada en valor de la Xarxa Natura 2000.145 

S'aprova l'Estratègia espanyola de conservació vegetal 2014‐2020146 que dóna resposta al compromís d'Espanya 
amb l'Estratègia global de conservació de plantes del Conveni de Nacions Unides sobre diversitat biològica i conté 
els principis i orientacions per la conservació de la diversitat vegetal silvestre a Espanya. Així mateix, en referència 
a aquest Conveni també es publica l’Instrument de ratificació del Protocol de Nagoya.147 

Es declaren diverses zones d'especial protecció per a les aus en aigües marines espanyoles,148 entre les quals els 
espais marins del Delta de l'Ebre-Illa Columbretes, Baix Llobregat-Garraf i Empordà. 

6.1.1.4. ÀMBIT AUTONÒMIC 

D'entre les diverses lleis ambientals que la Llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 
2014149 modifica, s'ha de fer referència en aquest apartat a la Llei d'espais naturals, en la qual s'afegeix la reso-
lució del titular del departament competent en matèria de disseny del sistema d'espais naturals protegits com a 
instrument per la delimitació definitiva dels límits dels espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural. 

Dictamen 19/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector pú-
blic 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
28 d’octubre de 2013. 

                                                                                                                                                                                                 
141 Reglament d’execució (UE) núm. 888/2014 de la Comissió de 14 d’agost de 2014 pel que es prohibeix la introducció a la Unió de deter-
minades espècies de fauna i flora silvestres. DOUE L243/21, de 15.08. 2014. 
142Recomanació de la Comissió de 6 de febrer de 2014 relativa a les mesures de control de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte a les àrees 
de la Unió on se n'hagi confirmat la presència. DOUE L38/46, de 07.02.2014. A Catalunya no ha estat detectada però el Servei de Vigilància 
Vegetal fa una tasca de prevenció. 
143 Llei 30/2014, de 3 de desembre, de parcs nacionals. BOE núm. 293, de 04.12.2014. A Catalunya afecta únicament al Parc nacional d'Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici. 
144 http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/rn_cons_marco_acc_prio_formato_MAP_tcm7-265444.pdf 
145 Reial decret 416/2014, de 6 de juny, pel que s'aprova el Pla sectorial de turisme de naturalesa i biodiversitat 2014-2020. BOE núm. 147, 
de 18.06.2014. 
146 Aprovada per la Conferència sectorial de medi ambient el 09.06.2014.  
147 Instrument de Ratificació del Protocol de Nagoya sobre accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es 
derivin de la seva utilització al Conveni sobre la Diversitat Biològica, fet a Nagoya el 29 d’octubre de 2010. BOE núm. 220, de 20.08.2014. 
148 Ordre AAA/1260/2014, de 9 de juliol, per la que es declaren zones d'especial protecció per les aus en aigües marines espanyoles. BOE 
núm. 173, de 17.07.2014.  
149 Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 

http://www.boe.es/doue/2014/038/L00046-00048.pdf�
http://www.boe.es/doue/2014/038/L00046-00048.pdf�
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12588-C.pdf�
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/rn_cons_marco_acc_prio_formato_MAP_tcm7-265444.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6432.pdf�
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/estrategia_ce_vegetal_2014-2020_tcm7-332576.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7576.pdf�
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El Dictamen conté set observacions generals, seixanta observacions a l’articulat i un vot particular. 

El CTESC constata que a l’Avantprojecte de llei hi ha, en general, un increment excessiu de les taxes i que en 
alguns casos la creació de noves taxes no està prou justificada. En conseqüència, diverses observacions a 
l’articulat proposen l’eliminació d’algunes de les taxes que l’Avantprojecte de llei regula o bé dels increments 
que preveu. 

D’altra banda, el CTESC considera que en l’aplicació d’algunes de les taxes introduïdes o modificades per 
l’Avantprojecte de llei, quan l’import sigui significatiu, seria adequat fixar la quota del tribut atenent la capacitat 
econòmica dels obligats al pagament. 

El CTESC valora com a insuficient l’intent de modular el quart tram del cànon de l’aigua aplicable a les tarifes 
domèstiques i considera que caldria reconsiderar-lo per tal de desincentivar usos fraudulents. 

El CTESC considera oportuna la regulació de bonificacions per a les entitats subministradores d’aigua amb mo-
tiu de la tramitació i ingrés del cànon així com l’establiment de terminis trimestrals per a la declaració i autoli-
quidació, especialment per a les petites i mitjanes empreses. 

El CTESC proposa suprimir la possibilitat que les convocatòries d’ajuts o subvencions puguin contemplar-ne la 
reducció total o parcial un cop efectuades les resolucions de concessió, ja que aquesta resolució genera un 
dret subjectiu al beneficiari de l’ajut o subvenció. En la mateixa línia, el CTESC recomana eliminar també la dis-
posició transitòria tercera de l’Avantprojecte de llei que afecta convocatòries ja realitzades. 

El CTESC proposa la supressió de determinats apartats de l’Avantprojecte de llei per tal d’evitar que grans es-
tabliments comercials es puguin ubicar en municipis de petita dimensió afectant de forma negativa el petit co-
merç de proximitat. 

El CTESC recomana la supressió del caràcter vinculant de l’informe que ha d’emetre l’ACA en el procediment 
d’autorització de les tarifes dels serveis d’abastament de l’aigua en baixa, atès que invalida la capacitat de de-
cisió col·legiada que actualment correspon a la Comissió de Preus de Catalunya, en la qual l’ACA està represen-
tada. 

El CTESC considera que determinats articles de l’Avantprojecte de llei, com ara els articles 170 a 175, haurien 
d’haver estat objecte de tramitació d’una llei específica, atesa la seva dimensió i l’abast de la modificacions 
efectuades. 

La Unió de Pagesos de Catalunya va presentar un vot particular per no considerar correcta la modificació en 
l’aplicació dels cànons de l’aigua als usos ramaders. En la reunió del Ple, la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya i la senyora Mercè Garau es van adherir al vot particular. 

La norma incorpora el 32,30% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. El 
CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprovada. 

Es declaren zones especials de conservació els vuitanta-sis llocs d'importància comunitària de la regió biogeogrà-
fica mediterrània, integrants de la Xarxa Natura 2000, i se n'aproven els instruments de gestió.150 

Es crea la Junta rectora del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, com a òrgan rector del parc.151  

S’aprova el Decret 137/2014 que conté mesures per evitar la introducció a Catalunya d’organismes nocius espe-
cialment perillosos pels vegetals i productes vegetals i la seva propagació.152 Descriu les obligacions per als titu-
lars o responsables d’espais agraris i forestals o d’àrees verdes no agràries, d’empreses proveïdores de material 
vegetal i els professionals del sector de la jardineria. S’estableixen mesures fitosanitàries cautelars i la forma de 
declaració de l’existència d’un organisme nociu especialment perillós pels vegetals. 

Dictamen 17/2014 sobre el Projecte de decret sobre mesures per evitar la introducció i propagació 
                                                           
150 Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, in-
tegrants de la Xarxa Natura 2000, se n'aprova l'instrument de gestió, i s'autoritza el conseller de Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar 
els annexos 2, 3 i 4 de l'Acord GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, inte-
grants de la Xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió. DOGC núm. 6744, de 17.11.2014. 
151 Decret 6/2014, de 14 de gener de creació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. DOGC núm. 6541, 
de 16.01.2014. 
152 Decret 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per 
als vegetals i productes vegetals. DOGC núm. 6724, de 09.10.2014. 



SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

56 

d’organismes nocius especialment perillosos per al vegetals 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 11 de juny de 2014. 

El Dictamen conté tres observacions generals i onze observacions a l’articulat. 

El CTESC recomana preveure com s’han d’articular els mecanismes de comunicació en matèria fitosanitària en-
tre els serveis territorials i els productors i els límits exigibles, atès que la manca de comunicació pot comportar 
sancions. També es recomana introduir en el preàmbul una explicació del perquè en aquesta norma no es regu-
la el dret d’indemnització. 

També es recomana que el Departament valori els efectes de la derogació de les normes proposades, ja que es 
constata que no s’ha aprovat la normativa que les hauria de substituir, per la qual cosa seran d’aplicació nor-
mes d’àmbit territorial superior, fet que genera un elevat grau d’incertesa, inseguretat jurídica i un risc en cas 
de manca de mesures preventives o d’actuació. 

La resta d’observacions són de caràcter tècnic que recomanen clarificar certs aspectes de la norma i aclarir o 
acotar termes que s’hi utilitzen amb la finalitat de millora la redacció i la concreció de la norma. 

La norma incorpora el 45,50% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. El 
CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprovada. 

En aplicació de les directrius  que desenvolupen la Llei estatal 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat, 
elaborades conjuntament per l’Estat i les comunitats autònomes en el si de la Comissió estatal per al patrimoni 
natural i la biodiversitat, s'aprova el Decret que té per objecte declarar els mètodes homologats de captura en viu 
d’espècies cinegètiques depredadores o d’espècies exòtiques invasores depredadores, establir el procediment 
per a l’homologació de nous mètodes que compleixin els requeriments de benestar i selectivitat per a la seva cap-
tura, regular l’acreditació dels usuaris de mètodes de captura homologats i establir l’excepcionalitat del règim de 
captura d’aquestes espècies.153 

Dictamen 27/2013 sobre el Projecte de decret relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies 
cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que 
en són usuàries 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 20 de desembre de 2013. 

El Dictamen conté una observació general i cinc a l’articulat. 

El CTESC valora de forma positiva aquesta norma i la considera adient per assolir els objectius establerts. 

El CTESC considera que, d’acord amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les ad-
ministracions públiques, el silenci administratiu regulat en la norma hauria de ser positiu. 

El CTESC també recomana més concreció en alguns aspectes de la norma. 

La norma incorpora el 30% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. El CTESC 
no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprovada. 

S'aprova el Decret regulador del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible,154 que substitueix l'anterior 
amb l'objectiu de reforçar el caràcter com a òrgan d’assessorament estratègic i de consulta del Govern i millorar-
ne el funcionament a partir de l’experiència de gestió acumulada en els seus quinze anys d’existència. 

Es regula l’extracció de corall vermell en les aigües interiors del litoral català.155  

                                                           
153 Decret 56/2014, de 22 d'abril, relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies 
exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són usuàries. DOGC núm. 6609, de 24.04.2014 
154 Decret 41/2014, d'1 d'abril, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. DOGC núm. 6596, de 03.04.2014 
155 Decret 54/2014, de 15 d'abril, pel qual es regula l'extracció de corall vermell (Corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral català. 
DOGC núm. 6606, de 17.04.2014.  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6609/1351096.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6609/1351096.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6596/1347504.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6606/1350354.pdf�
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Dictamen 04/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'extracció de corall vermell (corallium rub-
rum) en les aigües interiors del litoral català 

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dicta-
men en la sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2014. 

El Dictamen conté una observació general i una a l’articulat. 

