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1. Preservació del medi ambient 

El Pla per impulsar la recuperació de la UE té el propòsit de complir amb el Pacte 
Verd Europeu i de construir una UE més sostenible i digital, després de la pandèmia 
de la COVID-19. 

Així, en el marc d’aquest Pla de recuperació per a Europa, els estats membres han destinat 
el 37% del pressupost dels seus plans de recuperació i resiliència  a qüestions relacionades 
amb el clima i el medi ambient. 

I és en aquest context que el Pla de recuperació, transformació i resiliència de l’Estat espa-
nyol (PRTR) recull les reformes estructurals i inversions necessàries per recuperar l’activitat 
econòmica i l’ocupació, transformar el país i augmentar-ne la resiliència futura.1 De fet, 
aquest pla ha de facilitar l’accés de l’Estat espanyol a 69.528 M€ de fons comunitaris Next 
Generation, a mesura que compleixi amb els objectius acordats. 

Per executar-los, el pla estableix quatre eixos de línies mestres i àmbits prioritaris: la tran-
sició energètica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial; 
ara bé, en l’àmbit d’aquest apartat de preservació del medi ambient i dels següents, soste-
nibilitat del consum i la producció i emergència climàtica, s’apunten els següents: 

1. Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l’agricul-
tura: pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metro-
politans, pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana i transformació ambiental 
i digital del sistema agroalimentari i pesquer. 

2. Infraestructures i ecosistemes resilients: conservació i restauració d’ecosistemes i 
biodiversitat, preservació de l’espai litoral i els recursos hídrics i mobilitat sostenible, 
segura i connectada. 

3. Transició energètica justa i inclusiva: desplegament i integració de les energies re-
novables, infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents, flexibilitat i em-
magatzematge energètics, full de ruta de l'hidrogen renovable, i la integració sectorial i 
l’Estratègia de transició justa. 

Val a dir que la Comissió Europea (CE) ha avaluat positivament el Pla de recuperació de 
l’Estat espanyol  i l’ha remès al Consell (16 de juny de 2021), conjuntament amb la proposta 
de decisió d’execució. Posteriorment, el Consell d’Assumptes Econòmics i Financers de la 
UE ha donat llum verda als primers desemborsaments. 

L’aprovació del pla i dels desemborsaments està condicionada al compromís davant la UE 
de complir amb el principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Reglament UE 
2020/852) i de contribuir, amb uns percentatges determinats, en matèria mediambiental i 

 
1 Resolució de 29 d'abril de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres 
de 27 d'abril de 2021, pel qual aprova el Pla de recuperació, transformació i resiliència. BOE núm. 103, de 
30.04.2021. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/29/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/29/(1)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2987
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2987
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80947
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80947
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/29/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/29/(1)
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climàtica, també present en el Pla d’energia i clima i en els reglaments (UE) 2020/852 i 
2019/2088. 

És rellevant comentar com s’ha configurat el sistema de gestió dels projectes del PRTR, 
amb el 39,7% de la dotació destinat a la transició ecològica. Un dels criteris específics 
d’obligatòria consideració en la planificació del PRTR és l’etiquetatge verd.2 També s’ha 
creat la Divisió per al Seguiment de l'Aplicació de la Normativa Mediambiental com a òrgan 
administratiu de coordinació i seguiment dels efectes mediambientals dels diversos instru-
ments de gestió dels que es doti l'Administració de l'Estat.3 

Per acabar aquesta introducció, cal comentar la creació de la reserva de capacitats de la 
Unió Europea (rescEU) dirigida a prestar assistència en casos d’extrema gravetat (catàs-
trofes naturals i d’origen humà) quan les existents no siguin suficients (incendis forestals, 
descontaminació per incidents químics, biològics, radiològics i nuclears).4 

1.1. L’estat del medi natural, l’aigua, l’atmosfera i el sòl 

Els canvis en les interaccions entre la salut humana, animal i dels ecosistemes (la 
pandèmia de la COVID-19 n’és exemple) han donat rellevància al concepte d’Una sola 
salut (One Health), i a la cerca de solucions globals. 

 L’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 15 (vida terrestre) de 
l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), compromet els estats a pro-
tegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes i aturar la pèrdua de biodiversi-
tat, entre d’altres. En aquest marc, la CE ha publicat el Pla d’acció de la UE: contaminació 
zero per a l’aire, l’aigua i el sòl per revisar i adaptar les normes de qualitat de l’aire i de 
l’aigua a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).5 

En el marc del paradigma d’Una sola salut, l’Estat espanyol també ha aprovat el Pla estra-
tègic de salut i medi ambient l’any 2021, que integra per primera vegada els riscos associats 
als factors mediambientals, inclosos els del canvi climàtic (vegeu també l’apartat 2 sobre 
salut del capítol IV. Condicions de vida, d’aquesta MSEL del CTESC). 

Cal posar en relleu que tot i que l’Estat espanyol dedica l’1,7% del PIB a protegir el medi 
ambient i que aquest percentatge ha augmentat un punt percentual l’any 2020 (darrer any 
disponible) respecte de l’anterior, el tant per cent encara és inferior a la mitjana de la UE 
(l’1,9% del PIB). 

 
2 Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recupe-
ració, transformació i resiliència. BOE núm. 234, de 30.09.2021. 
3 Ordre TED/1374/2021, d'1 de desembre, per la qual es crea la Divisió per al Seguiment de l'Aplicació de la 
Normativa Mediambiental a la Sotssecretaria per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. BOE núm. 
294, de 09.12.2021. 
4 Decisió d’execució (UE) 2021/88 de la Comissió de 26 de gener de 2021 per la qual es modifica la Decisió 
d'Execució (UE) 2019/570 pel que fa a les capacitats de rescEU en l'àmbit dels incidents químics, biològics, 
radiològics i nuclears. DOUE L 30, de 28.01.2021. 
5 CE (2021). El camí cap a un planeta sa per a tots. Pla d’acció de la UE: Contaminació zero per a l’aire, 
l’aigua i el sòl. COM (2021) 400 final, de 12 de maig de 2021. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20315.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0088&from=ES
https://www.oie.int/es/que-hacemos/iniciativas-mundiales/una-sola-salud/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1622786036632&uri=CELEX:52021DC0400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1622786036632&uri=CELEX:52021DC0400
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pesma/home.htm
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pesma/home.htm
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20315.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1622786036632&uri=CELEX:52021DC0400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1622786036632&uri=CELEX:52021DC0400
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1.1.1. Medi natural i biodiversitat  

La meitat dels hàbitats dels sistemes litorals marins de Catalunya estan en mal estat.  
Pel que fa a la biodiversitat, el risc de desequilibri ecològic està augmentant. 

 Tot i que el nombre d’espais d’interès natural protegits (185) no ha canviat l’any 2021 
respecte de l’anterior, sí que ha augmentat la superfície natural protegida en 1.925 hectà-
rees més, sumant en total 1.112.138 ha, de manera que el 30,6% del territori de Catalunya 
forma part de la Xarxa Natura 2000 i el 32,0% té alguna figura de protecció. No obstant 
això, s’observa que el 50% dels hàbitats dels sistemes litorals marins inclosos en la Direc-
tiva hàbitats estan en mal estat (CADS, 2021). 

 El 2,1% de la biodiversitat de Catalunya està amenaçada. En altres paraules, tot i que 
el 2,2% de les espècies de fauna i flora de Catalunya estan protegides, el 95,5% d’aquestes 
són vulnerables o estan en perill d’extinció. En aquest context, es constata que el 70% de 
les espècies dels sistemes litorals marins inclosos en la Directiva hàbitats estan en mal estat 
(CADS, 2021). 

D’altra banda, les espècies exòtiques, el 5,3% de la biodiversitat (1.763 en total), han aug-
mentat en 138 l’any 2021 respecte de l’anterior, a l’igual de les invasores, l’11,5% de les 
exòtiques (203 en total), la qual cosa representa una amenaça per a la salut humana, la 
biodiversitat i els ecosistemes de Catalunya. 

Pel que fa a la conservació de la biodiversitat, cal comentar que el Delta de l’Ebre participarà 
en el projecte REST-COAST per millorar la biodiversitat, restaurar la costa i reduir els riscos 
de la pujada del nivell del mar, conjuntament amb altres zones vulnerables d’onze països 
de la UE. A més, quant a la lluita contra les espècies invasores, enguany s’ha aprovat una 
subvenció al Delta de més de 2,1 M€ per erradicar la plaga del caragol poma durant el 
període 2021-2022. 

Per acabar aquest punt, i en el marc també del Pla de recuperació, transformació i resilièn-
cia de l’Estat espanyol, s’ha aprovat el Reial decret 690/2021 que regula el Fons de Res-
tauració Ecològica i Resiliència (FRER) i que substitueix el Fons per al Patrimoni Natural i 
la Biodiversitat creat per la Llei 42/2007.6 

1.1.2. L’aigua 

 Un altre objectiu de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU és el de 
garantir la disponibilitat d’aigua, gestionar-la de manera sostenible i procurar el sanejament 
per a totes les persones (ODS número 6: aigua neta i sanejament). 

 
6 Reial decret 690/2021, de 3 d'agost, pel qual es regula el Fons de Restauració Ecològica i Resiliència. BOE 
núm. 185, de 04.10.2021. 

http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallnoticia/Presentacio-de-linforme-Un-litoral-al-limit
http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallnoticia/Presentacio-de-linforme-Un-litoral-al-limit
https://rest-coast.eu/
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210906_cargol-poma
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/690
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/690
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1.1.2.1. Situació dels recursos hídrics 

Els dèficits hídrics del sistema Sud i Muga-Fluvià a les conques internes de Catalunya 
(CIC) s’agreugen els anys secs, com ha passat l’any 2021. 

L’any 2021 ha estat sec des del punt de vista hidrològic, amb el 50% menys de pluja que la 
mitjana climàtica. Ara bé, els embassaments de les CIC han estat al 73,1% de la capacitat 
i els de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) al 72,2%. L’aigua embassada als pantans de 
les CIC (551 hm3) i la CHE (2.805 hm3) ha disminuït respectivament l’11,9% i el 10,6% l’any 
2021 respecte a 2020. 

Gràfic V.1.G1. Evolució de l’aigua embassada per conca. Catalunya 2021 
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Unitats: percentatge de la capacitat total d’embassament. 
CIC (conques internes de Catalunya) i CHE (Conca Hidrogràfica de l’Ebre). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA i la CHE. 

Els dèficits hídrics més importants s’han registrat a les CIC, concretament al sistema Sud i 
a la Muga-Fluvià, com és habitual. L’aigua embassada als pantans d’aquests sistemes ha 
cobert aproximadament el 7,4% de la demanda al sistema Sud i el 33,5% de la Muga-Fluvià. 
De fet, a les CIC, els embassaments del Sud tan sols han estat al 18,0% de la capacitat del 
sistema, tal com s’observa al gràfic de més endavant. 

Cal comentar que en l’àmbit de la planificació hidrològica, i en desenvolupament de la Llei 
d’aigües, el Pla hidrològic nacional i la recent Llei de canvi climàtic i transició energètica, 
s’ha aprovat el Reial decret 1159/2021 que introdueix millores per configurar els plans hi-
drològics del tercer cicle (2022-2027) i per revisar els plans especials de sequera.7 

 
7 Reial decret 1159/2021, de 28 de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel 
que s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica. BOE núm. 312, de 29.12.2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21664.pdf
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Gràfic V.1.G2. Situació dels embassaments per sistema. Catalunya 2021 
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Unitats: percentatge de la capacitat total d’embassament. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA o de la CHE. 

1.1.2.2. La gestió dels recursos hídrics 

La garantia d’aigua regenerada ha augmentat i la d’aigua dessalinitzada ha disminuït, 
en un context d’augment de la demanda d’aigua domèstica, increment dels preus de 
l’energia i caiguda de la demanda industrial. 

 Nou recurs hídric 

La garantia d’aigua mitjançant la dessalinització i la reutilització ha augmentat en 11 hm3 
l’any 2021 respecte de l’anterior, fins a assolir els 73 hm3 de nou recurs; ara bé, cal tenir en 
compte que l’any 2021 ha estat un any càlid i sec. En primer lloc, s’ha regenerat el 35,9% 
més d’aigua de les depuradores amb tractaments avançats per ser reutilitzada al medi am-
bient, l’agricultura i la indústria, per aquest ordre (53,4 hm3). Els usos recreatius i municipals 
s’han mantingut més o menys estables. L’objectiu de regeneració d’aigües residuals depu-
rades és de 100 hm3 l’any 2027. 

En canvi, l’aigua dessalinitzada per mantenir les reserves hídriques ha disminuït el 16,3%, 
i ha significat el 21,9% de la capacitat de les instal·lacions catalanes (80 hm3/ any en total, 
si se suma la de la Tordera i la del Llobregat). 

Els indicadors relacionats amb l’abastament (estrès hídric, pèrdues d’aigua, rendiment tèc-
nic hidràulic i inversió) no s’han actualitzat l’any 2021. Vegeu el capítol V de la Memòria 
socioeconòmica i laboral 2020 (MSEL 2020) del CTESC. 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/81699165.html
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Taula V.1.T1. Indicadors d’oferta de nou recurs hídric, rendiment i inversió. Catalunya 2021 

Indicador Dada  Evolució interanual 

Garantia d’aigua  73,0 hm3 de nou recurs augmenta 

Reutilització (1) 53,4 hm3 d’aigua reutilitzada (1) augmenta 

Dessalinització (2) 17,5 hm3 d’aigua dessalinitzada disminueix 

Rendiment tècnic hidràulic (any 2018) 71,2% augmenta 

Pèrdues d’aigua reals (any 2018) -14,8% disminueix 

Relació entre inversió i facturació (any 2018) 8,7% augmenta 

Unitats: hectòmetre cúbic (hm3) o percentatge. 
Dades sobre oferta de nou recurs (2021) i sobre rendiment i inversió (2018). 
(1) Ús de l’aigua regenerada: municipal (0,2 hm3), recreatiu (5,6 hm3), ambiental (36,38 hm3), agrícola (5,6 hm3) i industrial (5,7 hm3). 
(2) Tordera: 6.8 hm3 i Baix Llobregat: 10,7 hm3. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA, l’INE i Idescat. 

 Demanda d’aigua 

La facturació d’aigua domèstica ha augmentat el 7,1% l’any 2021 respecte de l’anterior, per 
l’impacte de les mesures relacionades amb la pandèmia de la COVID-19. Ara bé, la factu-
ració industrial ha caigut el 6,8%, per la contracció de l’activitat econòmica. 

Taula V.1.T2. Indicadors sobre demanda d’aigua. Catalunya 2021 

Indicador Dada  Evolució interanual 

Facturació domèstica  428 hm3 augmenta 

Subministrament en baixa (any 2020) 492 hm3 (345 + 147) disminueix 

Facturació industrial  255 hm3 disminueix 

Consum agrari i ramader (any 2018) 1.884 hm3 augmenta 

Modernització de regadius ( any 2018)  44% degoteig i aspersió estable 

Unitats: hectòmetre cúbic (hm3) i percentatge. 
Dades sobre demanda (domèstica i industrial 2021, entitats subministrament 2020 i agricultura 2018). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

Quant al subministrament en baixa, el consum domèstic (345 hm3) d’aigua va augmentar el 
5,7% l’any 2020 (darrer any disponible) respecte de l’anterior. En canvi, el dels serveis i 
altres activitats econòmiques va caure el 18,8%, en el context encara de la pandèmia de la 
COVID-19. 