El CTESC valora que s’hagi limitat a sis mesos la campanya d’extracció de corall vermell. També valora que 
s’hagin regulat les condicions per a la seva explotació, comercialització i traçabilitat, donat el valor ecològic 
d’aquesta espècie. 

El CTESC considera que aquesta regulació ha de permetre adaptar l’explotació a la necessitat de preservar i mi-
llorar la qualitat de l’entorn natural de Catalunya i del mar Mediterrani. 

La norma incorpora el 100% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. El CTESC 
no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprovada. 

El Parlament aprova una moció sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural156 en la que, entre 
d'altres, insta el Govern a potenciar el Cos d’Agents Rurals; cercar fórmules que permetin de destinar més recur-
sos econòmics públics i privats a la gestió dels espais naturals protegits; definir els equips humans necessaris per 
gestionar i vigilar el medi natural, recuperant progressivament els llocs de treball; completar la Xarxa d’Espais Na-
turals Protegits, especialment en l’àmbit marí; elaborar un pla director del Sistema d’Espais Naturals Protegits de 
Catalunya que delimiti els espais naturals protegits a partir de criteris tècnics i científics, o incloure’l en la futura 
llei de la biodiversitat i el patrimoni natural; aplicar mesures d’accés a la informació i de transparència per posar a 
l’abast dels ciutadans la informació disponible, actualitzant les dades del web del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i facilitant-hi l’accés i presentar, durant el 2014, la memòria preli-
minar de la llei de la biodiversitat i el patrimoni natural. 

6.1.2. AIGUA 

6.1.2.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Es fan diverses modificacions d’abast tècnic de la Directiva sobre protecció de les aigües subterrànies contra la 
contaminació i el deteriorament.157 En concret, s’afegeixen les referències a nitrits i a fòsfor i es modifica la regu-
lació de la informació que han de facilitar els estats membres en relació amb els contaminants i els seus indica-
dors. 

S’aprova la Directiva marc per l’ordenació de l’espai marítim158 que té per objectiu fomentar el creixement soste-
nible de les economies marítimes, el desenvolupament sostenible dels espais marins i l’aprofitament sostenible 
dels recursos marins. Amb aquesta finalitat preveu que els estats membres determinin i apliquin una ordenació 
de l’espai marítim tenint en compte les interaccions entre terra i mar i la millora de la cooperació transfronterera 
d’acord amb la Convenció de les Nacions Unides sobre Dret del Mar. 

La Comissió Europea dóna resposta a la primera iniciativa ciutadana europea anomenada "L'aigua és un dret 
humà". Constata que la decisió sobre la manera d'explotar els serveis hídrics correspon clarament als estats 
membres, identifica les possibles deficiències i els aspectes on calen més esforços, nacionals o de la UE, per res-
pondre les preocupacions que motiven la Iniciativa ciutadana i es compromet a posar en marxa un conjunt de 
mesures i accions concretes en els àmbits que tenen una relació directa amb la iniciativa i els seus objectius. En-
tre aquestes: intensificar l'esforç perquè la legislació europea sobre l'aigua s'apliqui plenament als estats mem-
bres; fomentar el diàleg estructurat sobre la transparència al sector de l'aigua entre els interessats; defensar l'ac-
cés universal a l'aigua potable i el sanejament com a punt prioritari dels objectius de desenvolupament sostenible 

                                                           
156 Moció 83/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural - Ple del Parlament. Sessió núm. 27, 
de 27.02.2014.  BOPC núm. 272, de 03.03.2014. 
157 Directiva 2014/80/UE de la Comissió de 20 de juny de 2014 que modifica l’annex II de la Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu 
i  del Consell, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. DOUE L 182/52, de 21.06.2014. 
158 Directiva 2014/89/UE del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 per la qual s’estableix un marc per l’ordenació de 
l’espai marítim. DOUE L257/135, de 28.08. 2014. 

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b272.pdf�
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després de 2015; animar els estats membres a redoblar els esforços per garantir el subministrament d'aigua se-
gura, neta i assequible per a tothom.159 

6.1.2.2. ÀMBIT ESTATAL 

S'aprova el Reglament general de costes160 que adequa el desenvolupament reglamentari de la Llei de costes a 
les reformes introduïdes en aquesta llei l'any 2013.161 Té per finalitat la protecció del domini públic marítimo-
terrestre i la seguretat jurídica. Les principals novetats, derivades dels canvis en la Llei de costes, són: pel que fa 
als béns que integren el domini públic marítimo-terrestre s'especifiquen els tipus de duna; s'especifica també el 
concepte de terrenys inundats artificial i controladament; s'introdueixen especificacions procedimentals en relació 
amb l'atermenament i amb els seus efectes; precisa el concepte de situació de regressió greu; es desenvolupen 
les servituds legals i es precisa el règim d'utilització del domini públic marítimo-terrestre; i s'estableixen els termi-
nis màxims de durada de les concessions en funció dels usos a què es destinin. 

Amb un considerable retard, cinc anys, respecte el termini previst per la Directiva marc de l'aigua, es clou el pri-
mer cicle de la planificació hidrològica amb l'aprovació dels plans corresponents al Tajo, el Segura i el Xúquer i, de 
manera destacada, el Pla hidrològic de la part espanyola de la demarcació hidrogràfica de l'Ebre.162 La Generali-
tat de Catalunya va interposar un requeriment davant el Consell de Ministres per mostrar la seva disconformitat 
especialment pel que fa a la determinació de cabals ecològics a l’Ebre, l’elevada programació de nous regadius i 
noves demandes a la conca sense una clara justificació i anàlisi de viabilitat. Desestimat el requeriment, la Gene-
ralitat va interposar una demanda davant el Tribunal Suprem163 pendent de resoldre's en el moment d'aprovar la 
present Memòria. Així mateix, el Govern anuncia la intenció de denunciar el Pla davant la Comissió Europea con-
siderant que és lesiu per a la preservació del Delta i per la lluita contra la seva salinització i que contradiu la nor-
mativa europea.164 Així mateix, el Parlament aprova la Moció 105/X en la que, entre d'altres propostes, insta el 
Govern a rebutjar el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre, utilitzar tots els mecanismes jurídics per aturar-lo, ade-
quar i aprovar una proposta de cabals ambientals que garanteixi els nivells de conservació dels hàbitats d'interès 
comunitari. Així mateix l'insta a adoptar les mesures necessàries per a la protecció efectiva del curs inferior del riu 
Ebre i del delta, evitant el deteriorament dels espais naturals i la seva biodiversitat.165 

Paral·lelament a la conclusió del primer cicle hidrològic, a finals d'any s'anuncia l'inici del període de consulta i in-
formació pública del segon cicle de planificació hidrològica 2015-2021, actualment en fase d'exposició pública.166 

S'aprova el Pla estatal de protecció de la riba del mar contra la contaminació,167 com a part integrant del subsis-
tema marítim del Sistema Nacional de Resposta enfront la contaminació marina. 

Es ratifica el protocol addicional de l'Acord de cooperació per la protecció de les costes i aigües de l'Atlàntic Nord-
est contra la pol·lució pel qual Espanya es compromet a exigir als funcionaris competents, als capitans i altres 
persones que tinguin la responsabilitat sobre naus amb pavelló espanyol o de les plataformes al mar explotades 
en zones sota la seva jurisdicció la comunicació de qualsevol incident que impliqui el vessament o amenaça de 
vessament d'hidrocarburs o altres substàncies nocives i l'existència, naturalesa i extensió dels hidrocarburs i al-
tres substàncies nocives observades al mar i susceptibles de constituir una amenaça per la costa. 

                                                           
159 Comunicació de la Comissió relativa a la Iniciativa Ciutadana Europea «El Dret a l'aigua i el sanejament com dret humà. L'aigua no és un bé 
comercial sinó un bé públic!». COM (2014) 177 final, de 19.03.2014. 
160 Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes. BOE núm. 247, d'11.10.2014. 
161 Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
162 Reial decret 129/2014, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Pla hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre. 
BOE núm. 52, d'01.03.2014.  
163 Recurs contenciós administratiu 455/2014. 
164 Acords de Govern de 04.03.2014. 
165 Moció 105/X del Parlament de Catalunya sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l'E-
bre. BOPC 311, de 30.04.2014. 
166 Resolució de la Direcció General de l'Aigua per la qual s'anuncia l'obertura del període de consulta i informació pública dels documents ti-
tulats "Proposta de projecte de revisió del Pla hidrològic. Projecte de pla de gestió del risc d'inundació i estudi ambiental estratègic" correspo-
nents a les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer i a la part espanyola de les 
demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre. BOE núm. 315, de 30.12.2014. 
El Departament de Territori i Sostenibilitat alerta que el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre (PHCE) que el Ministeri d’Agricultura, Alimen-
tació i Medi Ambient ha posat recentment a informació pública no presenta cap variació significativa respecte la planificació vigent. 
167 Ordre AAA/702/2014, de 28 d'abril, per al que s'aprova el Pla estatal de protecció de la riba del mar contra la contaminació. BOE núm. 
107, de 02.05.2014. 
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6.1.2.3. ÀMBIT CATALÀ 

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014168 modifica determinats aspectes del cànon 
de l'aigua per determinar el gravamen específic per 2014, en concret, es regulen els valors de base per volum per 
a usos domèstics i industrials i assimilables, i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació. Així mateix 
es regulen el valors per determinar la quota corresponent als establiments ramaders i als usos industrials d'aigua 
per a la producció d'energia elèctrica efectuats per centrals hidroelèctriques. 

La Llei d'acompanyament dels pressupostos169 introdueix diverses modificacions a la Llei d'aigües170 per tal d'in-
corporar el principi de recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l'aigua que s’ha d’aplicar de manera 
que incentivi l’ús eficient del recurs i, per tant, contribueixi als objectius mediambientals perseguits. S'amplia per 
dos anys l'exempció del cànon de l'aigua a usos industrials efectuats per entitats subministradores que facturin 
menys de 20.000 metres cúbics anuals. Es modifica també el règim sancionador de la Llei de pesca i acció marí-
times i de la Llei d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. 

A través del Decret llei 2/2014171 es dóna una nova redacció a la disposició addicional segona de la Llei 
31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, preveient un nou marc de relació entre aquesta i 
l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació amb l’exercici de determinades competències del cicle hidràulic, així com 
el pagament únic en favor de l’Agència esmentada. 

A la Moció sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural aprovada pel Parlament,172 s'insta el Go-
vern a garantir la vigilància efectiva de les aigües marítimes interiors sobre les quals la Generalitat té competèn-
cies, amb una visió integrada de recursos materials i humans, que han de treballar amb la cobertura legal i la ba-
se jurídica adequades i la coordinació dels organismes competents de la Generalitat. 