Les dades de consum d’aigua al sector agrari i de tècniques de reg no s’han actualitzat l’any 
2021 i són les mateixes del capítol V.1 de l’MSEL 2020 del CTESC. 

 Qualitat de les aigües 

El retard en l'execució de les mesures de la planificació hidrològica a l’Estat ha donat lloc a 
l’obertura de diversos procediments d'infracció contra Espanya per la Comissió Europea i, 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/81699165.html
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fins i tot, que hi hagi sentències condemnatòries que obliguen al pagament de sancions 
econòmiques importants. 

En aquest context, l’Estat ha aprovat el Pla nacional de depuració, sanejament, eficiència, 
estalvi i reutilització (Pla DSEAR), l’instrument de governança que pretén incorporar als 
plans hidrològics del tercer cicle (2022-2027) procediments millorats i metodologies de tre-
ball enfocades a complir amb els objectius de planificació hidrològica en aquest àmbit i 
alineades amb la política europea (Pacte Verd Europeu) i l’estatal.8  

La capacitat de sanejament de les aigües residuals ha augmentat, alhora que s’ha 
reduït la càrrega contaminant abocada per les indústries catalanes l’any 2021. 

El sistema de sanejament de Catalunya ha incorporat nou depuradores més, que sumen 
536 en total, el 34,7% de les planificades (1.544). El 99,1% són biològiques i el 0,9% de 
llacunatge. Així, les depuradores catalanes poden tractar les aigües residuals que genera 
una població de 16,15 milions d’habitants-equivalent, és a dir, 1.406 hm3 al dia. 

Els punts de control de vigilància, nitrats, plaguicides, salinitat i contaminació de les masses 
d’aigua subterrànies són els mateixos l’any 2021 que l’anterior (1.742). El nombre d’expe-
dients de descontaminació d’aqüífers també (274); ara bé, se n’han tancat trenta-sis i se 
n’han obert trenta-tres de nous l’any 2021. 

Taula V.1.T3. Indicadors de qualitat de l’aigua. Catalunya 2021 

Indicador Dada  Evolució interanual 

Sistemes de depuració 536 (al 34,1% de l’objectiu) augmenta 

Població servida per sistemes de sanejament 16.151.147 augmenta 

Estacions de control de la contaminació 1.742 estable 

Expedients de descontaminació d’aqüífers  274 estable 

Recàrrega d’aqüífers 2,13 hm3 augmenta 

Contaminació industrial - 2,1% disminueix 

Unitats: nombre, hectòmetres cúbics (hm3) i percentatge. 
Dades de l’any 2021.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

Els establiments industrials que han generat i abocat aigües residuals a les depuradores (el 
73,3%) o a la llera (26,7%) l’any 2021 (1.436) han estat vint-i-set menys que el 2020, i són 
majoritàriament del sector químic (34,9%), alimentari (el 28,3%), paper (l’11,5%) i tèxtil (el 
6,4%). En conseqüència, també ha disminuït el 2,1% la càrrega contaminant abocada 
(14.550 tones de DQO/any).9  

 
8 Ordre TED/801/2021, de 14 de juliol, per la qual s'aprova el Pla nacional de depuració, sanejament, eficièn-
cia, estalvi i reutilització. BOE núm. 178, de 27.07.2021. 
9 La DQO és la quantitat d’oxigen necessària per oxidar per mitjans químics la matèria orgànica i convertir-la 
en CO2 i H2O. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/plan_dsear_final_tcm30-529674.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/plan_dsear_final_tcm30-529674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12592.pdf
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 Qualitat del medi 

Quant a l’estat de les masses d’aigua de Catalunya, no s’ha fet cap avaluació nova l’any 
2021, tret de la de les zones de bany. Així, el 36% estan en bon estat segons l’ACA, lluny 
de l’objectiu del 66% de la Directiva Marc de l’Aigua, tal com s’observa a la taula. 

Taula V.1.T4. Estat de les masses d’aigua i el medi aquàtic. Catalunya 2021 

Indicador Dada  Evolució interanual 

Rehabilitació hidromorfològica de rius (any 2020) El 33% en bon estat augmenta 

Rehabilitació zones humides (any 2020) El 28% en bon estat augmenta 

Protecció del litoral 88,6% platges excel·lents disminueix 

Protecció de les aigües costaneres (any 2020) El 58% en bon estat augmenta 

Protecció de les aigües subterrànies (any 2020) El 52% en bon estat augmenta 

Unitats: percentatge. 
Dades de l’any 2020 i 2021. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

La qualitat de les zones de bany costaneres ha empitjorat una mica l’any 2021, ara bé, el 
88,6% de les platges han tingut una qualificació excel·lent. La de les zones de bany interior 
s’ha mantingut estable; el 84,6% han tingut una qualitat excel·lent. 

Per acabar, cal comentar que l’Estat espanyol s’ha adherit a l’Acord de Bonn per cooperar 
en la lluita contra la contaminació per hidrocarburs i altres substàncies perilloses del Mar 
del Nord.  

D’altra banda, la mar Mediterrània és una de les zones més contaminades per plàstics del 
món, i a Catalunya, el litoral barceloní (31,3 kg de residus plàstics /km). Per revertir aquesta 
situació s’estan impulsant diverses iniciatives públiques i privades en l’àmbit mundial i regi-
onal que encara s’han d’avaluar, començant per l’eliminació dels plàstics d’un sòl ús. 

1.1.3. L’atmosfera 

 Reduir les malalties i les víctimes de la contaminació atmosfèrica i acústica són també 
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, concretament, de l’ODS nú-
mero 3: salut i benestar. En aquest marc, l’OMS ha reduït els nivells d’òxid de nitrogen (NO2) 

acceptables de 40 a 10 g/m3, així com el de partícules en suspensió inferiors a 2,5 micres 

(PM2,5), de 10 a 5g/m3. 

1.1.3.1. La qualitat de l’aire 

Els nivells d’òxid de nitrogen (NO2) i de partícules inferiors a 10 micres (PM10) han 
augmentat l’any 2021, paral·lelament a la recuperació de l’activitat i l’eliminació de 
les restriccions, ara bé, són inferiors als d’abans de la pandèmia de la COVID-19. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0176&from=ES
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Les concentracions mitjanes d’NO2 del trànsit han augmentat a Catalunya l’any 2021, però 
s’han mantingut per sota de les d’abans de la pandèmia de la COVID-19 (vegeu l’informe 
La transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible del CTESC, 2021). 

De fet, han passat de 16,1 a 16,6 g/m3 de mitjana entre els anys 2020 i 2021. A l’Àrea de 
Barcelona (zona 1) i del Vallès - Baix Llobregat (zona 2), on la contaminació per NO2 és 
sempre més elevada que al conjunt de Catalunya, la qualitat de l’aire per NO2 també ha 

empitjorat i ha passat de 23,6 a 23,9 g/m3 de mitjana. 

Gràfic V.1.G3. Evolució de la contaminació per òxid de nitrogen. Catalunya 2005-2021  
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Unitats: mitjana anual en micrograms per metre cúbic (g/m3). 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR). 

La contaminació mitjana per PM10 (20,9 g/m3) també s’ha incrementat l’any 2021 respecte 
a l’any anterior, sense arribar als valors d’abans de la pandèmia de la COVID-19. Els nivells 
PM10 han augmentat el 6,3% a l’Àrea de Barcelona i al Vallès-Baix Llobregat (zones 1+2), 
que sempre registren valors per sobre dels del conjunt de Catalunya i que han estat de 23,6 

g/m3, tal com s’observa al gràfic de més endavant. 

Aquest no ha estat el cas dels nivells de PM2,5 a Catalunya, vist que la concentració mitjana 

s’ha reduït l’any 2021 fins als 11,1 g/m3 de mitjana, 12,5 g/m3 a les zones 1+2. 

Ara bé, els nivells de contaminació per partícules inferiors a 10 micres (PM10) o a 2,5 micres 
(PM2,5) han superat els recomanats per l’OMS a les zones 1+2, especialment el de PM2,5. 

Val a dir que les concentracions mitjanes de PM10 (20,1 g/m3) i PM2,5 (11,3 g/m3) de l’any 
2020 van disminuir respecte a les del 2019, a conseqüència de les mesures per contenir la 
COVID-19, com ara la restricció de la mobilitat (vegeu l’informe sobre La transició cap a una 
mobilitat més intel·ligent i sostenible del CTESC, 2021). Els nivells de contaminació també 

es van reduir  a l’Àrea de Barcelona i al Vallès-Baix Llobregat (22,2 g/m3 les PM10 i 13,1 

g/m3 les PM2,5), en la línia de l’estimació que es va fer l’any passat en el capítol V.1 de 
l’MSEL 2020 del CTESC. 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://ctesc.gencat.cat/noticies/81699165.html
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Gràfic V.1.G4. Evolució de la contaminació per partícules en suspensió. Catalunya 2005-2021  
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Unitats: mitjana anual en micrograms per metre cúbic (g/m3). 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR). 

Quant a l’ozó troposfèric (O3), la concentració mitjana durant l’any 2021 a Catalunya ha 

estat de 55 g/m3 per sota dels valors recomanats per l’OMS de 100 g/m3, i inferior a les 

zones 1+2 (.49,0 g/m3). Ara bé, el llindar d’alerta a la població s’ha superat una vegada al 
Camp de Tarragona, i el d’informació dotze, a la Plana de Vic, el Camp de Tarragona i les 
comarques de Girona. 

A més, el valor objectiu de protecció de la salut humana s’ha superat al Prepirineu,10 així 
com el de protecció de la vegetació, que també s’ha sobrepassat a la Plana de Vic, les 
comarques de Girona i les Terres de Ponent. 

1.1.3.2. La qualitat acústica 

Les aglomeracions urbanes amb mapa estratègic de soroll aprovat l’any 2021 han estat les 
següents: Barcelonès II (Badalona i Santa Coloma de Gramenet), Baix Llobregat I (Cornellà 
de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just 
Desvern), Vallès Occidental II (Terrassa i Viladecavalls), Gironès (Girona i Salt) i Tarrago-
nès (Tarragona i la Canonja), i, conjuntament amb les existents, sumen un total de vint-i-
dos municipis i vuit aglomeracions supramunicipals.11 

En aquestes àrees urbanes de Catalunya viuen 3,3 milions de persones, el 17,8% de les 
quals està exposada a nivells de soroll que superen el 65 dB durant el dia, i el 27,7% a 
nivells de més de 55 dB durant la nit. Només tenen bona qualitat acústica el 25,8% de la 
població d’aquests municipis durant el dia i el 21,6% durant la nit. El trànsit és la principal 

 
10 No superar els 120 g/m3 (mitjanes 8-horàries mòbils) en més de 25 ocasions per any (en mitjanes de tres 
anys, és a dir, durant el període 2019-2021).  
11 Les aglomeracions i municipis que ja tenien mapa estratègic de soroll aprovat l’any 2021 eren les de Bar-
celona I (Barcelona i Sant Adrià del Besòs), Baix Llobregat II (Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans)  i 
Vallès Occidental I (Badia del Vallès i Sabadell), així com els municipis de Lleida i Mataró. 
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font de soroll, seguit de l’oci. I el Barcelonès (I) i el Gironès, les aglomeracions amb un 
percentatge més alt de població exposada (superior al 23%).12 

En aquest context, 670 municipis han aprovat mapes de capacitat acústica l’any 2021, deu 
més que l’any anterior, el 71% del conjunt de municipis catalans. 

1.1.4. El sòl 

 Aturar i revertir la degradació del sòl i combatre la desertificació és un dels objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS número 15: vida terrestre) de l’Agenda 2030 de 
l’ONU. La superfície de sòls degradats per l’acció humana s’ha duplicat a Catalunya en vint 
anys (Jornada organitzada per l’ARC i el CREAF). És per això que a continuació es descriu 
com n’ha canviat la superfície i l’ús durant el període 2005-2020 (darrer any amb dades 
disponibles). 

L’augment del sòl urbanitzat i la caiguda del PIB real l’any 2020 per l’impacte de la 
COVID-19 ha empitjorat l’indicador sobre l’ús eficient del sòl. 

Gràfic V.1.G5. Evolució de l’indicador d’ús eficient del sòl. Catalunya 2005-2020 
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Unitats: milions d’ € (M€) per hectàrea de sòl urbanitzat. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR). 

▪ Primer, el 63,8% del sòl és forestal i ha augmentat el 5,2% (101.888 hectàrees més) 
durant el període 2005-2020. 

▪ Segon, el 25,8% del sòl està ocupat per conreus. No obstant això, el 9,6% dels conreus 
s’han abandonat durant el període 2005-2020 (88.221 ha menys). 

 
12 Mapes estratègics de soroll de la fase III (2017-2022). 

https://residus.gencat.cat/ca/lagencia/publicacions/jornades/2021_05_07_jornada_compost/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_acustica/gestio_ambiental_del_soroll/mapes_de_soroll/mapes_estrategics_de_soroll/mapes_estrategics_d_aglomeracions/mapes-estrategics-aglomeracions-3a-fase/
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▪ Tercer, el 3,8% és sòl sense vegetació, que inclou la superfície cremada pels incendis, 
ara bé, s’ha reduït el 41,3% durant el període de referència (81.366 hectàrees menys). 

▪ Per acabar, el 6,8% restant és sòl urbanitzat, que no deixa d’incrementar-se, el 47,0% 
durant el període 2005-2020 (70.151 hectàrees). S’observa que l’indicador sobre l’ús 
eficient del sòl (1,0 M€ per hectàrea urbanitzada) va empitjorar l’any 2020 respecte de 
l’anterior per l’impacte de la pandèmia de la COVID-19. 

 L’ODS número 3: salut i benestar de l’Agenda 2030 també inclou l’objectiu de reduir 
el nombre de morts i malalties causades per la contaminació del sòl, entre d’altres. Val a dir 
que algunes àrees de Catalunya i les seves aigües presenten una concentració excessiva 
de purins i que aquesta situació s’hauria de revertir progressivament. 

Així, en aquest àmbit cal comentar, d’una banda, que amb l’Ordre TES/80/2021 s’han afegit 
quaranta-cinc municipis més com a vulnerables per la contaminació per nitrats aquest any 
2021.13 De l’altra, que amb el Decret llei 17/2021 s’ha establert la limitació temporal (quatre 
anys) d’ampliar i instal·lar noves granges a 68 municipis catalans amb una elevada concen-
tració d’explotacions ramaderes i aigües contaminades per nitrats procedents dels purins.14 

Per acabar aquest subapartat, Catalunya ha identificat 3.329 sòls contaminants, el 68,0% 
dels quals s’estan investigant i recuperant l’any 2021. La contaminació de la majoria dels 
sòls és industrial (el 55,6%) o comercial (el 25,8%), tot i que els sòls contaminats per dragats 
en ports, accidents i altres han augmentat el 7,8% l’any 2021 respecte de 2020. Els olis 
minerals i els metalls pesants encara són els contaminants principals, el 41,4% i el 22,1% 
respectivament del total. 