6.1.3. ATMOSFERA 

6.1.3.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

A fi de millorar la protecció ambiental i disminuir les emissions dels vehicles de motor es modifica la Directiva que 
crea el marc per a l’homologació dels vehicles de motor i dels remolcs i altres components destinats a aquests 
vehicles. Així, entre d’altres, es limita el nombre de partícules per motors d’encesa per espurna i s’adapten els re-
quisits per a  l’homologació dels motors que empren tecnologies de combustible dual i els que empren combusti-
bles gasosos.173 

Es modifica també la Directiva relativa a les mesures contra les emissions de gasos i partícules contaminants 
procedents de motors destinats a propulsar tractors agrícoles o forestals per adaptar-la a les modificacions suc-
cessives introduïdes a la Directiva 97/68/CE, que és la norma de referència per l’aproximació de les legislacions 
dels estats membres sobre mesures contra l’emissió de gasos i partícules contaminants procedents dels motors 
de combustió interna que s’instal·lin a les màquines mòbils no de carretera174 

Amb l’objectiu d’evitar l’aplicació de disposicions nacionals més rigoroses, atès que afectaria negativament a la 
interoperabilitat del sistema ferroviari, s’especifica la normativa a tenir en compte pel que fa al soroll emès pel 
material rodant nou i rehabilitat.175 

                                                           
168 Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
169 Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
170 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 
171 Decret llei 2/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. DOGC núm. 
6642, de 12.06.2014. Validat per Resolució 737/X del Parlament de Catalunya. DOGC núm. de 16.07.2014 
172 Vegeu el punt 6.1.1.4 Àmbit autonòmic de l'apartat d'ecosistemes i biodiversitat. 
173 Reglament (UE) núm. 133/2014 de la Comissió de 31 de gener de 2014 pel que es modifiquen, per a adaptar-los al progrés tècnic pel que 
fa als límits d’emissions, la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament (CE) núm. 582/2009 del Parlament Eu-
ropeu i del Consell i el Reglament (UE) núm. 587/2011 de la Comissió. DOUE L 47/1, de 18.02.2014. 
174 Directiva 2014/43/UE de la Comissió de 18 de març de 2014 per la que es modifiquen els annexos I, II i III de la Directiva 2000/25/CE 
del Parlament Europeu i del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra les emissions de gasos contaminants i partícules con-
taminants procedents de motors destinats a propulsar tractors agrícoles o forestals. DOUE L 82/12, de 20.03.2014. 
175 Directiva 2014/38/UE de la Comissió de 10 de març de 2014 per la es modifica l’annex III de la Directiva 2008/57/CE del Parlament Eu-
ropeu i del Consell pel que fa a la contaminació acústica. DOUE L 70/20, d’11.03.2014. 
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6.1.3.2. ÀMBIT ESTATAL 

S'aproven el Pla PIMA Aire 3176 i el Pla PIMA Terra177 per avançar en la protecció de la qualitat de l'aire mitjançant 
la reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics i de diòxid de carboni dels vehicles. 

6.1.3.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

S'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire en les zones de protecció especial de l'ambient 
atmosfèric.178  

6.1.4. RESIDUS 

6.1.4.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Es modifica el Reglament relatiu al trasllat de residus179 per tal de pal·liar les divergències i llacunes en l’execució 
i en les inspeccions dutes a terme per les autoritats que participen en les inspeccions dels estats membres. Així, 
entre d’altres, s’inclou l’obligació d’establir plans d’inspecció i d’informar públicament sobre el resultat de les in-
speccions i les mesures preses, incloses les sancions imposades. 

6.1.4.2. ÀMBIT ESTATAL 

S'aprova el Programa estatal de prevenció de residus 2014-2020 amb l'objectiu de reduir-los un 10%.180 El Pro-
grama s'articula al voltant de quatre línies estratègiques destinades a incidir en els elements clau de la prevenció 
de residus: disminució de la quantitat de residus; reutilització i allargament de la seva vida útil; reducció del con-
tingut de substàncies nocives en materials i productes, així com dels seus impactes sobre la salut humana i el 
medi ambient. 

En matèria de residus radioactius, s'aprova el Reial decret 102/2014181 a través del qual es desenvolupa la Llei 
25/1964 sobre energia nuclear per incorporar al dret espanyol la Directiva 2011/70/Euratom del Consell. L'ob-
jecte de la norma és regular la gestió responsable i segura del combustible nuclear consumit i dels residus radio-
actius si procedeixen d'activitats civils en totes les seves etapes, des de la generació fins l'emmagatzematge defi-
nitiu, a fi d'evitar imposar a les generacions futures càrregues indegudes, i també la regulació d'alguns aspectes 
relatius al finançament d'aquestes activitats. Entre els aspectes destacables es compatibilitza l'atribució de la 
responsabilitat principal respecte d'aquests materials de qui els genera o és titular de l'autorització amb la res-
ponsabilitat última de l'Estat que deriva de la qualificació, feta per la Llei 25/1964 esmentada, de la gestió dels 
residus radioactius com a servei públic essencial reservat a l'Estat. Es regula el contingut del Pla general de resi-
dus radioactius, l'objecte i funcions d'ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. a qui s'encomana 
la gestió del servei públic de gestió d'aquest tipus de residus) i l'emmagatzematge definitiu de residus radioactius 
fora d'Espanya. S'incorpora també al Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives una nova autorització 
de desmantellament i tancament per a les instal·lacions d'emmagatzemament definitiu de combustible nuclear 
gastat i residus radioactius i s'inclou l'obligació d'aportar garanties que cobreixin els costos i contingències que es 
poguessin derivar dels processos de desmantellament i clausura o tancament de les instal·lacions nuclears. Es 
modifica també aquest Reglament per possibilitar la renovació de l'autorització d'explotació quan el cessament 
hagués obeït a raons alienes a la seguretat nuclear o protecció radiològica. 

                                                           
176 Reial decret 128/2014, de 28 de febrer pel qual es regula la concessió directa d'ajudes del Pla d'impuls al medi ambient PIMA Aire 3 per a 
l'adquisició de vehicles comercials, motocicletes i ciclomotors elèctrics i híbrids i bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric. BOE núm. 
55, de 05.03.2014. 
177 Reial decret 147/2014, de 7 de març, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes del Pla d'impuls al medi ambient per a la renovació 
de tractors agrícoles PIMA Terra. BOE núm. 58, de 08.03.2014. 
178 Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protec-
ció especial de l'ambient atmosfèric. DOGC núm. 6714, de 26.09.2014. L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla d’actuació està constituït pels muni-
cipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric pel Decret 226/2006, de 23 de maig, i per l’Acord GOV/82/2012, de 31 
de juliol. Es tracta de 40 municipis que presenten uns nivells de qualitat de l’aire de diòxid de nitrogen i partícules totals en suspensió d’un di-
àmetre inferior a 10 micres superiors als valors límit màxims admissibles que fixa la normativa vigent sobre protecció de l’ambient atmosfèric 
179 Reglament (UE) núm. 660/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014 pel que es modifica el Reglament (CE) núm. 
1013/2006 relatiu als trasllats de residus. DOUE L 189/135, de 27.06.2014. 
180 Resolució de 20 de desembre de 2013, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la que es publica l'A-
cord del Consell de Ministres de 13.12.2013, pel que s'aprova el Programa estatal de prevenció de residus 2014-2020. BOE núm. 20, de 
23.01.2014.  
181 Reial decret 102/2014, de 21 de febrer, per a la gestió responsable i segura del combustible nuclear gastat i els residus radioactius. BOE 
núm. 58, de 08.03.2014. 
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6.1.4.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

La Llei d'acompanyament dels pressupostos per al 2014 ja esmentada modifica diversos aspectes del Text refós 
de la llei reguladora de residus. S’actualitzen els tipus de gravamen del cànon sobre la disposició del rebuig dels 
residus municipals, i es crea el cànon que grava la destinació dels residus industrials a dipòsit controlat. S'amplia 
la moratòria de l'aplicació del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, que havia fina-
litzat l'octubre de 2013, i es preveu la devolució de les quotes meritades el darrer trimestre. Es preveu que la 
descontaminació del sòl es dugui a terme a través de la presentació d'un projecte de recuperació voluntària a l'A-
gència de Residus de Catalunya, sense la prèvia declaració del sòl com a contaminat. D'altra banda, amb 
l’objectiu de garantir la continuïtat de la regeneració al 100% dels olis minerals i sintètics usats de caràcter rege-
nerable s'estableix expressament que els olis industrials usats han de tractar-se exclusivament per la via de la re-
generació amb l'ús de les millors tècniques disponibles.182 

Per acord de Govern s'autoritza la dissolució i liquidació d’Ecoparc de Residus Industrials, SAU (ERISA) i 
l’adjudicació a l’Agència de Residus de Catalunya, com a soci únic d’ERISA, de tots els actius d’aquesta societat i 
la continuació de la seva activitat d’incineració de residus especials en condicions que permetin la definitiva in-
corporació al sector privat de la dita activitat.183 

S'inicia el procés d'elaboració, per part de l'ARC, del nou Programa general de prevenció i gestió de residus i re-
cursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), que fusiona en un sol document la gestió dels residus municipals, 
industrials i de la construcció així com del nou Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus mu-
nicipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20).184 

6.1.5. AGRICULTURA 

6.1.5.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

La Comissió Europea ha aprovat diversos actes delegats i d’execució185 en desenvolupament dels reglaments de 
la Política Agrària Comuna per al nou període de programació 2014-2020 aprovats formalment a desembre de 

                                                           
182 Aquesta previsió s'ha de relacionar amb la finalització, el setembre de 2013, de la concessió del servei públic de la gestió de l'oli mineral 
usat a CATOR, S.A.. 
183 Acord GOV/115/2014, de 29 de juliol, pel qual s'autoritza la dissolució i liquidació de l'empresa pública Ecoparc de Residus Industrials, 
SAU, i la subrogació de l'Agència de Residus de Catalunya en un préstec sindicat. DOGC núm. 6676, de 31.07.2014. La decisió es pren des-
prés que la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives va formalitzar la supressió de la declaració de servei 
públic de la incineració de residus especials i van quedar així desafectats els béns d’ERISA i després que la subhasta pública d'accions del 
13.03.2013 quedés deserta. 
184 http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/planificacio/ 
185 Reglament delegat (UE) núm. 639/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s'estableixen les normes aplicables als pagaments directes als agricul-
tors en virtut dels règims d'ajut inclosos en el marc de la Política Agrícola Comú i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i 
(CE) núm. 73/2009 del Consell.  
Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Par-
lament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel que es 
deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 
485/2008del Consell.  
Reglament d’execució (UE) núm. 641/2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Regla-
ment (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s'estableixen les normes aplicables als 
pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajut inclosos en el marc de la Política Agrícola Comú i pel que es deroguen els regla-
ments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell.  
Reglament delegat (UE) núm. 611/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014 que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parla-
ment Europeu i del Consell pel que fa als programes de suport al sector de l’oli d’oliva i les olives de taula. 
Reglament delegat (UE) núm. 612/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014 que complementa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell modificant el Reglament (CE) núm. 555/2008 de la Comissió amb l’establiment de noves mesures per als 
programes nacionals de suport al sector vitivinícola. 
Reglament delegat (UE) núm. 499/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014 pel qual es complementen els reglaments (UE) núm. 
1308/2013 i 1306/2013 modificant el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió e relació amb els sectors de les fruites i 
hortalisses transformades. 
Reglament delegat (UE) núm. 500/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014 pel qual es complementa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 
mitjançant la modificació del Reglament (CE) núm. 288/2009 de la Comissió pel que fa a la concessió d’ajudes per a les mesures 
d’acompanyament en el marc d’un pla de consum de fruites i hortalisses a les escoles. 
Reglament delegat (UE)  núm. 501/2014, de la Comissió, d’11 de març de 2014 pel qual es complementa el Reglament (UE) núm. 
1308/2013 mitjançant la modificació del Reglament (CE) núm. 826/2008 de la Comissió pel que fa a determinats requisits que han de com-
plir els productes agrícoles que es beneficien de l’ajuda per a l’emmagatzematge privat. 
Reglament d’execució (UE) núm. 614/2014 de la Comissió, de 6 de juny de 2014 que modifica el Reglament núm. 555/2008 pel que fa a 
l’aplicació de determinades mesures de suport al sector vitivinícola. 
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2013 i que fan referència als pagaments directes, l’Organització comuna de mercats, el finançament, gestió i se-
guiment de la PAC i el FEADER.186 