1.2. La sostenibilitat de la producció agrícola, forestal i del sector pesquer 

1.2.1. L’agricultura i la ramaderia 

 La política agrària comuna va en la direcció de protegir el medi ambient i la biodiver-
sitat i desenvolupar les zones rurals, d’acord amb l’objectiu de desenvolupament sostenible: 
vida terrestre (ODS número 15) d’aturar la degradació del sòl, combatre’n l’erosió, així com 
d’impulsar el Pacte Verd Europeu i una agricultura menys contaminant que redueixi l’ús de 
fertilitzants i agroquímics. 

L’agricultura catalana perd conreus en un context en què s’ha d’adaptar al canvi cli-
màtic, mitigar-lo i reduir l’ús de fertilitzants a la meitat l’any 2030, entre d’altres. 

Catalunya usa el 25,8% de la superfície per l’agricultura (828.811 hectàrees l’any 2020), un 
percentatge que va disminuint any rere any (l’any 2005 era el 28,6%). Així, cada cop es 

 
13 Ordre TES/80/2021, de 9 d'abril, per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació 
per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del Programa d'actuació a les zones vulne-
rables. DOGC núm. 8386, de 14.04.2021. 
14 Decret llei 17/2021, de 20 de juliol, pel qual s'adopten mesures extraordinàries de limitació a la densitat 
ramadera. DOGC núm. 8462, de 21.07.2021. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898075
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=906739&validity=1863283&language=ca&traceability=01
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898075
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898075
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898075
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=906739&validity=1863283&language=ca&traceability=01
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=906739&validity=1863283&language=ca&traceability=01
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destinen menys hectàrees a conrear la terra (el 0,2% menys l’any 2020 respecte de l’ante-
rior i el 9,6% menys en comparació amb el 2005). 

Per això, l’indicador de superfície agrícola per habitant ha passat de 1.339 a 1.073 m2/capita 
entre els anys 2005 i 2020. Ara bé, les tones d’aliments produïdes per hectàrea (10,2 t/ha) 
s’han incrementat el 12,0% l’any 2020 respecte de l’anterior. 

Gràfic V.1.G6. Evolució de la superfície agrícola per habitant. Catalunya 2005-2020 
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Unitats: metres quadrats per habitant. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR). 

Des d’un altre punt de vista, els conreus representen el 73,3% de la superfície agrícola 
utilitzada o SAU (1.129.949 hectàrees), que també s’ha reduït el 2,8% entre els anys 2005 
i 2020. L’agricultura que s’abandona és la de secà (el 67,0% del total l’any 2020) perquè la 
de regadiu augmenta (el 33,0% restant l’any 2020). De fet, els conreus de secà han dismi-
nuït el 15,4% entre els anys 2005 i 2020. 

Davant d’aquesta tendència, cal tenir en compte l’advertiment del Panell Intergovernamen-
tal sobre el Canvi Climàtic (IPCC) pel que fa al risc d’escassetat d’aigua, sequera i plagues  
al Mediterrani, que és molt elevat a conseqüència de l’augment de les temperatures, per 
sobre de la mitjana global. 

De fet, s’observa que les onades de calor s’intensifiquen i que les sequeres són cada cop 
més freqüents i greus, cosa que afecta els conreus de fruites i verdures que abasteixen la 
Unió Europea (vegeu l’apartat III sobre emergència climàtica d’aquest capítol V. Sostenibi-
litat ambiental). A més, els fenòmens extrems associats al canvi climàtic augmenten les 
pèrdues econòmiques i superen l’import de les primes de risc, com ha passat aquest any 
2021 i en la darrera dècada, segons les companyies d’assegurances agràries. 

Les emissions GEH de l’agricultura i la ramaderia (el 12,0% del total) estan estancades des 
de fa anys, malgrat que la UE destina la meitat de la despesa relacionada amb el clima a 
mitigar-les. Tampoc es fa un ús més sostenible de l’aigua a l’agricultura, segons els infor-
mes especials núm.16 i núm. 20 del Tribunal de Comptes Europeu. 

https://agroseguro.es/
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58913
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59355
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special%20report&tab=tab4&start1=15
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D’altra banda, pel que fa a l’eficàcia en l’ús de nutrients en la fertilització de cultius, el con-
sum de fertilitzant a Catalunya (111.614 tones) ha tornat a augmentar el 20,6% l’any 2020 
(darrer any amb dades disponibles), especialment el de potàssics. El consum de nitrogen 
ha estat de 43,8 kg/ha de la SAU i s’ha duplicat en quinze anys. En canvi, el consum de 
fosfats (21,4 kg/ha de SAU) s’ha mantingut  més o menys estable. 

1.2.1.1. L’agricultura i la ramaderia ecològica i integrada 

L’agricultura ecològica i integrada, a banda d’evitar la degradació del sòl i l’aigua, contribu-
eix a fomentar la biodiversitat i el valor nutritiu dels aliments, així com al consum i la pro-
ducció responsable, entre d’altres (ODS núm. 15 i 12). En aquest context, la UE ha establert 
els criteris de control de la producció i l’etiquetatge dels productes ecològics per garantir-ne 
la traçabilitat a través del Reglament d’execució (UE) 2021/79.15  

És rellevant comentar que la CE també ha presentat el Pla d’acció per al desenvolupament 
de la producció ecològica 2021-2027, amb l’objectiu d’augmentar-la fins al 25% de la su-
perfície agrària l’any 2030, i d’incrementar el consum d’aliments ecològics. 

La superfície que Catalunya dedica a l’agricultura amb menys impacte mediambiental 
creix, i ja representa el 18,5% de les terres, especialment l’ecològica, aproximant-se 
a l’objectiu 2030 del 25,0%. Lleida és la demarcació amb més pes. 

L’agricultura ecològica i integrada (301.181 hectàrees) tendeix a augmentar any rere any. 
Actualment representa el 27,5% de la SAU i el 18,5% del total de terres de l’últim cens 
agrari. Ara bé, mentre que l’agricultura ecològica guanya hectàrees (el 5,3% més), la inte-
grada les perd (l’1,4% menys l’any 2021 respecte de l’anterior). A més, el pes de l’ecològica 
(el 87,2%) creix i supera el pes de la integrada (el 12,8%), que es redueix. 

La superfície que Catalunya dedica als conreus ecològics s’ha incrementat a totes les de-
marcacions menys a la de Lleida, on s’ha reduït el 0,8%, i per a tota classe de cultius, tret 
dels fruiters i els cítrics. S’observa l’augment dels conreus eco de bolets, industrials, de flors 
i plantes ornamentals i de llavors i vivers. Ara bé, el 67,6% dels cultius són pastures, prats 
i farratges, seguit del bosc, matolls i recol·lecció silvestre (l’11,2%) o la vinya (el 10,0%). 

Els operadors ecològics (4.994) també han augmentat l’any 2021, especialment, els comer-
cials i els productors (el 16,3% i l’11,6% respectivament), però també els elaboradors i im-
portadors. El 70,7% dels operadors són productors. Cal remarcar que a Catalunya hi ha 
2.967 productors vegetals i 789 ramaders ecològics l’any 2021; això representa respectiva-
ment el 79,0% i el 21,0% dels productors eco. 

En canvi, Catalunya ha perdut superfície agrària integrada a totes les demarcacions, sobre-
tot a la de Barcelona, majoritàriament de farratges, vinya i cereals, que molt probablement 
ha passat a ser ecològica. Ara bé, els conreus integrats d’hortalisses, fruita de llavor i cítrics 

 
15 Reglament d’execució (UE) 2021/279 de la Comissió de 22 de febrer de 2021, pel qual s'estableixen normes 
detallades per executar el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell quant als controls i 
altres mesures que garanteixin la traçabilitat i el compliment del que disposa en matèria de producció ecolò-
gica i etiquetatge dels productes ecològics. DOUE L/62, de 23.02.2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=ES
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=ES


Capítol V. Sostenibilitat ambiental 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 20 

han augmentat. També han desaparegut el 2,1% dels productors i elaboradors de l’agricul-
tura integrada, majoritàriament de Barcelona i Catalunya Central. 

Gràfic V.1.G7. Evolució de l’agricultura ecològica i integrada. Catalunya 2007-2021 
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Unitats: hectàrees i percentatge sobre el total. 
(1) Percentatge que representa el conjunt de l'agricultura ecològica i integrada sobre la superfície agrícola utilitzada (SAU). 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR). 

És necessari ressaltar que més de la meitat de la superfície amb menys impacte ambiental 
de Catalunya està a Lleida (el 53,3%), així com el 35,8% dels productors i elaboradors. 

D’altra banda, Catalunya està impulsant l’agricultura regenerativa per crear sòls rics en ma-
tèria orgànica i autosostenibles que no depenguin de fertilitzants o herbicides 

1.2.2. Els boscos 

El 63,8% de la superfície de Catalunya és forestal, però només el 35,0% és de bosc arbrat. 
S’observa que per cada hectàrea agrícola n’hi ha 2,49 forestals. Així, el bosc ha ocupat 
2.074.390 hectàrees de superfície l’any 2021; això és un increment del bosc del 0,5% l’any 
2021 respecte de l’anterior. 

Ara bé, tot i les fluctuacions, l’indicador de superfície forestal per habitant mostra una ten-
dència descendent entre els anys 2005 (2.841 m2/capita) i 2021 (2.680 m2/capita), tal com 
es veu al gràfic següent. 
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Gràfic V.1.G8. Evolució de la superfície forestal per habitant. Catalunya 2005-2021 
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Unitats: metres quadrats per habitant. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR). 

1.2.2.1. La gestió sostenible dels boscos 

S’ha de ressaltar que en el marc de l’ODS número 15 de l’Agenda 2030 de l’ONU, la gestió 
sostenible dels boscos és clau per adaptar-se al canvi climàtic i regular la dinàmica del 
clima. Val a dir que el bosc privat ha ocupat el 75,2% de la superfície forestal de Catalunya 
l’any 2021 i el públic, el 24,8% restant. 

Una tercera part dels boscos es van gestionar de manera ordenada a Catalunya i, el 
balanç de la gestió forestal va ser de només 132 hectàrees menys de bosc l’any 2020. 

S’observa que s’han gestionat de manera ordenada el 29,6% dels boscos privats i el 39,1% 
dels boscos públics l’any 2021, això és, una tercera part de la superfície forestal (el 32,0%). 
A més, tant la superfície dels boscos certificats privats com la dels públics ha augmentat 
entre els anys 2005 i 2021 (el 21,4% la dels boscos privats ordenats i el 17,4% la dels 
públics). Tot i això, l’any 2021 s’han perdut 4.065 hectàrees de bosc públic ordenat. 

Balanç d’actuacions forestals 

Les actuacions forestals de l’any 2020 (darrer any amb dades disponibles) van tenir un 
balanç negatiu de només 1.041 hectàrees (ha) de bosc. Es van plantar 48 ha d’arbres, però 
es van rompre 957 hectàrees de superfície forestal per conrear la terra i van cremar 132 ha 
de bosc en 289 incendis a Catalunya, tal com s’observa al gràfic de més endavant. 

L’any 2020 va ser càlid, tanmateix, plujós. Els incendis (289) es van reduir a la meitat res-
pecte de l’any anterior i les hectàrees cremades (132 ha) el 97,4%. El 59,9% de la superfície 
cremada va ser de matoll i pastures i el 40,1%, d’arbres. Les comarques més afectades van 
ser la Noguera i el Segrià. I els mesos amb més incendis van ser juliol i agost (el 42%), 
seguits de febrer i març (el 13%), una tendència derivada del canvi climàtic. El nombre 
d’incendis de l’estiu del 2020 va ser el més baix de la dècada. 
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No obstant això, l’avanç de dades de l’any 2021, càlid i sec,  mostra que el nombre d’incen-
dis i les hectàrees cremades van tornar a augmentar, especialment les arbrades. 

Gràfic V.1.G9. Evolució de les actuacions forestals i dels incendis. Catalunya 2005-2020 
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Unitats: hectàrees. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR). 

La negligència (el 31,8%) per crema agrícola, treballs forestals, cigarrets i altres o bé la 
intencionalitat (el 21,8%) són encara les principals causes d’incendi. Ara bé, també són 
rellevants els incendis accidentals (línies elèctriques, motors i altres), ja que representen el 
19,0% del total, o els originats per causes desconegudes (el 18,3%). 

1.2.3. La pesca i l’aqüicultura 

 Per procurar la conservació i l’ús sostenible dels mars i els recursos marins de l’ob-
jectiu de desenvolupament sostenible (ODS número 14) de l’Agenda 2030 de l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU) i l’Estratègia europea de la biodiversitat 2030, la UE ha apro-
vat aquest any el Fons Financer Pesquer 2021-2027. 

Aquest fons està destinat a fomentar la pesca i l’aqüicultura sostenibles, la conservació i 
recuperació dels recursos marins i l’economia blava a la UE. Així com a garantir la segure-
tat, protecció, neteja i gestió sostenible dels mars i oceans, i la seva governança internaci-
onal.16 En aquest marc, cal comentar que les ajudes per fomentar la pesca i l’aqüicultura 
sostenible l’any 2021 han estat de 6,9 M€, i que Catalunya rebrà 75 M€ del fons fins a l’any 
2027 (52,5 M€ de la UE i 22,5 M€ de la Generalitat). 

Els ingressos del sector pesquer han millorat, tot i que s’han perdut embarcacions i 
captures l’any 2021, així com ocupació, en part per les mesures de gestió dels re-

 
16 Reglament (UE) 2021/1139 del Parlament Europeu i del Consell de 7 de juliol del 2021 pel qual s'estableix 
el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/1004. DOUE 
L 247, de 13.07.2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=ES
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cursos. D’altra banda, l’aqüicultura ha incrementat tant la producció com la recapta-
ció. 

Tant el nombre d’embarcacions de pesca (712) com el nombre de persones que hi treballen 
(1.221) han disminuït a Catalunya l’any 2021 respecte de l’anterior. Cal tenir en compte que 
d’ençà del 2000 la meitat (el 54,1%) de la flota pesquera catalana ha desaparegut. De fet, 
han deixat de pescar tota mena d’embarcacions, tret de les de palangre de superfície. A 
més, hi ha 405 persones menys ocupades l’any 2021 respecte de 2019 (any anterior a la 
pandèmia de la COVID-19), en què hi havia 1.626 persones a la pesca, probablement per 
les mesures per gestionar l’explotació dels recursos pesquers de manera sostenible, com 
ara les vedes. 

No obstant això, les captures s’han mantingut més o menys estables (20,1 tones de peix) 
l’any 2021 (0,5% menys que l’any 2020), i la recaptació (95,9 M€) ha augmentat el 10,4%. 
El preu del peix s’ha tornat a incrementar fins als 4,8 € per quilogram, superant els 4,3 €/kg 
de l’any 2020. 

Pel que fa als caladors, val a dir que la UE ha aprovat una sèrie de reglaments per tancar 
determinades pesqueries, com ara les de la gamba roja, el corall vermell i l’anguila, Regla-
ment (UE) 2021/90,17 i fixar les possibilitats de pesca de determinades poblacions de peixos 
en aigües de la UE, o dels vaixells de la Unió en determinades zones, Reglament (UE) 
2021/91 i Reglament (UE) 2021/92. 

Tanmateix, la UE també ha prorrogat l’excepció per al sonso i els gòbids a Catalunya, Re-
glament d’Execució (UE) 2021/1713.18 En aquest àmbit, val a dir que a Catalunya s’ha apro-
vat el Pla de gestió de la pesquera del sonso amb art de tir des de l’embarcació en aigües 
interiors del litoral català, és a dir, la pesca amb sonsera, per un període de vigència de cinc 
anys (Ordre ACC/155/2021).19  

Cal comentar el mal estar del sector pesquer de l’arrossegament català després que el 
darrer Consell de Ministres de Pesca de la UE, que va tenir lloc el 12 i 13 de desembre, 
imposés la reducció del 6% de la pesca d’arrossegament l’any 2022; pal·liada parcialment 
pels ajuts a la flota mitjançant plans d’aturada ordenats. 

També s’ha aprovat el Decret 321/2021 per regular la composició, l’organització i el funcio-
nament del Consell Català de Cogestió Marítima, dictaminat pel CTESC (Dictamen del 
CTESC 03/2021).20 En aquest àmbit, s’ha de comentar que s’ha creat el primer comitè de 

 
17 Reglament (UE) 2021/90 del Consell de 28 de gener de 2021 pel qual es fixen, per a 2021, les possibilitats 
de pesca aplicables a determinades poblacions i grups de poblacions de peixos al mar Mediterrani i al mar 
Negre. DOUE L31/1, de 29.01.2021. 
18 Reglament d'execució (UE) 2021/1713 de la Comissió de 24 de setembre de 2021 pel qual es prorroga una 
excepció al que disposa el Reglament (CE) núm. 1967/2006 del Consell pel que fa a la distància mínima de 
la costa i la profunditat marina mínima per a la pesca de sonsos (Gymnammodytes cicerelus i G. semisqua-
matus) i gòbids (Aphia minuta i Crystallogobius linearis) amb xarxes de tir des d'embarcació a determinades 
aigües territorials d'Espanya (Catalunya). DOUE L342, de 27.09.2021. 
19 Ordre ACC/155/2021, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Pla de gestió de la modalitat de la sonsera al 
litoral català (2021-2026). DOGC núm. 8463, de 22.07.2021. 
20Decret 321/2021, de 20 de juliol, del Consell Català de Cogestió Marítima. DOGC núm. 8463, de 22.07.2021. 
Dictamen del CTESC 03/2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0091&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0091&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0092&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1713
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1863583&type=01
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-El-Ministerio-de-Agricultura,-Pesca-y-Alimentaci%C3%B3n-habilitar%C3%A1-un-sistema-de-ayudas-para-compensar-la-reducci%C3%B3n-de-d%C3%ADas-de-pesca-en-el-Mediterr%C3%A1neo-aplicada-por-la-Uni%C3%B3n-Europea-/tcm:30-583918
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1863641&type=01
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_77185460_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_77185460_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1713
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1863583&type=01
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1863583&type=01
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1863641&type=01
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cogestió de la pesca professional d’un espai concret a Catalunya l’any 2021, el de les arts 
menors del cap de Creus. 

Gràfic V.1.G10. Evolució de les importacions, les captures i la producció de peix a Catalunya 
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Unitats: milers de tones de peix. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR). 

La producció aqüícola (9,3 tones de peix i mol·luscs) ha augmentat el 31,0% i la recaptació 
s’ha més que duplicat (s’ha incrementat el 145,8%), de manera que el preu per quilogram 
de peix de l’aqüicultura ha estat de 6,17 €, superant el de la pesca. No es coneix si això ha 
afectat l’ocupació, les darreres dades disponibles són de l’any 2019. 

Ara bé, les importacions de peix s’han incrementat de nou fins a les 163,5 tones de peix 
l’any 2021, el 84,8% del total (captures, producció i importacions de peix sumades). 

La qualitat dels peixos i crustacis de les costes catalanes és bona, malgrat l’estat de la mar 
Mediterrània i la presència de microplàstics als crustacis, segons l’estudi de “Som Pesca” 
de la UAB publicat aquest any 2021. 

Val a dir que el consum de peix a Catalunya (17,9 kg per habitant) va augmentar en 0,3 kg 
per habitant l’any 2020  (darrer any amb dades disponibles) respecte de l’anterior, malgrat 
la pandèmia de la COVID-19. Ara bé, les captures de peix i la producció aqüícola només 
van cobrir el 19,7% d’aquest consum (3,5 kg per habitant: 2,6 la pesca i 0,9 l’aqüicultura); 
l’altre 80,3% es va haver de satisfer mitjançant les importacions de peix (137,8 tones l’any 
2020), això és, 14,4 kg de peix importats per persona. 

Per acabar, és rellevant comentar que l’economia blava ocupa 214.496 persones de ma-
nera directa i factura 35.000 M€ l’any segons el primer Informe d’aplicació de l’Estratègia 
marítima 2030. 

https://sompesca.cat/
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/08-pesca/politica-maritima/enllacos-documents/fitxers-binaris/Informe-EMC-2018-2019.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/08-pesca/politica-maritima/enllacos-documents/fitxers-binaris/Informe-EMC-2018-2019.pdf
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2. Sostenibilitat del consum i la producció 

 Cada cop més empreses incorporen criteris de sostenibilitat per transformar la pro-
ducció progressivament i, així, fer-la més eficient, reduint el consum de recursos naturals i 
materials i contribuint a desvincular el creixement econòmic de la degradació mediambien-
tal, d’acord amb l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS número 8) de l’Agenda 
2030 de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). 

2.1. Empreses, economia circular i medi ambient 

D’una banda, el context mundial i europeu actual de recuperació econòmica està incentivant 
el canvi de paradigma, amb la finalitat de construir un model social i econòmic més circular 
i descarbonitzat. Això suposa una oportunitat per crear models de negoci nous i de coope-
ració per a les empreses. En aquest àmbit destaca l’aprovació del Pla d’acció d’economia 
circular 2030 en el marc de l’Estratègia d’economia circular de l’Estat espanyol l’any 2021. 

D’altra banda, la fiscalitat ambiental (energia, transport, contaminació i ús dels recursos) pot 
contribuir a incentivar l’economia circular i descarbonitzada. De fet, representa l’1,8% del 
PIB de l’Estat espanyol, el 2,6% de l’eurozona i el 2,4% del PIB de la UE-27. Ara bé, sembla 
que és en el transport on la tributació mediambiental té més recorregut. 

2.1.1. Economia circular i consum de recursos naturals 

En general, la societat i l’economia mundial va consumir 100.000 milions de tones (Mt) de 
recursos naturals o materials l’any 2020, però tan sols el 8,6% va tornar a recuperar el valor 
(The circularity gap report 2022). A la UE-27 el percentatge de materials reutilitzats o reci-
clats va ser superior, el 12,8% dels materials consumits l’any 2020, i va augmentar el 0,8% 
respecte de 2019. A l’Estat espanyol va ser de l’11,2% segons Eurostat. 

La societat i economia catalana va ser més dependent de les importacions i menys 
eficient en el consum de recursos i l’ús de materials l’any 2019 que l’anterior. 

Pel que fa a Catalunya, primer, la societat i l’economia catalana van consumir 56,3 Mt de 
recursos naturals l’any 2019 en forma de: biomassa, minerals metàl·lics o no, combustibles 
fòssils i altres, el 8,8% més que l’any anterior. Això és, el 12,9% dels recursos consumits 
per l’Estat espanyol (el darrer any disponible és el d’abans de la COVID-19). 

Segon, el consum de materials en l’àmbit domèstic (7,3 t/habitant) es va incrementar 0,3 
tones per capita l’any 2019 respecte de 2018. Ara bé, va ser més eficient que la mitjana de 
l’Estat espanyol (9,3 t/habitant). Tercer, la productivitat dels recursos (4,3 € del PIB per 
quilogram de materials), tot i ser superior a la de l’Estat (2,7 € PIB/kg), va disminuir el 4,3% 
l’any 2019 respecte de l’anterior. 

Per tot això, l’eficiència en l’ús dels recursos va empitjorar a Catalunya el darrer any amb 
dades disponibles (2019). 

Quart, Catalunya va extreure 38,7 Mt de recursos dels ecosistemes l’any 2019, el 3,4% més 
que l’any anterior. D’altra banda, el saldo entre les importacions i les exportacions va ser 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/210525cminplanaccioneconomiacircular_tcm30-526711.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/210525cminplanaccioneconomiacircular_tcm30-526711.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NMAUtZcoSLwmHt_r5TLWwB28QJDghi6Q/view
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_CUR__custom_1598253/default/table?lang=en
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importador en 17,6 Mt, i es va incrementar el 23,1% respecte de 2018. En percentatge, 
l’extracció de materials (el 68,7%) va ser inferior a la de l’Estat (el 82,9%); en canvi, el saldo 
importador va ser superior (el 31,3% i el 17,1% respectivament). És a dir, la societat cata-
lana és molt més dependent de les importacions que el conjunt de l’Estat espanyol. 

Per acabar, enguany s’ha aprovat l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030 
per promoure entre d’altres, el desenvolupament sostenible en el marc de l’economia circu-
lar. L’estratègia integra tots els sectors i sistemes que depenen dels recursos biològics i de 
les seves funcions i principis.21 

2.1.2. La producció de béns i serveis amb menys impacte ambiental 

 Un altre dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU és 
el de garantir modalitats de consum i producció sostenibles (ODS número 12), de manera 
que tant les certificacions i els distintius, com la inversió i la despesa mediambiental de les 
empreses, contribueixen a aconseguir-lo. 

2.1.2.1. Les certificacions mediambientals 

El nombre d’empreses amb certificat mediambiental ha augmentat l’any 2021 res-
pecte de l’anterior, especialment les empreses amb distintiu o etiqueta ecològica. 

S’observa que a Catalunya hi ha 586 empreses amb algun tipus de certificació ambiental 
l’any 2021 (moltes més amb ISO ambiental o energètica, però no es disposa de registre 
desagregat per Catalunya). Això és, 41 empreses més que l’any 2020. La majoria són em-
preses reconegudes amb el sistema d’etiquetatge ecològic europeu o català (ofereixen pro-
ductes o serveis amb requeriments ambientals més enllà dels obligatoris). 

  

 
21 Acord GOV/141/2021, de 14 de setembre, pel qual s'aprova l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 
2021-2030. DOGC núm. 8503, de 16.09.2021. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1870533&type=01
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1870533&type=01
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1870533&type=01
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Gràfic V.2.G1. Evolució de les certificacions ambientals. Catalunya 2008-2021 
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Unitats: nombre d’empreses certificades EMAS, Etiqueta Ecològica i Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. 
(1) Esquema europeu d’auditoria i gestió ambiental (EMAS). 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR).  

Els sistemes de gestió mediambiental a les empreses 

A Catalunya hi ha 237 empreses catalanes adaptades a l’Esquema comunitari de gestió i 
auditoria ambiental EMAS l’any 2021, dos menys que l’any 2020. El 36,3% són petites, el 
33,8% mitjanes i el 30,0% grans. Tot i el pes considerable de les empreses certificades 
EMAS catalanes en el conjunt de l’Estat (el 24,0%) i la UE-27 (el 5,9%), l’any 2021 han 
disminuït. 

Les empreses de serveis i la indústria representen el 37,1%  i el 27,0% respectivament del 
total. A més distància se situen els gestors de residus, l’Administració pública i les empreses 
de transport i emmagatzematge.22 

Val a dir que tot i incrementar la quantia dels ajuts (el 45%) per aplicar sistemes de gestió 
mediambiental, el nombre d’organitzacions beneficiàries (42) s’ha gairebé duplicat (s’ha 
multiplicat per 1,7), de manera que l’import mitjà de l’ajut s’ha reduït a 1,171 € per empresa. 

No hi ha cap registre d’empreses catalanes amb sistema internacional ISO de gestió ambi-
ental o energètica. Això no obstant, les 12.584 empreses de l’Estat espanyol amb ISO de 
gestió ambiental 14001 i les 637 amb ISO de gestió energètica 50001 signifiquen respecti-
vament el 15,7% i el 5,6% de la UE-27 + Noruega. 

L’etiqueta ecològica europea  

 
22 Serveis: activitats recreatives i d’oci, hosteleria, activitats sanitàries i serveis socials, educació, comerç a 
l’engròs i al detall i d’altres.  
Indústria: química, metall, farmacèutica, electrònica, plàstic i cautxú, paper, automoció, alimentació, tèxtil, arts 
gràfiques i d’altres.  
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Malgrat la pandèmia de la COVID-19, s’han incorporat 15 noves empreses catalanes amb 
etiqueta ecològica de la Unió Europea (EE) l’any 2021, que manufacturen articles respec-
tuosos amb el medi ambient al llarg del cicle de vida. Les empreses catalanes amb EE han 
representat el 26,3% de les companyies de l’Estat i el 3,7% de la UE-27 l’any 2021. 

Més d’una quarta part de les empreses (el 26,3%) fabriquen productes de neteja. En total 
sumen 76 organitzacions que elaboren milers (3.658) de productes. Ara bé, el 64,2% dels 
articles amb etiqueta ecològica produïts són pintures i vernissos, el 24,4% paper de tissú i 
el 6,0% restant articles de neteja. Un altre punt important és que la majoria de les empreses 
de serveis amb etiqueta ecològica (12) són allotjaments turístics. 

El distintiu de garantia de qualitat ambiental català 

El sistema català que incentiva les empreses a anar més enllà de les seves obligacions 
ambientals, el distintiu de garantia de qualitat ambiental, també ha incorporat 28 noves em-
preses l’any 2021. Això és, 273 organitzacions en total, la majoria d’elles (el 83,2%) de 
serveis. 

Les flotes de vehicles i els equipaments culturals representen respectivament el 27,1% i el 
14,3% de les companyies de serveis, seguit de les instal·lacions juvenils (el 10,3%). Quant 
als productes fabricats per les empreses manufactureres amb el distintiu (el 16,8%), el 
76,0% són articles per estalviar aigua (76,0%); a més distància estan les d’àrid reciclat (el 
6,8%) o els productes de fusta (el 4,6%), entre d’altres. 

2.1.2.2. El registre d’activitats industrials que incideixen en el medi ambient 

Pel que fa als danys mediambientals, la CE ha comunicat les directrius que han de servir 
per millorar la comprensió de la normativa de responsabilitat mediambiental de les empre-
ses i l’eficàcia en l’aplicació.23 L’Estat espanyol també ha aprovat el Reial decret llei 7/2021 
que transposa la Directiva sobre responsabilitat mediambiental quant a prevenció i repara-
ció de danys mediambientals, a conseqüència del procediment d’infracció obert contra la 
transposició que n'havia fet mitjançant la Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental.24 

L’impacte mediambiental dels complexos industrials registrats (PRTR)25 ha millorat 
pel que fa a les emissions contaminants a l’atmosfera i el sòl, però no als residus i la 
valorització. 