S’actualitza també el Reglament de zones protegides exposades a riscos fitosanitaris específics després que els 
estats membres hagin proporcionat la informació completa sobre la presència o no d’organismes nocius i sobre 
els esforços fets per eradicar-los.187 

6.1.5.2. ÀMBIT ESTATAL 

S’aproven diversos decrets per desenvolupar el marc d'aplicació de la nova política agrícola comuna (PAC) a Es-
panya.188 El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera que aquests 
decrets contenen contradiccions manifestes respecte la normativa comunitària i en conseqüència tramet el febrer 
de 2015 un requeriment previ a la interposició de recurs per la via del contenciós-administratiu al Ministeri d'Agri-

                                                                                                                                                                                                 
Reglament d’execució núm. 615/2014 de la Comissió, de 6 de juny de 2014 pel qual s’estableixen les normes de desenvolupament del Re-
glament (UE) núm. 1306/2013 i del Reglament (UE) núm. 1308/2013 pel que fa als programes de treball per a sostenir els sectors de l’oli 
d’oliva i les olives de taula. 
Reglament delegat (UE) núm. 807/2014, de la Comissió, d’11 de març de 2014 que completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013, relatiu a 
l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i introdueix disposicions transitòri-
es. 
Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014 pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Regla-
ment (UE) núm. 1305/2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEA-
DER). 
Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014 pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Regla-
ment (UE) núm. 1306/2013 pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat. 
Reglament d’execució (UE) núm. 834/2014 de la Comissió, de 22 de juliol de 2014 pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del marc 
comú de seguiment i avaluació de la política agrària comuna. 
Reglament delegat (UE) núm. 906/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 pel que fa 
a la gestió d’intervenció pública. 
Reglament delegat (UE) núm. 907/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 pel que fa 
als organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l’ús de l’euro. 
Reglament d’execució (UE) núm. 908/2014 de la Comissió, de 6 d’agots de 2014 pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació  del Regla-
ment (UE) núm. 1306/2013 en relació amb els organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les 
garanties i la transparència. 
Reglament d’execució (UE) núm. 1044/2014 de la Comissió, de 3 d’octubre de 2014, pel qual s’estableixen els límits màxims pressupostaris 
aplicables al 2014 a determinats règims d’ajudes directes previstos al Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell 
Reglament d’execució (UE) núm. 1259/2014 de la Comissió, de 24 de novembre de 2014, relatiu al reemborsament, d’acord amb l’article 26 
apartat 5 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, dels crèdits prorrogats de l’exercici 2014. 
186 Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s’estableixen disposicions 
comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de 
desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de des-
envolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 
1083/2006 del Consell. DOUE L347, de 20.12.2013. 
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 sobre el finançament, gestió i seguiment 
de la Política Agrícola Comú, pel que es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 
814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008del Consell. DOUE L347, de 20.12.2013. 
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a 
través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell. 
DOUE L347, de 20.12.2013. 
Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s'estableixen les normes aplica-
bles als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajut inclosos en el marc de la Política Agrícola Comú i pel que es deroguen 
els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell. DOUE L347, de 20.12.2013.   
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual es crea l'organització comú de 
mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) 
núm. 1234/2007. DOUE L347, de 20. 12.13  
187 Reglament d’execució (UE) núm. 707/2014 de la Comissió de 25 de juny de 2014 que modifica el Reglament (CE) núm. 690/2008, pel 
que es reconeixen determinades zones protegides a la Comunitat exposades a riscos fitosanitaris específics. DOUE L 186/56, de 26.06.2014. 
188 Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i 
altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió de control i dels pagaments directes i dels pagaments a desenvolupament rural. BOE núm. 307, 
de 20.12.14 
Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. BOE núm. 
307, de 20.12.14 
Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, que regula el Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.  BOE núm. 307, de 
20.12.14 
Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, que estableix les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pa-
gaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sec-
tor vitivinícola. BOE núm. 307, de 20.12.14 
Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del Programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola. BOE 
núm. 307, de 20.12.14 
Reial decret 1080/2014, de 19 de desembre, que estableix el règim de coordinació de les autoritats de gestió dels programes de desenvolu-
pament rural per al període 2014-2020. BOE núm. 307, de 20.12.14 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Documentos/docs2/Areas/Fondos%20Estruct%20UE/2014-2020/R%201303_2013%20GENERAL.pdf�
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Documentos/docs2/Areas/Fondos%20Estruct%20UE/2014-2020/R%201303_2013%20GENERAL.pdf�
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Documentos/docs2/Areas/Fondos%20Estruct%20UE/2014-2020/R%201303_2013%20GENERAL.pdf�
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Documentos/docs2/Areas/Fondos%20Estruct%20UE/2014-2020/R%201303_2013%20GENERAL.pdf�
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Documentos/docs2/Areas/Fondos%20Estruct%20UE/2014-2020/R%201303_2013%20GENERAL.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:es:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:es:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:es:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:es:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:es:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:es:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:es:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:es:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:es:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:es:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:es:PDF�
http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13256.pdf�
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http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13259.pdf�
http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13259.pdf�
http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13259.pdf�
http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13260.pdf�
http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13261.pdf�
http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13261.pdf�


 

63 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

cultura en relació amb el Reial decret 1075/2014 sobre els pagaments directes i el Reial decret 1076/2014 so-
bre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la PAC. 

S'aprova el procediment administratiu d'avaluació i autorització de productes fitosanitaris en compliment del pre-
vist pel Reglament CE/1107/2009 relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris. Així mateix, es regula el 
procediment d'autorització d'organismes independents pels treballs d'avaluació científico-tècnica de les 
sol·licituds d'autorització de substàncies actives.189 

6.1.5.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

La Llei d'acompanyament dels pressupostos ja esmentada regula de nou els àmbits de la producció agroalimen-
tària ecològica i de la producció integrada agrària, i es modifiquen les infraccions en matèria de qualitat agroali-
mentària. 

6.1.6. BOSCOS 

6.1.6.1. ÀMBIT ESTATAL 

S'aprova el Pla de prevenció i lluita contra els incendis forestals per al 2014.190 

6.1.6.2. ÀMBIT AUTONÒMIC 

La Llei d'acompanyament dels pressupostos simplifica els processos de tramitació de les activitats regulades per 
la Llei forestal, especialment els aprofitaments dels recursos forestals, i amplia l’àmbit d’aplicació de la Llei 
5/2003, del 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana, que passa a incloure urbanitzacions, nuclis urbans, edificacions i instal·lacions 
situats en terrenys forestals. 

S'aprova el Pla general de política forestal 2014-2024191 com a pla territorial sectorial que ha de permetre la in-
tegració de la planificació forestal en la planificació territorial i urbanística, l’articulació entre els diferents plans 
territorials sectorials aprovats o futurs i la millora dels aspectes transversals de la política forestal. El Pla estableix 
els eixos estratègics de planificació i les línies d’actuació per garantir l’efectivitat del nou model de gestió multi-
funcional del bosc. Aquest model de gestió s'inscriu en el concepte de bioeconomia que impulsa l’Estratègia 2020 
de la UE, facilita la integració dels espais naturals en el propi territori, cercant l’equilibri entre la protecció de la 
seva biodiversitat i l’activitat de la població que hi viu i, alhora, contribueix a garantir els recursos per assegurar la 
gestió que requereixen per a la seva conservació i millora. 

S'aprova també l'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola192 que, mit-
jançant el foment de l'ús energètic de la biomassa a Catalunya, té per objectiu millorar l'estat dels boscos i la seva 
biodiversitat, reduir el risc d'incendis i els efectes del canvi climàtic, i contribuir a la recuperació econòmica a tra-
vés de l'activació del sector forestal i la dinamització de les zones rurals. 

A la Moció sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural aprovada pel Parlament ja esmentada en 
l’apartat 6.1.1.4, s'insta el Govern a aprovar diverses mesures en l'àmbit dels boscos, entre les quals destaquen 
les següents: presentar el Pla general de política forestal de Catalunya 2013-2022 durant el període de sessions 
en curs; revisar la Llei 7/1999, del 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, per actualitzar-ne alguns con-
tinguts i reequilibrar la composició de la Junta Rectora; promoure l’elaboració de projectes d’ordenació forestal 
d’àmbit municipal i supramunicipal i donar el suport tècnic necessari per aplicar-los; establir un pla d’actuació es-
pecífic sobre boscos singulars; impulsar mecanismes de gestió i conservació privada sostenible, com els acords 
de custòdia, amb els propietaris de finques forestals que tenen plans de gestió forestal i vetllar per les qüestions 
mediambientals i de mitigació del canvi climàtic en els projectes d’implantació de la biomassa. 

                                                           
189 Reial decret 971/2014. 
190 Consell de Ministres 20.06.2014. 
191 Acord GOV/92/2014, de 17 de juny, pel qual s'aprova el Pla general de política forestal 2014-2024. DOGC núm. 6647, de 19.06.2014. 
192 Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. Acord GOV/22/2014, de 18 de febrer, pel qual s'apro-
va l'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. DOGC núm. 6566, de 20.02.2014. Aquesta Estratègia 
està en línia amb el Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, aprovat el 9 d’octubre de 2012 i amb el Pla general de política 
forestal de Catalunya 2014-2024, aprovat el 17 de Juny de 2014. 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/14.06.20%20CM%20Plan%20actuaciones%20prevenci%C3%B3n%20y%20lucha%20incendios%20forestales%202014_tcm7-333623_noticia.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6647/1360609.pdf�
http://icaen.gencat.cat/web/.content/08_institut/documents/arxius/140207_estrategiabiomassadef.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6566/1339825.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6566/1339825.pdf�
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6.1.7. PESCA 

6.1.7.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

S’actualitza la llista de la UE dels vaixells presumpta o notòriament involucrats en la pesca il·legal no declarada i 
no reglamentada d’acord amb les llistes de les organitzacions regionals d’ordenació pesquera que li han re-
mès.193 

S'estableixen les possibilitats de pesca aplicables a determinades poblacions de peixos en aigües de la Unió Eu-
ropea194 i al Mar Negre.195 

Es modifica el Reglament que va establir el pla de recuperació plurianual per a la tonyina vermella de l’Atlàntic 
oriental i el Mediterrani196 i adequava a escala europea les mesures de conservació internacionals. En concret, es 
modifica l’ordenació de les campanyes de pesca, que passen a considerar-se obertes enlloc de les temporades 
de veda anteriorment previstes. Es modifiquen també les dates pels vaixells d’encerclament, d’esquer viu i de 
pesca al curricà. 