Catalunya tenia registrats 1.428 complexos industrials l’any 2020 (darrer any disponible) al 
Registre d’Emissions i Fonts Contaminants PRTR, 28 més que l’any anterior, el 23,5% del 

 
23 Comunicació de la Comissió. Directrius per les que es proporciona un concepte comú del terme “dany 
mediambiental”, tal com es defineix a l'article 2 de la Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell 
sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals. DOUE 
núm. 118, de 07.04.2021. 
24 Reial decret llei 7/2021, de 27 d'abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de 
competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, 
prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament treballadors en la prestació de serveis trans-
nacionals i defensa dels consumidors. BOE núm. 101, de 28.04.2021.  
Es modifica la condició d’interessat en els procediments d’exigència de responsabilitat mediambiental, procu-
rant una transposició més fidel. 
25 Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Registre d’Emissions i Fonts Contaminants.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70037
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/27/7
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70037
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70037
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70037
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/27/7
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/27/7
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/27/7
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/27/7
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conjunt de l’Estat espanyol. La suma de les emissions contaminants a l’atmosfera, l’aigua i 
el sòl d’aquestes instal·lacions (12,8 milions de tones) es va reduir el 25,4% l’any 2020 
respecte a 2019 i va representar el 13,5% de les emissions totals de l’Estat. No va ser així 
amb els residus generats (5,3 milers de tones), que van augmentar el 3,4%. Se’n van valo-
ritzar el 61,7%, 1,5 punts percentuals menys que l’any anterior i signifiquen el 23,8% dels 
residus transferits de l’Estat. 

Per acabar, s’ha aprovat el Programa d’inspecció ambiental integrada 2021 per comprovar 
el compliment de les autoritzacions ambientals, que preveu inspeccionar 767 establiments 
(industrials, energètics, explotacions ramaderes, gestors de residus i dipòsits controlats). 
Pel que fa a les vuit empreses catalanes noves obligades a sol·licitar l’autorització ambiental 
de l’annex I.2 l’any 2021, tres d’elles han complert amb els requisits (Reial decret llei 1/2016, 
text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la comunicació). 

2.1.3. La despesa i inversió en protecció ambiental 

La inversió en maquinària per prevenir la contaminació i protegir l’atmosfera, l’aigua 
i el sòl va augmentar l’any 2019 (darrer any amb dades disponibles). 

Les empreses industrials catalanes van gastar en inversió i despesa corrent per protegir el 
medi ambient l’1,4% del PIB real de la indústria, 0,1 punts percentuals més l’any 2019 (dar-
rer any disponible) que el 2018. Això és, 618 milions de €, el 7,8% més que l’any anterior. 

D’una banda, la despesa corrent en medi ambient de les indústries catalanes en personal, 
R+D+I ambiental, serveis i pagaments a l’Administració (490 M€) va augmentar l’1,4% i va 
significar el 79,3% de la despesa total. De l’altra, la inversió en maquinària, edificis i sòl (128 
M€) va significar el 20,7% restant i es va incrementar el 42,3% l’any 2019 respecte de l’an-
terior. 

Gràfic V.2.G2. Evolució de la despesa en protecció ambiental. Catalunya 2000-2019 
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Unitats: milions de €. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.   

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/informes-dinspeccio-ambiental-integrada-00001/
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Catalunya va contribuir el 28,3% a la despesa corrent de l’Estat espanyol i el 17,4% a la 
inversió, en ser la segona comunitat autònoma que més va invertir a millorar el medi ambi-
ent, després de Galicia (148 M€). La inversió més rellevant va ser en equips integrats per 
prevenir la contaminació (el 68,9%), més que en independents per reduir-la un cop s’ha 
generat (el 31,1%). 

La inversió de les indústries catalanes es va destinar principalment a la millora de la qualitat 
de l’aire i a mitigar el canvi climàtic (el 60,7%). Tot i que també es van esmerçar recursos a 
depurar les aigües residuals (el 11,9%) i protegir el sòl (el 9,8%). De fet, tots els àmbits del 
medi ambient es van veure beneficiats per l’augment de la inversió, fins i tot els més obli-
dats, és a dir, la biodiversitat, el sòl i el soroll. 

2.2. La generació i gestió de residus 

Tot i l’impacte de la COVID-19, els residus no s’han reduït el 15%, però sí que ha 
disminuït el 30% la petjada de carboni de gestionar-los durant el període 2012 i 2020. 

La societat i l’economia catalana han generat 13,8 milions de tones (Mt) de residus (urbans, 
industrials, de la construcció i de la depuració d’aigües residuals) l’any 2020, el 4,8% menys 
que l’any anterior. També ha produït menys residus perillosos (el 3,0% del total). Tots els 
sectors n’han reduït la producció, especialment la indústria i la construcció. Així i tot, Cata-
lunya no ha assolit l’objectiu de reduir-los el 15% del Programa de prevenció i gestió de 
recursos (PRECAT 2020), al contrari, els ha augmentat el 32,0% entre els anys 2012 i 2020. 

No obstant això, la petjada de carboni, és a dir, les emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle associades a la gestió dels residus ha disminuït el 23,0% l’any 2020 respecte de 2019. 
El propòsit de reduir-la el 30,0% durant el període 2012-2020 del PRECAT s’ha aconseguit. 

Gràfic V.2.G3. Evolució de la generació de residus i del PIB. Catalunya 2006-2020 
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Quant a la gestió, els materials rebutjats han representat el 24,4% dels recursos consumits 
al territori, 3,0 punts percentuals (pp) menys que l’any anterior.26 

De fet, la societat i l’economia de Catalunya han recuperat el valor del 59,5% dels residus 
que ha produït l’any 2020. Ara bé, aquest percentatge encara està lluny de l’objectiu de 
valorització total del 65% per a l’any 2035. A més, el pes del reciclatge (el 56,6%) ha dismi-
nuït 2,2 pp l’any 2020 respecte de l’anterior i l’abocament ha augmentat 0,1 pp, això és, el 
26,0% dels residus gestionats, 461 quilograms de deixalles abocades per habitant i any. 

2.2.1. Residus urbans 

No s’ha aconseguit l’objectiu de reduir els residus urbans de Catalunya el 15% entre 
els anys 2012 i 2020, però sí que ha baixat el coeficient de generació (1,41 kg/hab./dia). 

El propòsit de reduir el 15% els residus urbans a Catalunya durant el període 2012-2020 no 
s’ha aconseguit. Tot el contrari, els residus han augmentat el 6,5% durant aquest període. 
El coeficient de generació ha passat d’1,36 a 1,41 kg/hab./dia, però ha assolit l’objectiu dels 
1,48 kg/hab./dia. 

Ara bé, en un context de restriccions i confinament per la pandèmia de la COVID-19 l’any 
2020, els residus urbans (4,0 Mt) han disminuït l’1,6% respecte de l’any anterior. També els 
residus per persona (513 kg/hab./any); tanmateix, l’indicador supera la mitjana de l’Estat i 
la UE-27 (455 i 505 kg/hab./any respectivament). 

Les instal·lacions per gestionar els materials rebutjats (608 en total) han incorporat dos 
centres de transvasament i tres deixalleries l’any 2020. Les deixalleries municipals han re-
collit el 9,9% dels residus municipals, la majoria valoritzables (94,7%), la qual cosa repre-
senta un augment del 2,9% respecte de l’any anterior. 

Tot i que la recollida selectiva ha augmentat, s’està lluny de recuperar el valor del 
70% dels residus municipals o el 55% d’algunes fraccions (orgànica, paper i cartó, 
vidre i envasos lleugers). 

La recollida selectiva ha augmentat el 0,9% l’any 2020 respecte de 2019, fins a representar 
el 45,9% de la gestió dels residus urbans, ara bé, lluny de l’objectiu 2020 del 70%. Quant a 
les fraccions, el 28,4% de la matèria orgànica i el 49,3% dels envasos lleugers han tornat a 
ser útils, sense arribar al valor del 55%, tot i que a prop en el cas dels envasos, la recollida 
selectiva dels quals ha augmentat l’11,2% l’any 2020 respecte de l’anterior. 

Taula V.2.T1. Residus municipals. Catalunya 2020 

Indicador Dada Percentatge Variació 2020/2019 

Recollida selectiva   1.824.099 45,9% 0,9% augmenta 

Tractament fracció resta 1.485.071 37,4% -3,2% disminueix 

Dipòsit controlat 492.674 12,4% -5,5% disminueix 

 
26 Estimació a partir de les estadístiques de l’Idescat i l’INE de l’any 2019 sobre els comptes de fluxos de 
materials (comptabilitat mediambiental).  
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Incineració 171.350 4,3% -1,4% disminueix 

Total 3.973.194 100% -1,6% disminueix 

Unitats: tones i percentatges. 
Dades de l’any 2020. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ARC. 

La recollida d’aparells elèctrics i electrònics ha augmentat considerablement, el 32,2% entre 
2019 i 2020, però tampoc ha assolit la fita de recuperar 4,0 kg d’aparells elèctrics i electrò-
nics per habitant l’any 2020, només se n’han recuperat 0,02 kg/habitant. 

En general, els materials impropis (el 21,8%) dificulten arribar a l’objectiu de valorització, 
especialment a les fraccions de runes (el 64,4%), voluminosos i fusta (el 54,1%) i altres 
(bateries i piles, pneumàtics, olis minerals, fibrociment, etc.) recollits en punts específics i 
deixalleries (el 71,3%), però també a la fracció orgànica (el 24,8%) i d’envasos lleugers (el 
27,0%). Per tot això, la recollida selectiva neta ha representat només el 35,9% del total. 

Val a dir que en l’àmbit de l’Estat, per millorar la gestió de residus de piles, acumuladors i 
bateries d’aparells elèctrics i electrònics s’ha aprovat el Reial decret 27/2021, que transposa 
la directiva per gestionar-los.27 

També s’ha aprovat l’Ordre TED/1522/2021 per la qual els residus de cautxú de pneumàtics 
fora d’ús destinats a certes aplicacions, el paper i cartó recuperat, i l’oli utilitzat processat, i 
el combustible recuperat procedents de determinats tractaments deixen de ser residus per 
ser considerats productes, d’acord amb la Llei de residus i sòls contaminats de l’Estat.28 

No s’aconsegueix gestionar el 100,0% de la fracció resta dels residus, però se’n tracta  
el 69,1% i d’aquesta s’ha valoritzat energèticament el 18%.  

A banda del sistema públic de recollida selectiva, s’han gestionat 2,1 Mt de residus de la 
fracció de resta (el 54,1% del total) l’any 2020, el 3,6% menys que l’any 2019. Tanmateix, 
només se n’han tractat el 69,1%, lluny de l’objectiu del 100,0%; el 22,9% i el 8,0% restant 
s’ha abocat i incinerat respectivament. Aquest any 2020 ha disminuït el dipòsit controlat i la 
incineració de residus municipals el 5,5% i l’1,4% respectivament en comparació amb l’an-
terior. El tractament també, el 3,2%. 

En aquest àmbit la UE ha aprovat la Decisió d’execució (UE) 2021/19 que estableix una 
metodologia comuna per comunicar les dades sobre reutilització, de conformitat amb la 
Directiva 2088/98/CE que obliga els estats membre a adoptar mesures per fomentar-la en 

 
27 Reial decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen el Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre 
piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, i el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre 
residus d'aparells elèctrics i electrònics. BOE núm. 17, de 20.01.2021. 
28 Ordre TED/1522/2021, de 29 de desembre, per la que s'estableixen els criteris per determinar quan el 
cautxú granulat i la pols de cautxú, obtinguts del tractament de neumàtics fora de l'ús i destinats a certes 
aplicacions, deixen de ser residus d’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, 
i per la que es modifiquen les ordres TED/426/2020, de 8 de maig, APM/205/2018, de 22 de febrer, i 
l'APM/206/2018, de 22 de febrer, per les que, respectivament, s'estableixen els criteris per determinar quan 
el paper i el cartró recuperat destinat a la fabricació de paper i cartró, l'oli utilitzat processat procedent del 
tractament d'olis usats per al seu ús com a combustible i el combustible recuperat procedent del tractament 
de residus MARPOL tipus C per al seu ús com a combustible en bucs, deixen de ser residus d’acord amb la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. BOE núm. 8, de 10.01.2022. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/19/27
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/ted1522
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0019&from=ES
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/ted1522
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/ted1522
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/ted1522
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/ted1522
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/ted1522
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/ted1522
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/ted1522
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/ted1522
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/ted1522
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els programes de prevenció de residus, supervisar-la, avaluar-la i mesurar-la amb una me-
todologia comuna.29 

Plàstics 

Cal comentar també que els plàstics d’un sol ús representen el 60% de la contaminació 
marina i amenacen la biodiversitat i els ecosistemes marins segons el Fons Mundial per la 
Natura (WWF). 

La producció de plàstics mundial s’ha multiplicat per dos en vint anys i és de 461,1 milions 
de tones a l’any segons l’ONU que ha acordat el primer Tractat internacional vinculant per 
frenar-ne la contaminació i que encara està pendent de ratificar. També s’ha multiplicat per 
dos el consum i el volum de residus plàstics produïts i rebutjats a conseqüència de la pan-
dèmia de la COVID-19 segons l’informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). S’està 
en un punt de no retorn i el reciclatge és una de les solucions. 

A Catalunya, les bosses d’un sol ús prohibides a partir de l’any 2021 han disminuït el 15%; 
en canvi, han augmentat el 70,4% les safates d’un sol ús entre 2018 i 2020 segons l’ARC. 
D’altra banda, l’abocament i la incineració de plàstics a Catalunya es grava des de fa anys 
mitjançant el cànon de residus, que pot transformar-se en el moment que l’Estat espanyol 
incorpori el contingut de la Directiva sobre plàstics d’un sol ús de l’any 2019 de la UE a 
l’ordenament jurídic. 

2.2.2. Residus industrials i de la construcció 

La indústria catalana, en reduir la generació de residus, ha aconseguit l’objectiu 2020 
de valorització, però n’ha augmentat la intensitat. 

La indústria catalana ha produït el 7,7% menys de residus l’any 2020 que l’any anterior (3,5 
milions de tones) a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19; el 88% no són perillosos. 
Els residus de l’agroindústria han significat gairebé una quarta part (el 22,1%) del total. Tots 
els grups de residus han disminuït tret de quatre: revestiments (pintures, vernissos, esmalts, 
adhesius segellats i tintes d’impressió), construcció i demolició, tèxtils i dissolvents. Tanma-
teix, la indústria n’ha incrementat la intensitat a Catalunya, que ha passat de 77 a 88 tones 
de residus per cada milió de € del PIB real industrial català. 

Quant a la gestió, el percentatge de recuperació del valor dels residus industrials ha acon-
seguit l’objectiu del 70% i es manté alt (el 76,4% l’any 2020).  El 87,9% de la valorització és 
externa, el 4,9% en origen i el 7,9% com a subproducte. El rebuig representa el 23,1%, i la 
majoria, dos de cada tres tones rebutjades, han anat a l’abocador. 

La construcció ha produït menys residus i n’ha reciclat més, però no ha assolit l’ob-
jectiu de valorització 2020. 