S'estableixen mesures financeres comunitàries per l'aplicació de la política pesquera comú, del desenvolupament 
sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles i de la pesca interior i de la política marítima integrada. S'establei-
xen els objectius del Fons europeu marítim i de pesca.197 

Es modifica el Reglament que regula les mesures relatives a les captures accidentals de cetacis en la pesca pel 
que fa, entre d'altres aspectes, a l'aplicació de dispositius acústics de dissuasió.198 

6.1.7.2. ÀMBIT ESTATAL 

Es modifica la Llei de pesca marítima de l'Estat.199 Entre les novetats destaca el reforçament del marc jurídic de 
lluita contra la pesca il·legal, amb l'objectiu de controlar millor la pesca procedent de tercers països i evitar que els 
operadors es lucrin amb captures il·legals. S'introdueix també la possibilitat que els professionals del sector des-
envolupin activitats econòmiques complementàries a la pesca, en concret, es facilita que el sector impulsi ofertes 
de turisme pesquer o aqüícola. D'altra banda, s'introdueix el principi d'igualtat d'oportunitats per tal d'eliminar 
qualsevol discriminació al sector pesquer. 

6.2. CANVI CLIMÀTIC, MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ 

6.2.1. ÀMBIT INTERNACIONAL 

El mes de novembre de 2014, els EUA i la Xina anuncien un acord per la lluita contra el canvi climàtic que té per 
objecte promoure un pacte global a la Cimera de París de 2015. La Xina, el major emissor, es compromet per 
primera vegada a reduir el seu nivell d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i assenyala que ho farà a par-
tir de l'any 2030. Així mateix, es compromet a augmentar fins el 20% la proporció de fonts no contaminants en el 
seu consum d'energia. Els EUA, per la seva banda, es comprometen per a 2025 a reduir les seves emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle entre un 26 i un 28% respecte els nivells de 2005. 

                                                           
193 Reglament d’Execució (UE) núm. 137/2014 de la Comissió de 12 de febrer de 2014 que modifica el Reglament (UE) núm. 468/2010 pel 
que s’estableix la llista de la UE dels bucs que practiquen pesca il·legal, no declarada i no reglamentada. DOUE L 43/47, de 13.02.2014. 
194 Reglament 43/2014 del Consell, de 20 de gener de 2014 pel que s'estableixen per a 2014 les possibilitats de pesca per a determinades 
poblacions i grups de poblacions de peixos aplicables en aigües de la Unió i, en cas dels bucs de la Unió, en determinades aigües que no per-
tanyen a la Unió.  
195 Reglament 24/2014 del Consell, de 10 de gener de 2014 pel que s'estableixen per a 2014 les possibilitats de pesca per a determinades 
poblacions i grups de poblacions de peixos al Mar Negre. 
196 Reglament (UE) núm. 544/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, que modifica el Reglament (CE) núm. 
302/2009 del Consell pel que s’estableix un pla de recuperació plurianual per a la tonyina vermella de l’Atlàntic oriental i el Mediterrani. DO-
UE L 163, de 29.05.2014. 
197 Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i 
pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 2328/2003, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006 i (CE) núm. 791/2007 del Consell, i 
el Reglament (UE) núm. 1255/2011 del Parlamento Europeu i del Consell. DOUE L 149, de 20.05.2014. 
198 Reglament (UE) núm. 597/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de abril de 2014 que modifica el Reglament (CE) núm. 
812/2004 del Consell pel que s'estableixen mesures relatives a les captures accidentals de cetacis en la pesca. DOUE L 173/62, de 
12.06.2014. 
199 Llei 33/2014, de 26 de desembre, per la que es modifica la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat. BOE, núm. 313, de 
27.12.2014. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13516-C.pdf�
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A la 20ª Conferència de les Parts (COP 20) de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic 
(CMNUCC) i la 10ª reunió de la Conferència de les parts reunides en qualitat de Reunió de les Parts (MOP 10) del 
Protocol de Kyoto s'aprova la "Crida de Lima per a l'acció climàtica"200 que estableix les bases per l'Acord global 
sobre reducció d'emissions que s'ha de signar a la Cimera de París el 2015 per entrar en vigor el 2020 en substi-
tució del Protocol de Kyoto. 

6.2.2. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Partint de la vigència dels objectius d’Europa 2020 en matèria d’energia i clima, el Consell Europeu de 23 
d’octubre de 2014, a partir de la proposta feta per la Comissió Europea, acorda el Marc estratègic en matèria de 
clima i energia per a 2020-2030. Entre els elements clau del Marc estratègic destaca l'objectiu de reducció, per al 
2030, del 40% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de la UE respecte del nivell de 1990, per a re-
partir entre els sectors compresos pel règim de comerç de drets d'emissió i els que no ho estan. Es configura com 
a objectiu vinculant i ha d'esdevenir la pedra angular de la política de la UE en matèria de clima i energia per a 
2030. El principal instrument europeu per a assolir aquest objectiu serà el règim de comerç de drets d’emissió de 
la Unió Europea, del qual se’n preveu la reforma. La Comissió proposa crear una reserva que estabilitzi el mercat 
de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle a començaments del pròxim període, és a dir, el 2021. 
Aquesta reserva abordarà el problema dels drets d'emissió excedents que s'ha creat en els últims anys i millorarà 
la resiliència del sistema davant de xocs importants ajustant la concessió de drets.  

En estreta relació, i com a mesura de lluita contra la "fuga de carboni"201 es comença a aplicar el "backloading" 
acordat pel Parlament Europeu el juliol de 2013, que consisteix en l'ajornament de la venda de 900 milions de 
permisos d'emissió de diòxid de carboni (CO2) amb l'objectiu de recuperar el preu per tona de carboni. Amb 
aquest objectiu es modifica el calendari de les subhastes així com la quantitat de drets d'emissió a subhastar en 
el període 2013-2020.202  

S'especifiquen les directrius de preparació i gestió de l'inventari de gasos amb efecte d'hivernacle de la UE; s'in-
clouen nous elements al Programa d'assegurament de la qualitat i de control de la qualitat de l'inventari. S'esta-
bleix també com ha d'actuar la Comissió per tal d'estimar les dades no recollides als inventaris dels estats mem-
bres. S'estableix el calendari per la cooperació i la coordinació durant el procés de notificacions anual i l'examen 
de la CMNUCC.203  

S'aproven normes tècniques per tal de garantir l'execució del segon període de compromís del Protocol de Kyoto, 
inclosa la transició del primer al segon període.204 

Es modifica el Reglament sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 
per tal d'adequar a les decisions de la Cimera de Durban de 2011 els potencials d'escalfament global205 utilitzats 
per calcular l'equivalència en diòxid de carboni de les emissions antropogèniques i de l'absorció pels embornals 
dels altres gasos d'efecte hivernacle.206 

Es modifica també el Reglament sobre comportament en matèria d'emissions dels turismes nous a partir de la 
constatació del paper significatiu que en la petjada de carboni del transport per carretera tenen les emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle relacionades amb el subministrament energètic i la fabricació i eliminació de vehi-
cles en general. S'acorden orientacions als fabricants cap a solucions òptimes que tinguin en compte, en particu-
lar, les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades a la producció d'energia que se subministra als 
                                                           
200 Feta a Lima, Perú, de l'1 al 14 de desembre de 2014.http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141/php/view/decisions.php 
201 Augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a països on la indústria no està sotmesa a les mateixes limitacions que a la UE en 
matèria d'emissions. L'acord del Parlament Europeu té per objecte encarir el preu dels drets d'emissió, que ha anat disminuint per sota dels 
nivells d'eficàcia previstos en el moment de la creació del sistema europeu de comerç d'emissions com a instrument de reducció d'emissions 
de CO2, com a conseqüència de l'excedent de drets d'emissió provocat per una oferta inicial excessiva i per la recessió econòmica.  
202 Reglament 176/2014 de la Comissió de 25 de febrer pel qual es modifica el Reglament 1031/2012/UE amb la finalitat de determinar els 
volums dels drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle que es subhastaran en el període 2013-2020. DOUE L56/11, de 26.02.2014. 
203 Reglament delegat (UE) núm. 666/2014 de la Comissió, de 12 de març de 2014, que estableix els requisits substantius pel sistema d'in-
ventari de la Unió i presa en consideració de les modificacions dels potencials d'escalfament global i les directrius sobre inventaris acordades 
internacionalment d'acord amb el Reglament (UE) núm. 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell. DOUE L 179/26, de 19.06. 2014. 
204 Reglament (UE) núm. 662/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014 pel que es modifica el Reglament (UE) núm. 
525/2013 pel que fa a l'execució tècnica del Protocol de Kyoto de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. DOUE L 
189/155, de 27.06.2014. 
205 El potencial d'escalfament global defineix l'efecte d'escalfament integrat al llarg del temps que produeix una emissió d'1kg d'un gas d'efec-
te hivernacle, en comparació amb el causat pel CO2.  
206 Reglament (UE) 206/2014 de la Comissió, de 4 de març de 2014, pel que es modifica el Reglament (UE) 601/2012 en referència als po-
tencials de l'escalfament global per a gasos d'efecte hivernacle diferents al CO2. DOUE núm. 65, de 05.03.2014. 
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vehicles, com l'electricitat i els combustibles alternatius, així com per garantir que aquestes emissions des de la 
font no minin els beneficis relacionats amb la millora de l'ús operatiu de l'energia dels vehicles. 207 

Es modifica la Directiva que regula el règim del comerç dels drets d'emissió de gasos per adequar-la als resultats 
de l'Assemblea de l’Organització d’Aviació Civil Internacional (A-38) de 2013.208 Així, s’exclouen del règim de co-
merç de drets d’emissió les emissions corresponents a vols operats durant els anys 2013-2016 entre l’Espai 
Econòmic Europeu i tercers països i, fins 31.12.2020, també les emissions dels vols efectuats per operadors no 
comercials que emetin menys de 1.000 tones de CO2 a l’any. 