El sector de la construcció i la demolició ha reduït el 5,1% la generació de residus l’any 2020 
(5,7 milions de tones) per la pandèmia de la COVID-19. No obstant això, també ha generat 

 
29 Decisió d’execució (UE) 2021/19 de la Comissió de 18 de desembre de 2020, per la qual s'estableix una 
metodologia comuna i un format per a la comunicació de dades sobre la reutilització de conformitat amb la 
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. DOUE L/10, de 12.01.2021. 

https://www.wwf.es/?60000/La-contaminacion-por-plasticos-en-el-oceano-se-cuadruplicara-al-2050
https://www.unep.org/news-and-stories/story/what-you-need-know-about-plastic-pollution-resolution
https://www.who.int/es/news/item/01-02-2022-tonnes-of-covid-19-health-care-waste-expose-urgent-need-to-improve-waste-management-systems
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0019&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0019&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0019&from=ES
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més residus, 575 tones per cada milió de € del PIB real de la construcció, en comparació 
amb l’any 2019, en què es van generar 518 t/M€ PIB de la construcció. 

El 58,3% d’aquest rebuig s’ha gestionat mitjançant plantes de triatge i reciclatge, un per-
centatge superior al de l’any anterior, i el 41,7% ha anat a dipòsits controlats de runes. 
Tanmateix, la recuperació del valor dels residus del sector no ha aconseguit la fita del 70% 
per a l’any 2020. 

2.2.3. Residus dels serveis ambientals i dels gestors de residus 

Serveis ambientals 

Les 530 depuradores en funcionament a Catalunya han produït 0,52 milions de tones de 
fangs, el 5,8% menys que l’any 2019. De 72,0 kg de residus per habitant l’any 2019 s’ha 
passat a 67,6 kg/capita el 2020, en un context de creixement moderat de la població cata-
lana del 0,2%. La recuperació del valor material i energètic dels fangs (del 63,3%) gairebé 
ha arribat a l’objectiu 2020 del 65%. 

Gestors de residus 

S’han afegit 144 empreses gestores més l’any 2020 i ja sumen un total de 1.260 empreses 
registrades, que han gestionat 22,6 milions de tones de residus l’any 2020. El 42,0% dels 
quals tenen origen en la construcció, el 30% són municipals, el 26,0% industrials i el 2,0% 
restant, ramaders. El 10,0% dels residus (entrades + sortides) s’han gestionat fora de Ca-
talunya. S’ha recuperat el valor del 61,0% dels materials rebutjats que han entrat als ges-
tors, la majoria materialment, tret del 4%, que s’ha valoritzat energèticament. 

En aquesta matèria i en l’àmbit de l’Estat s’ha aprovat el Reial decret 265/2021 per prevenir 
la generació de residus de vehicles al final de la seva vida útil i dels seus components i 
preparar-los per a la valorització, que també transposa la Directiva europea.30 

De fet, les empreses catalanes de gestió de vehicles fora d’ús (159) han reciclat i valoritzat 
el 72,7% del pes mitjà dels vehicles i han preparat per reutilitzar el 7,6% de les peces. No 
obstant això, encara no s’ha aconseguit l’objectiu de reciclar el 85,0% del pes i valoritzar-
ne el 95,0%, així com el nou objectiu de preparar el 10% o el 15% (a partir de 2026) en pes 
dels components o peces dels vehicles fora d’ús per ser reutilitzats (Reial decret 265/2021). 

2.3. Energia 

 El sistema energètic català s’ha construït al llarg dels anys amb un mix majoritària-
ment fòssil, però també nuclear. Ara bé, complir amb l’objectiu de desenvolupament soste-
nible d’energia neta i assequible (ODS número 7) requereix substituir progressivament les 

 
30 Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, sobre els vehicles al final de la seva vida útil i pel qual es modifica el 
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. BOE núm. 89, de 
14.04.2021. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265
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energies fòssils i nuclears per energies renovables, és a dir, descarbonitzar el model ener-
gètic, sense oblidar que sempre s’ha de tenir energia disponible.31 

En aquest context cal remarcar que a Catalunya s’ha aprovat el full de ruta del Govern 
(Decret llei 24/2021) per accelerar la transició energètica, amb la finalitat d’aconseguir el 
50% d’electricitat renovable consumida i la neutralitat de les emissions de GEH l’any 2050, 
i així, complir amb la Llei del canvi climàtic. Aquesta norma modifica el Decret llei 16/2009 
d’impuls a les energies renovables i la Llei 16/2017 del canvi climàtic de Catalunya. 

Breument, el Decret llei 24/2021 adopta mesures de simplificació administrativa en matèria 
d’autoconsum d’electricitat i crea la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables. 
També dona prioritat a les instal·lacions de dimensió petita i mitjana (menys de 5 MW), 
d’acord amb el territori, i determina les condicions que han de tenir les de més de 5 MW. A 
més, defineix les figures de protecció ambiental no compatibles amb els parcs eòlics i de 
protecció del sòl agrícola, entre d’altres.32 

El full de ruta també preveu la creació d’una xarxa d’oficines tècniques per donar suport als 
municipis, l’aprovació del Pla territorial sectorial d’energies renovables i de la Llei de transi-
ció energètica catalana, així com la creació d’una energètica pública i l’impuls de l’aprofita-
ment de la biomassa i el biogàs. 

Aquest any també s’ha aprovat la modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya 
per facilitar els acords amb majoria simple en la instal·lació de sistemes d’eficiència ener-
gètica o d’energies renovables comunitàries i incentivar el consens entre les comunitats de 
propietaris, entre d’altres (Decret llei 28/2021).33 

I, en l’àmbit de l’Estat, s’ha publicat la versió definitiva del Pla nacional integrat d'energia i 
clima 2021-2030 (PNIEC) en compliment del Reglament UE 2018/199, amb els objectius 
següents: descarbonitzar (reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle o GEH el 
23% l’any 2050 respecte de 1990), impulsar les energies renovables (el 42% del consum 
d’energia final i el 74% de l’electricitat generada), millorar l’eficiència energètica dels edificis 
i la mobilitat (el 39,5% l’any 2030), garantir la seguretat energètica, impulsar un mercat 
estatal més competitiu de l’energia i innovar.34 

En relació amb el PNIEC, també s’ha aprovat l’Estratègia d'emmagatzematge energètic per 
donar suport al creixement significatiu de la generació renovable i a la gestió de les xarxes 

 
31 Energies renovables: eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica, oceànica, hidràulica, biomassa, 
gasos dels abocadors i plantes de depuració i biogàs segons la CE. 
32 Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes 
i participades. DOGC núm. 8531, de 27.10.2021. Convalidat, sense tramitació com a projecte de llei, pel Par-
lament l’1.12.2021. 
33 Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal 
d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes 
d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 
10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, 
econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les dispo-
sicions del dret civil català. DOGC núm. 8569, de 23.12.2021. 
34 Resolució de 25 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Política Energètica i Mines i de 
l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 de març 
de 2021, pel qual s'adopta la versió final del Pla nacional integrat d'energia i clima 2021-2030. BOE núm. 77, 
de 31.03.2021. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=913061&validity=1876121&language=ca&traceability=01
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=916751
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-de-almacenamiento-energ%C3%A9tico-clave-para-garantizar-la-seguridad-del-suministro-y-precios-m%C3%A1s-bajos-de-la-energ/tcm:30-522653
http://eli/es-ct/dl/2021/10/26/24/dof
http://eli/es-ct/dl/2021/10/26/24/dof
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916751
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916751
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916751
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916751
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916751
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916751
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
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elèctriques, entre d’altres. Així com el Programa d’incentius (Reial decret 477/201) per com-
plir amb els propòsits d’energies renovables i emmagatzematge  del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència (PRTR).35 

De fet, en desenvolupament d’aquest PRTR s’ha aprovat el Reial decret llei 29/2021 per 
eliminar les barreres normatives que impedeixen o dificulten un desplegament accelerat de 
la mobilitat elèctrica, l'autoconsum, les energies renovables, l’hidrogen renovable i l’emma-
gatzematge.36 

2.3.1. L’ús de l’energia 

A diferència de l’any 2020, el 2021 ha estat un any de recuperació de l’economia als països 
del G20 (+6,5%), i, per tant, de repunt del consum energètic (+4,1%) i de les emissions 
(+4,4%), segons Enerdata. Malauradament, l’ICAEN no ha pogut proporcionar al CTESC 
les dades sobre consum d’energia primària i final a Catalunya de l’any 2020 i 2021. A con-
tinuació es fa un breu resum de les dades de l’any 2019 (vegeu també el capítol V. Soste-
nibilitat ambiental de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 del CTESC). 

1. L’eficiència del sistema energètic català, és a dir, el consum d’energia per l’usuari 
final sobre el d’energia primària abans de ser transformada, és del 56,9%, inferior a la 
del conjunt de l’Estat espanyol (el 60,8%) o de la UE-27 (62,5%). 

2. El consum d’energia primària és el 69,1% fòssil i el 24,5% nuclear. La intensitat ener-
gètica primària és de 112,3 tones equivalents de petroli (tep) per milió de € (M€) i de 3,3 
tep per habitant. Les renovables només representen el 5,4% del total, lluny del 14,1% 
de l’Estat o el 15,3% de la UE-27. 

3. El consum d’energia final, en altres paraules, d’energia secundària útil per a la societat 
i l’economia catalana (gasoil, gasolina, querosè, electricitat, gas i altres) és el 70,3% 
fòssil (productes petrolífers) i el 25,1% elèctrica. L’estalvi d’energia del 14,6% previst 
durant el període 2012-2020 no s’ha produït, al contrari, ha augmentat el consum l’1,7%, 
especialment en el transport. La intensitat energètica final és de 112 tep/M€ del PIB. I 
les renovables només signifiquen el 3,9% del consum d’energia final a Catalunya, per 
sota del 18,4% de l’Estat o el 19,7% de la UE-27. 

Cal tenir present que en l’àmbit de la UE-27 la participació de les renovables ha estat del 
21,3% i ha superat l’objectiu, el 10% al transport. Tanmateix, la UE-27 tampoc ha assolit el 
propòsit de reduir el consum d’energia el 20%, malgrat que la pandèmia de la COVID-19 ha 
contribuït a reduir el consum d’energia primària el 5%, i el d’energia final el 3% entre els 
anys 1990 i 2020 (EEA). 

 
35 Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i 
a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autocon-
sum i a l'emmagatzematge, amb fonts de energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics 
renovables al sector residencial, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. BOE núm. 155, 
de 30.06.2021. 
36 Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel que s'adopten mesures urgents en l'àmbit energètic per 
al foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables. BOE núm. 305, de 
22.12.2021. En el moment d’elaborar aquest capítol, en tramitació parlamentària com a projecte de llei. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/21/29
https://ctesc.gencat.cat/noticies/81699165.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/21/29
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/21/29
https://www.congreso.es/busqueda-de-publicaciones?p_p_id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicaciones_mode=mostrarTextoIntegro&_publicaciones_legislatura=XIV&_publicaciones_id_texto=(BOCG-14-A-87-1.CODI.)
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En l’àmbit del transport, i d’acord amb el Pla nacional integrat d'energia i clima 2021-2030 
(PNIEC) de l’Estat, s’han establert els objectius obligatoris mínims de venda o consum de 
biocarburants per als anys 2021 i 2022 (el 9,5% i del 10,0% respectivament en contingut 
energètic i biocarburants avançats); així com els límits màxims de proporció de biocarbu-
rants produïts a partir de determinats cultius alimentaris o de determinades matèries en el 
sector del transport. També s’ha transposat la Directiva sobre els biocombustibles amb risc 
elevat de canviar indirectament l’ús de la terra (Reial decret 205/2021).37 

Quant a l’edificació, s’ha modificat el Reglament d’instal·lacions tèrmiques (Reial decret 
178/2021), per adequar-lo parcialment a les directives d’eficiència energètica i foment de 
les energies renovables, i així, reduir la contaminació atmosfèrica i el consum d’energia 
primària el 39,5% l’any 2030.38 També s’ha aprovat el procediment bàsic per a la certificació 
energètica dels edificis, amb la finalitat de millorar-ne l’eficiència i mitigar les emissions de 
CO2 (Reial decret 390/2021).39 

2.3.2. Electrificació 

2.3.2.1. La facturació d’electricitat per sectors a Catalunya 

L’ICAEN tampoc ens ha pogut facilitar les dades de facturació elèctrica per sectors aquest 
any 2021, vist que Endesa no les envia des del mes de juny, al·legant motius de gestió de 
dades i informació després del canvi d’estructura tarifària elèctrica. A continuació es fa un 
resum de les dades de facturació elèctrica de l’any 2020 (vegeu el capítol V de la MSEL, 
2020). 

▪ L’electricitat representa  una quarta part del consum d’energia final (3.264 milers de tep 
o Ktep). El 36,0% d’aquest consum elèctric el fa la indústria i la construcció, el 33,6% 
els serveis, el 28,7% és domèstic i l’1,7% restant el sector primari i energètic. En general, 
el consum d’electricitat es va reduir l’any 2020 a conseqüència de la pandèmia de la 
COVID-19, tret del consum domèstic, pel confinament domiciliari i el teletreball. 

2.3.2.2. La capacitat de generació elèctrica instal·lada 

La capacitat per generar electricitat ha augmentat molt poc l’any 2021, només ho ha 
fet la solar fotovoltaica i el biogàs. 

La capacitat per generar electricitat a Catalunya l’any 2021 ha estat de 12.018,2 MW; tan 
sols ha augmentat el 0,7% respecte de 2020 (el 23,3% la solar fotovoltaica i 0,5 el biogàs). 
La potència instal·lada se situa per sota d’allò que s’havia planificat en el Pla de l’energia i 
canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), especialment la renovable, i con-
cretament, l’eòlica, la solar i la biomassa, tal com s’observa al gràfic de més endavant. 

 
37 Reial decret 205/2021, de 30 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1085/2015, de 4 de desembre, 
de foment dels biocarburants, i es regulen els objectius de venda o consum de biocarburants per als anys 
2021 i 2022. BOE núm. 77, de 31.03.2021. 
38 Reial decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis. BOE núm. 71, de 24.03.2021. 
39 Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència 
energètica dels edificis. BOE núm. 131, de 03.06.2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/205
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4572
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4572
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/390/con
https://ctesc.gencat.cat/noticies/81699165.html
https://ctesc.gencat.cat/noticies/81699165.html
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/205
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/205
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/205
file:///C:/CTESC/eminarro_2022/2021_MSEL_CTESC/2022_CAP_V-MSEL2021/de%2023%20de
file:///C:/CTESC/eminarro_2022/2021_MSEL_CTESC/2022_CAP_V-MSEL2021/de%2023%20de
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/390/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/390/con
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Ara bé, l’estudi sobre Prospectiva energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050) pro-
porciona una orientació de quina ha de ser la política energètica a Catalunya per assolir la 
integració de les energies renovables al mercat elèctric i un model energètic 100% renova-
ble a Catalunya l’any 2050. 

D’altra banda, el pes de la capacitat elèctrica renovable és del 34,5% de la total, inferior al 
57,8% del conjunt de l’Estat espanyol o al 49,6% de la UE-27. 

 

Gràfic V.2.G4. Capacitat instal·lada i objectius del Pla de l’energia i el canvi climàtic de Cata-
lunya (PECAC20). Catalunya 2021 
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Unitats: megawatts (MW). 
Nota: potència planificada 2012-2020. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAEN i l’Eurostat. 