S’aprova un nou Reglament sobre els gasos fluorats amb efecte d’hivernacle, que deroga l’anterior. El nou regla-
ment estableix les normes sobre contenció, ús, recuperació i destrucció de gasos fluorats amb efecte 
d’hivernacle; fixa les condicions de comercialització de productes i aparells específics que continguin gasos fluo-
rats amb efecte d’hivernacle o el funcionament dels quals en depengui; estableix les condicions a usos específics 
de gasos fluorats amb efecte d’hivernacle; i fixa límits quantitatius per la comercialització d’hidrofluorocarburs.209  

S'estableix una metodologia comú per determinar el nivell de suport dels objectius relacionats amb la lluita del 
canvi climàtic per cadascun dels objectius dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus per determinar com contri-
bueix l'ajut prestat per cada fons als objectius de mitigació del canvi climàtic i d'adaptació.210 

6.2.3. ÀMBIT ESTATAL 

Es crea el registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni a fi de contribuir 
a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, incrementar les absorcions pels embornals de 
carboni en el territori espanyol i facilitar així el compliment dels compromisos assumits per Espanya en matèria de 
canvi climàtic.211 L'objectiu és que les empreses calculin la seva petjada de carboni, la redueixin i la registrin vo-
luntàriament. Posteriorment poden compensar-la mitjançant projectes d'absorció o embornals forestals localitzats 
a Espanya, amb la qual cosa s'impulsa també la creació de masses forestals que absorbeixin CO2. 

S'aprova el Full de ruta dels sectors difusos a 2020, que analitza els escenaris d'emissions a futur i els compara 
amb l'objectiu derivat de la Decisió de repartiment d'esforços de la UE, reducció del 10% el 2020 respecte dels 
nivells de 2005. Proposa mesures d'actuació en aquests sectors, addicionals a les existents, que han de perme-
tre desacoblar creixement i emissions, complir els objectius adquirits en matèria de mitigació d'emissions de ma-
nera cost – eficient i avançar en les alternatives per futurs objectius a 2030.212 

D'altra banda, s'aprova l'assignació final gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a les ins-
tal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió per al període 2013-2020 i per cada any a cada ins-
tal·lació.213 

Es modifica la regulació del Consell Nacional del Clima, òrgan col·legiat interministerial, adscrit al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per convertir-lo en un veritable fòrum institucional de participació de to-

                                                           
207 Reglament 333/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2014 pel que es modifica el Reglament 443/2009 a fi de de-
finir les modalitats per assolir l'objectiu de 2020 de reducció de les emissions de CO2 dels turismes nous. 
208 Reglament 421/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014 que modifica la Directiva 2003/87/CE per la qual s'es-
tableix un règim pel comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a la Comunitat, amb vistes a l'execució , fins 2020, d'un acord in-
ternacional per controlar les emissions de l'aviació internacional. DOUE L129/1, de 30.04.2014.  
209 Reglament (UE) 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre els gasos fluorats amb efecte d'hivernacle i 
pel que es deroga el Reglament 842/2006. DOUE L 150/195, de 20.05.2014. 
210 Reglament d'execució (UE) 215/2014 de la Comissió de 7 de març de 2014 pel que s'estableixen les modalitats d'aplicació del Reglamen-
to (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s'estableixen disposicions comuns relatives al Fons Europeu de Desen-
volupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marí-
tim i de la Pesca, i pel que s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Euro-
peo, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, pel que fa a les metodologies de suport a la lluita contra el canvi climàtic, la 
determinació de les fites i els objectius en el marc de rendiment i la nomenclatura de les categories d'intervenció per als Fons Estructurals i 
d'Inversió Europeus. DOUE L 69/65, de 08.032014. 
211 Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de 
carboni. BOE núm. 77, de 29.03.2014. 
212 Presentada el 09.10.2014 per la Ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
213 Resolució de 23 de gener de 2014, de la Direcció General de l'Oficina  Espanyola de Canvi Climàtic, per la qual es publica l'Acord del Con-
sell de Ministres de 15.11.2013, pel que s'aprova l'assignació final gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a les  instal·lacions 
sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió per al període 2013-2020 i per cada any a cada instal·lació. BOE núm. 44, de 20.02.2014. 
Tot i que la subhasta és el procediment normal per l'assignació de drets d'emissió a partir del 2013, hi ha determinades instal·lacions que po-
den obtenir drets gratuïts. 
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tes les administracions públiques i de les organitzacions i entitats representatives d’interessos  socials i ambien-
tals en l’elaboració i seguiment de les polítiques sobre canvi climàtic promogudes per l’Estat.214 

6.2.4. ÀMBIT AUTONÒMIC 

S'acorda iniciar el procés participatiu d'elaboració de la Llei del canvi climàtic que té per objectiu contribuir a 
l’assoliment d’una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor adapta-
da als impactes del canvi climàtic.215 

6.3. ENERGIA 

6.3.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

A més de l'objectiu relatiu a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que s'ha analitzat en l'apartat anteri-
or, el Marc estratègic en matèria de clima i energia per al període 2020-2030 estableix els grans objectius en ma-
tèria d'energies renovables i d'eficiència energètica. Així, s'estableix l'objectiu vinculant en l’àmbit de la UE d'asso-
lir una quota d’energies renovables com a mínim el 27 % dins el total del consum d’energia el 2030. Aquest ob-
jectiu no es traduirà en objectius nacionals però els estats membres poden establir objectius més ambiciosos i 
donar suport a la seva consecució a través d’ajuts públics, i també tenint en compte el seu grau d’integració en el 
mercat interior de l’energia. Es preveu el desenvolupament d’un nou sistema de governança que es basarà en el 
plans energètics nacionals que continguin compromisos clars decidits pels estats membres, a partir tant de la ne-
cessitat d'aconseguir l'objectiu de forma col·lectiva com de la base del què cada Estat ha d'aconseguir en relació 
amb els objectius nacionals ja establerts per a l’any 2020. Aquesta major flexibilitat que tenen els estats mem-
bres en relació amb els objectius vinculants d’emissions i d’energies renovables ha d’anar acompanyada d’un 
major èmfasi en la necessitat de completar el mercat interior de l’energia, que es considera una prioritat immedi-
ata tant per a l’electricitat com per al gas. En aquesta línia, l'estudi prospectiu anual sobre el creixement per a 
l’any 2014 determina com a prioritat l'aplicació completa del tercer paquet energètic el 2014 i la millora de la re-
lació cost-eficàcia dels règims d'ajut a l'energia renovable. 

En estreta relació, el Consell acorda que la Comissió Europea prengui mesures urgents per aconseguir que com a 
mínim un 10% de la capacitat de generació elèctrica instal·lada del país pugui circular a altres estats membres216  
amb caràcter d’urgència i com a màxim el 2020, almenys per als estats que no hagin aconseguit un nivell mínim 
d’integració al mercat interior, com són els Estats Bàltics, Portugal i Espanya. La Comissió Europea ha de supervi-
sar-ho, informant-ne regularment el Consell Europeu, amb la finalitat d’aconseguir que la interconnexió sigui del 
15% el 2030. La Comissió ha d’informar el Consell sobre les possibles fonts de finançament, incloses les de la 
UE, per a garantir que aquest objectiu es compleixi. S'acorda també que els estats membres i la Comissió facilita-
ran l’execució dels projectes d’interès comú, amb especial referència als que connecten els Estats Bàltics, Espa-
nya i Portugal amb la resta del mercat interior, i vetllaran per que tinguin la màxima prioritat i estiguin acabats el 
2020. També es fa especial atenció a Malta, Xipre i Grècia. Quan aquests projectes no hagin estat suficients per 
assolir l’objectiu del 10% se’n definiran de nous, que s’afegiran amb caràcter prioritari a la llista de projectes 
d’interès comú i seran cofinançats per la UE. 

En matèria d'eficiència energètica, el Marc estratègic estableix l’objectiu de millora de l’eficiència energètica com 
a mínim del 30%  el 2030 a escala de la UE respecte les previsions de consum energètic futur sobre la base dels 
criteris actuals.217 La Comissió ha de proposar sectors prioritaris en els que poden haver-hi guanys en eficiència 
energètica, en els quals s’haurà de centrar la UE i els estats membres. 

Pel que fa a la seguretat energètica, el Marc estratègic ratifica les mesures destinades a reduir la dependència 
energètica de la UE i a millorar la seva seguretat energètica tant en electricitat com en gas. Entre aquestes mesu-
res destaca que a fi de garantir la diversificació de subministradors i de les rutes de subministrament, s’acorda 
dur a terme projectes crítics d’interès comú en el sector del gas, com el Corredor Nord - Sud, el Corredor Meridio-
nal del Gas i la promoció d’una nova plataforma gasística a l’Europa Meridional així com projectes 
                                                           
214 Reial decret 415/2014, de 6 de juny, pel que es regula la composició i les funcions del Consell Nacional del Clima. BOE núm. 167, de 
10.07.2014. 
215 Acord de Govern de 10.06.2014. Per Edicte de 25.05.2015 se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic. DOGC 
núm. 6878, de 25.05.2015.  
216 Aquest compromís s’establí per primera vegada al Consell Europeu fet a Barcelona el març de 2002. 
217 L'objectiu inicial era del 27% però després de l'avaluació de la Directiva d’eficiència energètica la Comissió establí, el 23 de juliol de 2014, 
un objectiu del 30% després d’avaluar la tal com preveia la Comunicació (2014) 15 final esmentada. El Parlament, d’altra banda, advocava 
per un objectiu vinculant per a la UE del 40% per a 2030.  
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d’infraestructures clau per augmentar la seguretat energètica de Finlàndia i els Estats Bàltics. A fi d’afrontar les 
situacions d’emergència, s’acorda també millorar les disposicions previstes per utilitzar millor les capacitats de 
regasificació i emmagatzemament del gas a la xarxa. Entre d’altres, també s’acorda racionalitzar els procedi-
ments administratius nacionals seguint els criteris de la Comissió Europea. 

En aquest àmbit s’ha de fer referència també a l’Estratègia de Seguretat Energètica Europea, aprovada per Co-
municació de la Comissió de 28 de maig de 2014, que fa un diagnòstic sobre la situació del sistema energètic eu-
ropeu a causa sobretot de les tensions amb Rússia per la crisi ucraïnesa. La Comissió proposa vuit actuacions a 
curt i mig termini per incrementar la seguretat energètica: millorar la capacitat d'emmagatzemament de gas i pe-
troli; augmentar la solidaritat entre estats membres; moderar la demanda elèctrica, completar el mercat intern de 
l'electricitat; augmentar la producció; millorar la tecnologia; diversificar les fonts i millorar la coordinació entre es-
tats. 

L’elecció de la nova Comissió Europea,218 factors geopolítics lligats a la dependència externa de la UE pel gas i el 
petroli i el nou Marc energia i clima 2020-2030 han impulsat l'Estratègia marc per una Unió de l'Energia. Aquesta 
és una de les vint-i-tres iniciatives en les que el programa de treball de la nova Comissió Europea vol concentrar 
els esforços i ha d'englobar la revisió del règim europeu de comerç d'emissions i el desenvolupament normatiu 
del marc d'acció europeu de canvi climàtic post 2020.219 L'Estratègia esdevé una de les prioritats de l’anomenat 
Pla Juncker, que té per objectiu mobilitzar 315.000 milions d’euros d’inversió pública i privada addicional els tres 
propers anys. El nou enfocament es compon de nous instruments financers (en particular, el nou Fons Europeu 
per a Inversions Estratègiques) en associació amb el Banc Europeu d’Inversions per fer front a l’escassetat actual 
de finançament de risc a Europa; una reserva de projectes en l’àmbit de la UE i un entorn normatiu més estable, 
més favorable a les empreses i més previsible a escala europea, nacional i subnacional, centrat en la realització 
del mercat únic de l’energia, digital i del transport i els mercats de capitals. Entre d’altres objectius, aquestes in-
versions addicionals s’han de centrar en infraestructures energètiques, energies renovables i eficiència energèti-
ca.220 

En el marc de la reducció de les emissions de CO2 dels vehicles lleugers, es modifica la normativa referent als 
vehicles comercials.221 Així, s'estableix l'objectiu, aplicable a partir de 2020, de 147 g de CO2/km de mitjana d'e-
missions de CO2 dels vehicles comercials lleugers nous matriculats a la Unió. S'exceptuen els petits fabricants 
(fabricants de menys de 1.000 vehicles) i es simplifica el procediment de sol·licitud d'excepció. 