No obstant això, la potència solar fotovoltaica s’ha més que duplicat (x 2,2) en deu anys i 
ha passat de 196 MW (any 2010) a 430,5 MW (any 2021). A més, l’autoconsum fotovoltaic 
s’ha multiplicat per setanta des del 2013, d’1,2 a 86,9 MW. 

https://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/IREC_PROENCAT-i-transicio-energetica-a-CAT.-Integracio-EERR-al-mercat-electric
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Gràfic V.2.G5. Variació relativa de la capacitat instal·lada. Catalunya 2020-2021 
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Unitats: megawatts (MW). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAEN i l’Eurostat. 

2.3.2.3. La producció elèctrica 

La reducció de la generació d’electricitat renovable d’origen hidràulic i, per tant, de 
les renovables en general, mostra l’esforç i la inversió que encara s’ha de fer per 
satisfer el 50% de la demanda elèctrica amb renovables l’any 2030. 

Catalunya ha generat 2.860 Ktep d’electricitat renovable l’any 2021, el 6,4% menys que 
l’any anterior. El pes de la renovable ha caigut el 17,5% a causa de la reducció de la pro-
ducció hidroelèctrica, que és important tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. Cal tenir en 
compte que l’any 2021 ha estat un any càlid i sec. 

També és rellevant destacar que s’ha renovat l’autorització d’explotació de les centrals nu-
clears catalanes d’Ascó I i d’Ascó II l’any 2021.40 

Generació d’electricitat renovable 

La producció elèctrica renovable (638 Ktep) ha representat el 20,3% del total de la capacitat 
renovable instal·lada, així com el 17,5% de l’electricitat total generada l’any 2021. 

Aquest percentatge se situa per sota de l’objectiu que s’havia planificat per a l’any 2020 
(1.857 Ktep) i del 50% de la demanda elèctrica de la Llei del canvi climàtic i el full de ruta 

 
40 Ordre TED/1084/2021, de 27 de setembre, per la qual es concedeix la renovació de l'autorització d'explo-
tació de la Central Nuclear Ascó I. BOE núm. 240, de 07.10.2021.  
    Ordre TED/1085/2021, de 27 de setembre, per la qual es concedeix la renovació de l'autorització d'explo-
tació de la Central Nuclear Ascó II. BOE núm. 240, de 07.10.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16336.pdf
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per a l’any 2030. També és inferior als percentatges d’electricitat renovable del conjunt de 
l’Estat espanyol (el 46,7%) i la UE-27 (el 34,5% el 2020), tal com s’observa al gràfic.41  

Gràfic V.2.G6. Evolució de l’electricitat renovable. Catalunya, Estat i UE-27 2005-2021 
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Unitats: percentatge (%). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAEN, l’INE i l’Eurostat. 

Ara bé, tot i la davallada del 35,1% de l’electricitat renovable d’origen hidràulic l’any 2021, 
respecte de 2020. la producció d’electricitat solar i eòlica han augmentat el 25,5% i el 2,6% 
respectivament. Val a dir que la generació d’electricitat fotovoltaica s’ha duplicat en 10 anys, 
en passar de 297 Gigawatts/hora l’any 2010 a 590 GWh el 2021. 

Per acabar aquest punt, cal comentar que la Comissió Nacional dels Mercats i la Compe-
tència ha establert les metodologies i condicions de l'accés i connexió a les xarxes de trans-
port i distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica (Circular 1/2021), l’eti-
quetatge de l'electricitat per informar sobre l'origen de l'electricitat consumida i el seu im-
pacte sobre el medi ambient (Circular 2/2021) i el càlcul dels peatges de transport i distri-
bució d’electricitat (Circular 3/2021). 

2.3.3. Preus de l’electricitat i del gas natural 

L’elevat preu del gas natural als mercats internacionals i dels drets d’emissió de CO2 i l’aug-
ment de la demanda elèctrica han disparat els preus de l’electricitat l’any 2021. 

Preus de l’electricitat 

S’ha de ressaltar que la manera en què es decideix el preu de l’electricitat a l’Estat espanyol 
fa que la factura elèctrica del consumidor domèstic (2,5 a 5 megawatts/hora a l’any) hagi 
estat més cara que la mitjana de la UE-27 (232 € vs. 219 € el MWh) el primer semestre de 

 
41 Les darreres dades disponibles de percentatge d’electricitat renovable de la UE-27 corresponen a l’any 
2020. 

https://www.boe.es/eli/es/cir/2021/01/20/1
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-A-2021-2570.pdf
https://www.boe.es/eli/es/cir/2021/03/17/3
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l’any 2021; a l’igual de la del petit consumidor industrial de menys de 20 MWh anuals (232 
€ vs. 210 € el MWh) segons l’ICAEN. 

Ara bé, aquest no és el cas de la factura del consumidor domèstic de més de 15 MWh 
anuals, tipus comercial (129 € vs.156 € el MWh), ni del gran consumidor industrial de 20 a 
150 MWh/any. 

No obstant això, per donar resposta a l’augment del preu mitjà del mercat majorista de 
l’electricitat provocat per l’augment del preu del gas natural i dels drets d’emissió de CO2 
s’ha aprovat el Reial decret llei 12/2021. Aquesta norma, entre altres mesures, redueix el 
10% el preu de l’IVA d’alguns contractes d’energia elèctrica en determinades condicions o 
per als perceptors del bo social i preveu la suspensió de l’impost sobre la producció elèc-
trica.42 Per mitigar l’escalada de preus en els mercats minoristes de gas i electricitat i inten-
tar reduir la factura de la llum també s’ha aprovat el Reial decret 17/2021.43 Finalment, s’ha 
establert la metodologia de càlcul dels càrrecs del sistema elèctric entre els usuaris (Reial 
decret 148/2021). 

Preus del gas natural 

El preu del gas natural consumit a l’Estat també ha estat més car que la mitjana dels països 
de la UE-27 per al consumidor domèstic de menys de 5,6 megawatts/hora anuals (91 € vs. 
89 € el MWh) o d’entre 5,6 i 56 MWh/any (69 € vs. 64 € el MWh). Però encara és competitiu 
per al sector industrial (Foncillas, 202144) d’entre 57 i 280.000 MWh, vist que el preu del gas 
per als consumidors industrials és lleugerament inferior a la mitjana de la UE-27 (ICAEN). 

2.3.4. Ajuts i subvencions 

Aquest any 2021 també s’han aprovat diversos ajuts i subvencions relacionats amb l’ener-
gia, alguns d’ells gestionats per les comunitats autònomes, concretament per l’ICAEN, en 
el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència de l’Estat i finançats pels fons 
Next Generation de la UE: 

▪ Per ajuts relacionats amb l'autoconsum i l'emmagatzematge amb fonts d’energia reno-
vable, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial (Reial 
decret 477/2021). L’ICAEN gestionarà 115 M€ del pressupost segons les bases regula-
dores per instal·lacions als serveis, altres sectors productius i el sector residencial. 
Aquesta línia d’ajuts s’ha iniciat l’any 2021 i acabarà l’any 2023. Val a dir que a Catalu-
nya hi ha 10.538 instal·lacions d’autoconsum, el 69,6% a la demarcació de Barcelona, 
és a dir, 100.311 kW de potència, el 66,5% també a la demarcació de Barcelona. 

▪ Per programes i projectes vinculats a la mobilitat elèctrica MOVES III (Reial decret 
266/2021). L’ICAEN gestionarà 65,8 M€ de pressupost, segons les bases reguladores 

 
42 Reial decret llei 12/2021, de 24 de juny, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de la fiscalitat ener-
gètica i en matèria de generació d'energia, i sobre gestió del cànon de regulació i de la tarifa d'utilització de 
l'aigua. BOE núm. 151, de 25.06.2021. 
43 Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per mitigar l'impacte de l'escalada de 
preus del gas natural als mercats minoristes de gas i electricitat. BOE núm. 221, de 15.09.2021. 
44 Foncillas, 2021. Fact energy: la sostenibilidad que viene. Barcelona: Planeta. 

https://icaen.gencat.cat/ca/detalls/article/Preus-de-l-energia#bloc2
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/06/24/12
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/14/17/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/148
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/148
https://icaen.gencat.cat/ca/detalls/article/Preus-de-l-energia#bloc2
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/06/24/12
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/06/24/12
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/06/24/12
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/14/17/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/14/17/con
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entre 2021 i 2023 per a l’adquisició de vehicles elèctrics i infraestructura de recàrrega. 
Tot i això, el pla MOVES III no considera la mobilitat ocupacional.  

▪ Per actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries (Reial decret 
149/2021) i en pimes i empreses grans del sector industrial (Reial decret 440/221). 
L’ICAEN gestionarà 35,0 M€ de pressupost segons les bases reguladores de pressupost 
addicional  a la línia d’ajut convocada l’any 2020 (les sol·licituds es poden presentar fins 
a l’any 2023) per incentivar la reducció del consum d’energia final i les emissions de CO2  
a la indústria mitjançant l’eficiència energètica. 

▪ Per programes de rehabilitació energètica en edificis existents a municipis de repte de-
mogràfic (Reial decret 691/2021), la inversió en projectes singulars locals d’energia neta 
a municipis de repte demogràfic (Reial decret 692/2021), i d’ajuda en matèria de reha-
bilitació residencial i habitatge social (Reial decret 853/2021). L’ICAEN gestionarà en 
ajuts 49,4 M€ del pressupost segons les bases reguladores. 

▪ Per projectes relacionats amb la transició energètica en zones degradades per la mineria 
del carbó i amb la instal·lació de renovables (Reial decret 341/2021). 

▪ Per col·laborar en el finançament de la tramitació dels ajuts derivats del bo social tèrmic 
2020 (Reial decret 391/2021). 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/149
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/149
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/22/440
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/691
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/692
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/692
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/18/341
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/391
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3. Emergència climàtica 

El nostre clima és el nostre futur, perquè afecta la salut i el benestar de les persones, 
a més, el cost de la inacció és més alt que el de l’acció (IPCC, 2022). 

Aquesta és la conclusió del darrer informe de base científica per elaborar polítiques públi-
ques ambientals del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic de Nacions Unides 
(ONU), que analitza les interaccions complexes entre el canvi climàtic i els riscos per a les 
persones, i que en el darrer informe alerta sobre el ràpid escalfament de tot el sistema 
climàtic, sense precedents en milers d’anys. 

En sintonia, la majoria dels directius d’organitzacions privades i públiques (el 59%) de vint-
i-un països consideren que el canvi climàtic també és el problema més crític per a la socie-
tat, segons el Global Resilience Report (Deloitte, 2021). 

La calor atrapada a l’atmosfera de la terra s’ha duplicat en quinze anys (Copernicus i NASA). 
De fet, l’any 2021 ha estat el sisè any més càlid al món, a conseqüència de l’increment de 
la concentració de CO2 a l’atmosfera, però també de metà (d’activitats agrícoles i ramade-
res, combustibles fòssils i residus). Per tant, persisteix l’increment de la temperatura global 
a causa directa de l’activitat humana (1,1 °C avui dia), i superior a la Mediterrània (1,5 °C), 
que s’escalfa el 20% més ràpid que la mitjana mundial i s’està tropicalitzant. 

D’entre les previsions que afecten la Mediterrània, una de les zones més vulnerables a 
l’escalfament global segons l’IPCC, destaquen les següents: 

▪ L’exposició de la població a l’escassetat d’aigua (sequeres) els pròxims vint anys. Per 
cada grau d’augment de la temperatura per sobre de la mitjana climàtica es preveu un 
descens del 4% de les pluges. De fet, en tot l’hemisferi Nord, la primavera s’està avan-
çant per la manca de pluges (Wang, Liu, Ciais et al., 2022). 

▪ La calor intensa i la desertització de la Mediterrània, atès que els dies amb temperatures 
de més de 35 °C a l’any augmentaran el 40%, cosa què afectarà l’estrès hídric i la pro-
ducció agrícola. De fet, s’esperen reduccions considerables de la productivitat agrària i 
l’augment del nombre i la intensitat dels incendis forestals. 

▪ L’augment de les pluges torrencials i violentes, i del nivell del mar, projectat en 20 cm 
com a mínim i més d’un metre a finals de segle (en funció de la intensitat de la reducció 
de les emissions), i què afectarà els deltes de l’Ebre i el Llobregat, i el Golf de Roses a 
Catalunya. 

3.1. Impactes del canvi climàtic a Catalunya 

Les pèrdues econòmiques que causen els fenòmens meteorològics extrems augmen-
ten a tot Europa. 

Els desastres climàtics estan augmentant en freqüència i severitat a tot Europa, segons 
l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA, 2021). Els fenòmens extrems van caracteritzar 
l’any 2021, amb més onades de calor a la Mediterrània i inundacions importants als països 

https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www2.deloitte.com/ca/en/pages/risk/articles/ca-2021-deloitte-global-resilience-report.html
https://www.copernicus.eu/en
https://www.nasa.gov/topics/earth/index.html
https://www.nature.com/articles/s41558-022-01285-w
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1/what-will-the-future-bring
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centreeuropeus. En conseqüència, les pèrdues econòmiques derivades d’aquests esdeve-
niments també s’incrementen (12.000 M€ a l’any aproximadament). 

Totes les regions de la UE estan patint pèrdues econòmiques (p. ex. en el cas de l’Estat 
espanyol han estat d’entre 500 i 1000 €/habitant i d’entre 50.000 i 100.000 €/km2 entre els 
anys 1980 i 2020). Davant d’aquesta realitat i amb la finalitat d’evitar-les, s’ha publicat la 
nova Estratègia d’adaptació al canvi climàtic aquest any 2021. El canvi climàtic afecta tot 
els estaments de la societat i tots els sectors econòmics, de manera que les mesures 
d’adaptació han de ser sistèmiques per preparar-se i afrontar-ne els impactes inevitables. 

L’any 2021 ha estat un any càlid i sec a Catalunya i amb diversos episodis extrems. 

Aquest any 2021 ha estat moderadament càlid i sec a Catalunya, especialment al litoral 
central i al nord-est, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. L’any més sec de la sèrie 
registrada a l’Observatori Fabra, però normal o plujós a l’Observatori de l’Ebre. 

▪ La temperatura atmosfèrica ha superat entre 1,3 °C i 1,4 °C la mitjana climàtica 1961-
1990, però sense arribar als 2 °C de l’any 2020. 

Gràfic V.3.G1. Evolució del CO2 atmosfèric i de la temperatura mitjana. Catalunya 1920-2021 
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Unitats: CO2 atmosfèric en parts per milió (ppm) i temperatura mitjana en graus centígrads (°C). 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Meteorològic de Catalunya (Observatoris Fabra i de l’Ebre). 

▪ Les pluges han estat escasses l’any 2021, sobretot al nord-est, el Segrià i el Pla d’Urgell. 
La precipitació mitjana acumulada ha suposat només el 50% de la mitjana climàtica en 
bona part del país. A l’Observatori Fabra només s’han registrat 327,6 litres per metre 
quadrat i ha estat l’any més sec de la sèrie centenària. A l’Observatori de l’Ebre, 715,3 
mm, per sobre de la mitjana climàtica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=ES
https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/
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Gràfic V.3.G2. Evolució de les precipitacions mitjanes acumulades. Catalunya 1998-2021 
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Unitats: litres per metre quadrat o mil·límetres (mm) acumulats. 
Fonts: elaboració pròpia a partir del Servei Meteorològic de Catalunya (Observatoris Fabra i de l’Ebre). 