La Comissió estableix els principis mínims necessaris que els estats membres han d'aplicar en les activitats en 
què intervé la fracturació hidràulica d'alt volum (injecció en un pou de 1.000 m cúbics o més d'aigua per fase de 
fracturació, o de 10.000 m cúbics o més d'aigua durant tot el procés de fracturació) amb l'objectiu de garantir la 
preservació del clima i el medi ambient, l'ús eficient dels recursos i la informació del públic.222  S'aborden, entre 
d'altres, els aspectes referents a la planificació estratègica, les autoritzacions, l'avaluació dels riscos subterranis, 
la integritat del pou, el seguiment de referència i operatiu, la captura de les emissions de metà i la divulgació de 
la informació sobre les substàncies químiques utilitzades en cada pou. És aplicable a partir de 28 de juliol de 
2014 i s'ha d'informar anualment a la Comissió sobre les mesures aprovades en aquest àmbit.  

La Directiva 2014/94/UE223 estableix un marc comú per la implantació d’una infraestructura per als combusti-
bles alternatius a la UE amb l’objectiu de minimitzar la dependència dels transports respecte del petroli i mitigar 
l’impacte mediambiental del transport. Estableix els requisits mínims per crear una infraestructura per als com-
bustibles alternatius, incloent punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i punts de proveïment de gas natural 
(gas natural liquat i gas natural comprimit) i d’hidrogen, que han d’aplicar-se a través dels marcs d’acció nacional 
dels estats membres i a través de les especificacions tècniques comuns. 
                                                           
218 El 24.10.2014 el Consell Europeu ratifica la composició de la Comissió Europa proposada pel president Jean Claude Juncker, que ha de 
governar fins el 2019.  
219 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu, al Comitè de les Regions i al Banc Eu-
ropeu d’Inversions “A framework strategy for a resilient Energy Union with a forward-looking climate change policy”. COM(2015) 80 final. 
25.02.2015 . Aprovada pel Consell de 19 i 20 de març de 2015. 
220 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf#page=5 El Pla Juncker va ser refrendat pel Consell Europeu de 18.12.2014. El 13.01.2015 
la Comissió proposa el projecte legislatiu sobre el Fons Europeu d’Inversions Estratègiques que ha de ser aprovat d’acord amb el procediment 
de codecisió pel Parlament i el Consell. En el Consell Europeu de desembre de 2014 s’insta els legisladors de la UE a aconseguir un acord so-
bre aquesta proposta abans de final de juny de 2015 per tal que les inversions puguin activar-se a mitjans de 2015. El Parlament dóna llum 
verda a la creació d'aquest fons el 20.04.2015. 
221 Reglament (UE) 253/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 pel que es modifica el Reglament (UE) 510/2011 
a fi d'establir les normes per assolir l'objectiu 2020 de reducció de les emissions de CO 2 dels vehicles comercials lleugers nous. DOUE L 
84/38, de 20.03.2014. 
222 Recomanació de la Comissió de 22 de gener de 2014 relativa a uns principis mínims per l'exploració i producció d'hidrocarburs (com el 
gas d'esquist) utilitzant la fracturació hidràulica d'alto volum. DOUE L 39/72, de 08.02.2014. 
223 DOUE L 307/1, de 28.10.2014. En vigor des de 18.11.2014, ha de ser transposada fins 18.11.2016. 
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El Parlament Europeu tramita una proposta per la qual s'estableix un límit als biocombustibles de "primera gene-
ració", els que provenen de cultius alimentaris, que han de representar un màxim del 7% de l'energia final con-
sumida al transport el 2020.224 

6.3.2. ÀMBIT ESTATAL 

S'aprova el nou règim jurídic i econòmic de la producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, 
cogeneració i residus.225  

S'aprova l'Estatut de l'Institut per a la diversificació i l'estalvi d'energia (IDAE)226 entitat pública empresarial adscri-
ta al  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme que té com a objectiu principal contribuir a la consecució dels com-
promisos en matèria de  millora de l'eficiència energètica, energies renovables i altres tecnologies baixes en car-
boni. 

S'aprova també la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu 
règim jurídic de contractació.227 

En el marc del Pla d'estalvi i eficiència energètica 2011-2020 s'aprova el Programa d'incentius al vehicle eficient 
PIVE 5228 que consisteix en potenciar una disminució del consum energètic nacional a través de la incentivació de 
la modernització del parc de vehicles turisme (M1) i comercials (N1) amb models d'alta eficiència energètica amb 
menor consum de combustibles i emissions de CO2. 

Es modifica la Llei 34/1998 del sector d'hidrocarburs229 atesa la constatació de l’existència de desajustos entre 
els ingressos i costos del sistema gasista. S'estableix un nou règim econòmic que es fonamenta en el principi de 
sostenibilitat econòmica del sistema gasista i equilibri econòmic a llarg termini, que tingui en consideració les 
fluctuacions de la demanda, el grau de desenvolupament de les infraestructures gasistes existents en l’actualitat 
sense detriment del principi de retribució adequada de les inversions en actius regulats ni de la seguretat de 
subministrament. El principi de sostenibilitat econòmica i financera es considera principi rector de les actuacions 
de les administracions públiques i altres subjectes del sistema gasista. En virtut d’aquest, qualsevol mesura nor-
mativa amb relació al sector que suposi un increment de cost per al sistema gasista o una reducció d’ingressos 
ha d’incorporar una reducció equivalent d’altres partides de costos o un increment equivalent d’ingressos que as-
seguri l’equilibri del sistema. Es descarta definitivament la possibilitat d’acumulació de dèficit. Aquest principi es 
reforça amb l’establiment de restriccions taxades a l’aparició de desajustos temporals anuals, i s’estableix com a 
mecanisme de correcció l’obligació de revisió automàtica dels peatges i cànons que corresponguin si se superen 
determinats llindars. Els desfasaments temporals que es produeixin des de l’entrada en vigor del nou sistema, 
sense sobrepassar els llindars esmentats, han de ser finançats per tots els subjectes del sistema de liquidació en 
funció dels drets de cobrament que generin. El principi de sostenibilitat econòmica i financera s’ha d’entendre de 
manera que els ingressos generats per l’ús de les instal·lacions satisfaci la totalitat dels costos del sistema. 

D'altra banda, la Llei 18/2014 incorpora també al dret espanyol la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència 
energètica.230 Entre les mesures sobre eficiència energètica, destaca la creació d’un sistema nacional 
d’obligacions d’eficiència energètica que assigna a les empreses comercialitzadores de gas i electricitat, als ope-
radors de productes petrolífers a l’engròs i als operadors de gasos liquats de petroli a l’engròs una quota anual 
d’estalvi energètic d’àmbit nacional. Per fer efectiu el compliment d’aquestes obligacions d’estalvi energètic es 
preveu una contribució financera anual al Fons Nacional d’Eficiència Energètica, que es crea amb aquesta llei. 
Alternativament es preveu que el Govern estableixi un mecanisme per acreditar la consecució d’una quantitat 

                                                           
224 La Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu aprova la proposta el 14.04.2015. El Ple ho ha de ratificar del 27 al 30 d'abril.  
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20150413IPR41649/20150413IPR41649_en.pdf 
225 Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, 
cogeneració i residus. BOE núm. de 140, de 10.06.2014 
226 Reial decret 18/2014, de 17 de gener. BOE núm. 24, de 28.01.2014. Entitat pública empresarial  
227 Reial decret 216/2014 de 28 de març. BOE núm. , de .2014. 
228 Reial decret 35/2014, de 24 de gener, pel qual es regula la concessió directa de subvencions del Programa d'incentius al vehicle eficient 
(PIVE-5). BOE núm. 24, de 28.01.2014. 
229 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 252, de 
17.10.2014. Procedeix de la tramitació parlamentària del Reial decret llei Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures ur-
gents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 163, de 05.07.2014. Contra aquesta Llei la Generalitat ha formulat recurs 
d’inconstitucionalitat núm. 283/2015, contra, entre d’altres, l’article 59.3 sobre sostenibilitat econòmica i financera del sistema gasista. BOE 
núm. de 21.02.2015 
230 7 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 252, de 
17.10.2014. 
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d’estalvi energètic equivalent al compliment de les obligacions del sistema a través de la presentació de certifi-
cats d’estalvi energètic. S’obliga els proveïdors de serveis energètics a subscriure una assegurança de responsa-
bilitat civil o altra garantia financera i s’inclou un règim sancionador pel que fa a eficiència energètica. 

A través de la Llei de racionalització del sector públic s’estableixen els principis i requisits d’eficiència energètica 
per a l’adquisició de béns, serveis i edificis per les administracions públiques del sector públic estatal.231 

Així mateix, s'inicia la tramitació del projecte de llei232 pel que es modifica la Llei 34/1998 i es regulen determi-
nades mesures tributàries i no tributàries en relació amb l’exploració, investigació i explotació d’hidrocarburs. Les 
principals novetats normatives incideixen en la capacitat econòmica dels operadors a l'engròs, el subministra-
ment de GLP canalitzat, la creació d'un mercat majorista organitzat del gas i la introducció de noves figures fis-
cals. 

S'aprova la llista definitiva de les plantes o unitats de producció de biodièsel amb quantitat assignada per al còm-
put dels objectius obligatoris de biocarburants, amb expressió de la quantitat assignada per cada anualitat.233 

6.3.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

S'aprova la creació, com a tributs propis de la Generalitat, de l'impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial; de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produ-
ïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.234 

Dictamen 03/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'ò-
xids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, l'impost sobre la producció termonuclear d'e-
nergia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a 
l'atmosfera competents en aquesta matèria i les empreses subministradores 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 3 de febrer de 2014. 

El Dictamen conté sis observacions generals i cinc a l’articulat. Es va presentar un vot particular. 

El CTESC comparteix l’objectiu d’aquesta norma pel que fa a internalitzar els costos d’activitats amb un sensi-
ble risc d’afectació a l’entorn ambiental i a la salut pública, però considera que els impostos que es creen hau-
rien de respectar el principi d’eficàcia ambiental, és a dir, la seva capacitat de resoldre el problema que pretén 
corregir. Es recomana que els nous ingressos obtinguts per les figures tributàries creades tinguin un destí priori-
tari relacionat amb el fet imposable que els origina. 

El CTESC sol·licita la unificació de criteris del fet imposable de les figures tributàries creades, específicament 
aquelles directament vinculades a la qualitat de l’aire, pel que fa a la condició territorial d’estar ubicat o desen-
volupar l’activitat en un territori pertanyent a una zona de protecció especial. D’altra banda, considera que 
s’hauria de fer esment o incorporar alguna referència o mesura relativa al principal focus de contaminació de 
l’aire, el tràfic rodat. 

El CTESC considera que en les exempcions de l’impost sobre emissions contaminants de l’aviació comercial, 
s’hauria d’incloure una referència a les situacions excepcionals, com els aterratges induïts per problemes 
d’operativitat en aeròdroms propers, aterratges d’emergència o accions específiques de suport a zones on es 
desenvolupen campanyes solidàries i humanitàries. També es recomana incloure un període transitori de sis 
mesos, des de l’aprovació de la Llei, per facilitar l’adaptació dels operadors. 

Se sol·licita la modulació de l’impost meritat per les instal·lacions industrials i, per garantir l’eficàcia ambiental 
del tribut, es proposa que el gravamen aplicable consideri l’aplicació de les Millores Tècniques Disponibles i 
l’evolució de les emissions per unitat de producte, així com el desenvolupament de models de gestió ambien-

                                                           
231 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. BOE núm. 226, de 
27.09.2014.  
232 El projecte s’aprova el 21 de maig de 2015. Llei 8/2015, de 21 de maig, per la que es modifica la Llei 38/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, i per la que es regulen determinades mesures tributàries i no tributàries en relació amb l’exploració, investigació i explotació 
d’hidrocarburs. BOE núm. 122, de 22.05.2015. 
233 Resolució de 24 de gener de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Energia,per la qual es publica la llista definitiva de les plantes o unitats de 
producció de biodièsel amb quantitat assignada per al còmput dels objectius obligatoris de biocarburants. BOE núm. 30, de 04.02.2014. 
234 Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost 
sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. 
DOGC núm. 6730, de 17.10.2014. 
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tals avançats. 

En l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera, el CTESC recomana clarificar el procediment de 
càlcul per a cada factor, que en el text es deriva al desenvolupament reglamentari i que s’incentivi de manera 
més decidida la reducció d’emissions. 

Foment va presentar un vot particular en el qual constata que aquesta norma s’afegeix a altres mesures que, 
en el mateix període incideixen negativament sobre la competitivitat de les activitats econòmiques afectades, 
considera que es podria haver plantejat un programa de mesures alternatiu per aconseguir els resultats ambi-
entals desitjats, prèviament definits. 

També constata que la creació de tres figures impositives de naturalesa, estructura i motivació diferent, sota 
una empara ambiental, no està prou justificada ni pels impactes relatius en l’atmosfera que generen les activi-
tats afectades, ni pel disseny dels tributs que en alguns casos no preveuen el principi d’eficàcia ambiental. 

D’altra banda, sol·licita que es considerin els efectes sobre la competència territorial que aquest impostos pro-
vocaran en determinades activitats i concretament, aquells que recauen sobre les companyies aèries que ope-
ren a l’Aeroport de Barcelona pel fet d’estar en una Zona d’Especial Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

La norma incorpora el 30% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. El CTESC 
no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprovada. 

S'aprova l'Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis235 que té per objectiu incentivar els propieta-
ris d’edificis, tant d’usos residencials com terciaris, per tal de millorar el seu comportament energètic, impulsant 
l’estalvi econòmic i les condicions d’habitabilitat i confort. Els objectius prioritaris de l'Estratègia catalana per al 
2020 són reduir el 14,4% del consum estimat d'energia final del parc edificat residencial i terciari; disminuir el 
22% de les emissions de CO2; aconseguir un estalvi d'un 21% de la despesa econòmica del parc edificat, equiva-
lent a 800 M€ i intervenir, mitjançant una gestió energètica renovada o a través de la renovació integral, en el 
61% dels immobles. 

6.4. EMPRESES I MEDI AMBIENT 

6.4.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Es modifica la Directiva d'avaluació d'impacte ambiental236 per tal de simplificar i harmonitzar els procediments, 
reforçar-ne la qualitat i augmentar la coherència i les sinèrgies amb altres normes i polítiques de la Unió. Una de 
les novetats significatives és l'exigència d'avaluar l'impacte dels projectes sobre el clima i la introducció de l'im-
pacte visual en l'avaluació d'impacte ambiental. Altres novetats són la introducció de la definició d'avaluació d'im-
pacte ambiental que inclou una conclusió raonada de l'autoritat competent sobre els efectes significatius del pro-
jecte en el medi ambient; la limitació de la possibilitat de no aplicar la Directiva als casos que tinguin com a objec-
tiu únic la defensa nacional i l'ampliació dels casos d'emergència civil; s'especifica el contingut mínim de l'informe 
d'avaluació d'impacte ambiental; i la fase de scoping és configura com voluntària. 

Es modifica el Reglament sobre producció i etiquetatge de productes ecològics en referència als productes impor-
tats procedents de tercers països per afegir els productes procedents de Canadà i es modifiquen els organismes 
de control dels productes procedents de la Índia i Japó.237 

S'estableixen criteris ecològics per la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE als productes tèxtils238 i els requi-
sits de disseny i etiquetatge ecològics de forns i campanes extractores.239 

                                                           
235 Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis. Acord de Govern de 25.02.2014.  
236 Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, per la que es modifica la Directiva 2011/92/UE, relati-
va a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOUE L124/1, de 25.04.2014. 
237 Reglament d'execució (CE) núm. 644/2014 de la Comissió de 16 de juny de 2014 que modifica el Reglament (CE) núm. 1235/2008, per 
el que s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes 
ecològics procedents de tercers països. DOUE L 177/42, de 17.06.2014. 
238 Decisió de la Comissió de 5 de juny de 2014 per la qual s'estableixen criteris ecològics per la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE als 
productes tèxtils. DOUE L 174/45, de 13.06.2014. 
239  Reglament (UE) 66/2014 de la Comissió de 14 de gener de 2014 pel que s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del 
Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables als forns, plaques de cuina i les campanes extractores d'ús domèstic.  DOUE L 
29/33, de 31.02.2014. Reglament Delegat (UE) 65/2014 de la Comissió de 1 d'octubre de 2013 pel que es complementa la Directiva 
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6.4.2. ÀMBIT ESTATAL 

Es modifica la Llei de responsabilitat mediambental amb l’objectiu de reforçar-ne els aspectes preventius, simpli-
ficar i millorar determinats aspectes de la seva aplicació i transposar la Directiva 2013/30/UE, del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, de 12 de juny de 2013.240 D'entre les novetats que introdueix destaca que s'amplia la defini-
ció de danys a les aigües en compliment del previst per la Directiva 2013/30/UE que té com a objecte establir els 
requisits mínims destinats a prevenir accidents greus en les operacions relacionades amb el petroli i gas mar en-
dins i a limitar les conseqüències d'aquests accidents i amb aquesta finalitat assegura que la responsabilitat de 
l'operador s'apliqui a les aigües marines;  es delimita la responsabilitat de l'Administració General de l'Estat en les 
obres públiques d'interès general; es simplifica i millora el procediment d'aplicació del règim de responsabilitat 
mediambiental. Aquesta norma modifica la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i la Llei 
10/2001 del Pla hidrològic nacional (amplia les actuacions que han de ser considerades d'interès general). 

6.4.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

En compliment de les exigències derivades de la normativa sobre emissions industrials, s'aprova el primer Pla 
d'inspecció ambiental integrada de Catalunya 2014-2016241 per tal de comprovar el grau de compliment de la 
normativa ambiental i els requisits establerts en les autoritzacions ambientals integrades. Per a l'any 2014 s'ha 
aprovat el Programa d'inspecció ambiental integrada que constitueix l'element principal per executar durant 
aquest any les actuacions d'inspecció ambiental integrada a més de permetre el seguiment i la vigilància dels es-
tabliments inclosos en el Programa. 

La Llei d'acompanyament dels pressupostos242 modifica la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats. 
Entre les modificacions destaca l'especificació dels supòsits en que el titular de l'activitat ha de formular consulta 
prèvia a l'Administració sobre el sotmetiment a l'avaluació d'impacte ambiental; la modificació del règim d'inter-
venció ambiental en espectacles públics i activitats recreatives per a adequar-lo al previst per la Llei 11/2009 de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; la modificació del règim d'intervenció 
ambiental en les explotacions ramaderes; la modificació  del règim de control inicial i periòdic de les activitats  i 
de les multes coercitives, que passen de 3.000 a 15.000 euros. 

Així mateix, la Llei d'acompanyament modifica la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. Entre les modificacions que s'introdueixen destaca la incorporació de noves tecnologies 
d'il·luminació com a mesures de protecció atesa la previsió de substituir els llums de vapor de mercuri d'alta pres-
sió de l'enllumenat públic per altres de menor emissió de radiació de longitud d'ona curta i més eficàcia llumino-
sa. Així mateix es modifica la tipificació de les sancions introduint una graduació en funció del flux lluminós de la 
instal·lació així com l'import de les sancions (les lleus de 200 a 800 euros, les greus de 801 a 4.000 euros i les 
molt greus de 4.001 a 40.000 euros). 

El Govern acorda presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental per la 
possible invasió de competències que en el moment d'elaborar aquesta memòria estava admès a tràmit i pen-
dent de resoldre.243  

 

                                                                                                                                                                                                 
2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell en relació amb l'etiquetatge energètic de forns i campanes extractores d'ús doméstic. DOUE 
L 29/1, de 31.01.2014. 
240 Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la qual es modifica la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. BOE núm. 162, 
de 04.07.2014.  
241 Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya 2014-2016. Resolució TES/609/2014, de 21 de febrer, per la qual es fa pública la Re-
solució que aprova el Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període 2014-2016. DOGC núm. 6587, de 21.03.2014 i Reso-
lució TES/610/2014, de 21 de febrer, per la qual es fa pública la Resolució que aprova el Programa d'inspecció ambiental integrada de Cata-
lunya per a l'any 2014. DOGC núm. 6587, de 21.03.2014. 
242 Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
243 Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1410-2014, contra els articles 12.2, 3 i 4; 17; 18; 19.1; 21.2; 23; 24.4 i 5; 25.4; 27.1, 2, 3 i 4; 28.4, 5 i 
6; 29; 30.2; 33; 34.1, 2 i 4; 35.1; 39; 40.3 i 4; 43.1, 2, 3 i 4; 44.4, 5 i 7; 45; 46.2 i 3; 47.2 a) i 6; 49; 50.1; la disposició final vuitena.1, en 
tant que invoca l'article 149.1.23ª CE com habilitació competencial dels articles citats i dels apartats 1 al 7 de l'annexo VI; i l'expressió "i su-
pletòria" de la disposició final onzena fine, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. BOE núm. 91, de 15.04.2015.  
Dictamen 6/2014 del Consell de Garanties Estatutàries, de 14 de febrer, sobre la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 
DOGC núm. 6593, de 31.03.2014. 
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