D’entre els fenòmens meteorològics extrems destaquen els següents: 

Els de fred, glaçada i nevades intenses, així com de vents forts superiors als 70 quilòmetres per hora (km/h) 
a principis de l’any 2021. Les onades de calor de l’estiu (amb temperatures màximes d’entre 40 i 43 °C a 
l’agost). Els tornados de l’Anoia amb una intensitat de fins a 178 km/h (juny), però també els del Montsià, 
Baix Ebre, Tarragonès, Garraf i Baix Llobregat (novembre). L’aiguat al delta de l’Ebre que va registrar més 
de 250 litres per metre quadrat (mm) a Alcanar (setembre). El temporal que va deixar més de 200 mm de 
pluja a les Terres de l’Ebre i 50 cm de neu al Pirineu (novembre). I per acabar, l’anticicló càlid, amb tempe-
ratures màximes de 20 °C a muntanya a finals de l’any. 

S’evidencia la vulnerabilitat de Catalunya davant de fenòmens meteorològics ex-
trems i l’erosió del litoral català. 

D’una banda, la borrasca Filomena, amb vents, fred i nevades d’intensitat ha estat exemple 
de la vulnerabilitat de les comarques interiors, forestals i agrícoles catalanes. De l’altra, el 
litoral català es troba en una situació límit. La majoria de les platges estan en regressió (p. 
ex. 9,8 metres/any a Barcelona i 7,5 m/any a Montgat), els deltes també, per la disminució 
dels cabals d’aigua i de l’aportació de sediments. Només el 20% de les platges catalanes 
tenen espai per acomodar-se a l’augment del nivell del mar. A més, algunes infraestructures 
estan en risc, com ara la línia R1 de Rodalies (CADS, 2021). 

Davant d’això, cal destacar la presentació aquest any 2021 de dos projectes finançats amb 
el fons climàtic creat per la Llei del canvi climàtic de Catalunya de l’any 2017: el Sistema 
d’informació dinàmica del litoral de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el monito-
ratge i predicció meteo-oceanogràfica a la costa de l’SMC. 

 D’acord amb l’objectiu de l’Agenda 2030 de millorar la conscienciació i l’educació de 
les persones i les institucions per mitigar el canvi climàtic, reduir-ne els efectes i adaptar-

http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallnoticia/Presentacio-de-linforme-Un-litoral-al-limit
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics/Dinamica-de-la-costa
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics/Dinamica-de-la-costa
https://territori.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=421915
https://territori.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=421915
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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se, també cal destacar la presentació del Pla d’informació integral del canvi climàtic a Ca-
talunya (Plataforma ClimCat) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i el BCN Super-
computing Centre i el Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS). 

3.2. Mitigació del canvi climàtic i adaptació 

A la Conferència de les Parts de Glasgow, la COP26 que s’ha celebrat aquest any 2021, 
amb un any de retard per la pandèmia de la COVID-19, 196 dels 197 membres de la Con-
venció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCC) han ratificat l’Acord 
de París (2015) de no sobrepassar els 1,5 °C o 2 °C d’increment de la temperatura. A la 
cimera s’ha constatat que amb els plans presentats fins ara, aquest objectiu no s’aconse-
guirà, i que el finançament internacional de l’acció climàtica destinada als països en vies de 
desenvolupament s’ha situat per sota de la quantitat acordada (100.000 M$ anuals). 

No obstant això, els EUA han tornat a la COP26 i, juntament amb la Xina, han impulsat un 
acord de cooperació climàtica. A més, s’han assolit diversos compromisos per reduir les 
emissions de metà, abandonar el carbó, aturar i revertir la desforestació l’any 2030, i fabricar 
cotxes i furgonetes zero emissions l’any 2040 (Declaració de Glasgow). 

D’altra banda, cal tenir present que abans de la COP26, la UE havia reformat el Programa 
de medi ambient i acció pel clima (LIFE), un dels principals instruments de suport financer 
per complir amb l’Acord de París, el Pacte Verd Europeu i aconseguir la neutralitat climàtica 
l’any 2050 prevista a la Llei europea del clima, Reglament (UE) 2021/783.45 A més, per 
donar suport financer als projectes tecnològics innovadors que redueixen les emissions de 
GEH, la UE també havia modificat l’objectiu dels fons d’innovació, Reglament delegat (UE) 
2021/1204.46  

I, en compliment dels compromisos de l’Acord de París i en aplicació directa de la política 
europea, la UE també va aprovar el Reglament (UE) 2021/1119 (o Llei europea del clima), 
l’instrument jurídic vinculant per complir amb els objectius de reducció de les emissions de 
GEH l’any 2030 i de neutralitat climàtica el 2050, així com per avançar en la consecució de 
l’objectiu global d’adaptació.47 

Per acabar, el pressupost a llarg termini 2021-2027 de la UE, els fons Next Generation i els 
programes de recuperació i resiliència haurien de fer possible la transició verda, concreta-
ment l’acció climàtica i la mitigació de les emissions de GEH amb la finalitat de reduir-les 
com a mínim el 55% l’any 2030, especialment les de la crema de combustibles fòssils (a 
més, la importació de combustibles fòssils té un cost per a la UE de 27.500 M€ mensuals), 
segons el comunicat de premsa de la CE. 

 
45 Reglament (UE) 2021/783 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2021, pel que s’estableix 
un Programa de medi ambient i acció pel clima (LIFE) i es deroga el Reglament (UE) núm. 1293/2013. DOUE 
L 172/53, de 17.05.2021. 
46 Reglament delegat (UE) 2021/1204 de la Comissió, de 10 de maig de 2021, pel qual es modifica el Regla-
ment delegat (UE) 2019/856 pel que fa als procediments de sol·licitud i de selecció en el marc del Fons d'In-
novació. DOUE L 261, de 22.07.2021. 
47 Reglament (UE) 2021/1119 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de juny de 2021, pel que s'estableix 
el marc per aconseguir la neutralitat climàtica i modificar els reglaments (CE) nº 401/2009 i (UE) 2018/1999 
(«Legislació europea sobre el clima»). DOUE L 243, de 09.07.2021. 

https://unfccc.int/es/node/307746
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/glasgow-declaration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=ES


 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 47 

3.2.1. Emissions de GEH 

La UE ha superat l’objectiu de Kyoto de mitigar el 20% les emissions de GEH l’any 
2020. Tot indica que Catalunya aconseguirà reduir-les el 25% entre 2005 i 2020, grà-
cies als sectors regulats, però el repte per complir amb el propòsit 2030 és gran. 

La UE-27 ha reduït les emissions el 31,0% l’any 2020 respecte de 1990 i ha superat l’ob-
jectiu inicial de reduir-les el 20% l’any 2020 del Protocol de Kyoto. Ara bé, només 21 països 
han contribuït a aquesta reducció segons l’EEA. 

A Catalunya, les emissions s’han estabilitzat en 43,9 milions de tones (Mt) de CO2 equiva-
lent a l’atmosfera l’any 2019 (darrer any amb dades disponibles), el 15,9% de les emissions 
de l’Estat espanyol. Les emissions totals de GEH van augmentar el 0,7% respecte de l’any 
anterior en un context d’increment de la població de l’1,0% i del PIB del 3,4% (a la UE-27 
es van reduir el 4,0%). El 65,6% de les emissions van ser difuses i el 34,4% regulades per 
la directiva de l’any 2005. Les emissions difuses van disminuir el 2,1% respecte de l’any 
anterior; en canvi, les regulades van augmentar el 4,1%. 

Gràfic V.3.G3. Evolució de les emissions de GEH de Catalunya, l’Estat i la UE-27, 1990-2019 
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Catalunya encara se situa lluny de l’objectiu de la Llei catalana del canvi climàtic i de la UE 
de reduir les emissions de GEH el 40% l’any 2030 respecte del 1990, atès que les ha aug-
mentat el 13,2% fins al 2019. 

Ara bé, l’avanç de dades sobre emissions de GEH de l’Oficina del Canvi Climàtic de Cata-
lunya (OCCC) de l’any 2020, mostra una reducció de les emissions del 33,0% respecte de 
2005 i del 12,4% respecte de 2019, per les limitacions de l’activitat i la mobilitat durant la 
pandèmia de la COVID-19; amb la qual cosa s’haurien assolit els propòsits climàtics per a 
l’any 2020, però no els de l’any 2030. Ara bé, els sectors regulats són els que més esforços 
han fet per reduir les emissions de GEH l’any 2020, si es compara amb altres sectors com 
ara el transport, l’edificació o l’agricultura. 

https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Llei_canvi_climatic/
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3.2.1.1. Intensitat de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

La intensitat de les emissions de l’economia catalana, és a dir, de la suma de tots els béns 
produïts i de tots els serveis oferts, es manté estable en 0,18 kg de CO2 per cada € del 
producte interior brut (PIB) i és inferior a la de l’Estat espanyol (0,23 kg CO2/€). 

La intensitat de les emissions de la societat catalana també es manté estable en 5,8 tones 
de CO2 equivalent per persona, i és inferior a la de l’Estat (5,9 t de CO2/capita). 

3.2.1.2. Emissions de GEH per sectors d’activitat econòmica 

La intensitat de les emissions de l’economia catalana és elevada a causa de la inten-
sitat energètica i de la dependència dels combustibles fòssils. 

El 73,2% de les emissions de GEH de Catalunya tenen a veure amb l’energia. De fet, les 
emissions energètiques van augmentar l’1,8% l’any 2019 respecte de 2018, amb el trans-
port al capdavant (el 29,6% de les emissions), seguit de les emissions per l’ús de l’energia 
a la indústria i la construcció (el 17,2%). El 13,1% restant de les emissions d’aquests sectors 
són de processos no energètics. Ara bé, les emissions de GEH conjuntes de la indústria i 
la construcció signifiquen el 30,3% del total, tal com s’observa al gràfic. 

Gràfic V.3.G4. Distribució de les emissions de GEH per activitat econòmica. Catalunya 2019 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Eurostat i l’OCCC. 

La suma dels sectors no energètics restants (agricultura, residus i altres) només representa 
el 13,7% del total. Val a dir que les emissions de la gestió dels residus es van reduir el 
10,7%, així com les de l’agricultura (el 2,8%) i les dels processos industrials i de la cons-
trucció no energètics (el 2,7%). L’avanç de dades 2020 sobre emissions de GEH de l’OCCC 
de Catalunya mostra una reducció de les emissions de CO2 a causa de la pandèmia de la 
COVID-19 (el 31,0% al sector elèctric, el 15% al transport i el 8% a la indústria). 
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Per acabar aquest punt, cal comentar que tres anys després d’haver aprovat la Llei del 
canvi climàtic catalana (2017), l’Estat ha aprovat la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició 
energètica, per descarbonitzar l’economia espanyola. Aquesta llei estableix els objectius 
mínims de reducció d’emissions de GEH, energies renovables i eficiència energètica de 
l’economia espanyola, amb la finalitat d’assolir la neutralitat climàtica l’any 2050, d’acord 
amb el Reglament europeu.48 

Aquesta llei de l’Estat preveu reforçar els mecanismes de participació ciutadana en matèria 
de canvi climàtic, mitjançant l’Assemblea Ciutadana del Canvi Climàtic de caràcter delibe-
ratiu, i recomana que es faci el mateix en l’àmbit autonòmic i municipal. D’altra banda, al-
guns dels aspectes a considerar de la Llei del canvi climàtic estatal tenen a veure amb la 
mobilitat (electrificació i zones de baixes emissions o ZBE), la rehabilitació dels habitatges 
i les energies renovables, entre d’altres. 

Mobilitat 

Un dels objectius de Pacte Verd Europeu és reduir el 90% les emissions de GEH del trans-
port l’any 2050 respecte de 1990. Per això, una part important dels fons Next Generation 
pretén impulsar la mobilitat elèctrica i reduir les emissions de l’aviació. 

La Llei del canvi climàtic i la transició energètica de l’Estat també reconeix l’obligatorietat 
d’instal·lar punts de recàrrega elèctrica en els grans punts de subministrament de benzina. 

▪ A Catalunya hi ha 418 estacions de recàrrega elèctrica pública l’any 2021. Això és, 63 
instal·lacions més per al  vehicle elèctric que el 2020. De les 418 estacions de recàrrega 
per vehicle elèctric, el 83,3% són de càrrega normal i semiràpida i el 16,7% de càrrega 
ràpida o superràpida. D’altra banda, es mantenen 13 estacions de gas natural vehicular 
i 94 instal·lacions per vehicles de gas liquat de petroli. 

Les vendes de cotxes i furgonetes elèctriques estan augmentant en general al món, però 
també a Europa (països de la UE-27 + Noruega, Islàndia i el Regne Unit), i ja representen 
l’11,0% i el 2,6% de les noves matriculacions. 

▪ Els vehicles eficients (híbrids, elèctrics, gas natural comprimit o liquat i d’hidrogen, solars 
i altres) sumen 113.256 vehicles i representen el 2% del parc de vehicles de Catalunya 
l’any 2021. Els vehicles eficients han augmentat el 10,8% l’any 2021 respecte de 2020. 

En aquest àmbit, cal tenir present, d’una banda, que el nou impost a les emissions dels 
vehicles de tracció mecànica (impost al CO2) ha entrat en vigor aquest any 2021. De l’altra, 
el programa MOVES, gestionat per les comunitats autònomes (l’ICAEN en el cas de Cata-
lunya). El MOVES III disposa d’un pressupost per a Catalunya de 65.787.765 € per al perí-
ode 2021-2023, segons les bases reguladores. L’objectiu és incentivar, primer, la compra 
de vehicles elèctrics i, segon, la compra d’híbrids endollables, així com la instal·lació de 
punts de recàrrega, especialment d’accés públic. 

 
48 Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica. BOE núm. 121, de 21.05.2021. 

https://boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-8447-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-8447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/ted1086
https://boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-8447-consolidado.pdf
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També destaca l’aprovació del Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible amb 
l’objectiu de facilitar la convivència i la seguretat entre els usuaris dels diferents modes de 
transport que conflueixen en un mateix espai públic. 

El pacte vol potenciar una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i 
la salut, així com impulsar els modes de transport no motoritzats, la mobilitat activa i el 
transport públic. També pretén desenvolupar i implantar noves tecnologies aplicades a la 
indústria de l’automoció, les infraestructures viàries i els sistemes d’informació i de gestió 
del trànsit, a més de liderar la transició cap a una mobilitat cada cop més connectada i 
autònoma.49 

Pel que fa a la producció de vehicles híbrids i elèctrics, a Catalunya es fabriquen o estan 
adjudicats els models elèctrics següents: Seat i Cupra León 5D i Sportstourer, CUPRA For-
mentor, E-NV200, Carmen i Carmen Boulogne elèctrics. Per exemple, a la planta de Mar-
torell la producció dels híbrids León i Formentor ha passat de 14.322 unitats l’any 2020 a 
38.576 l’any 2021, és a dir, la fabricació gairebé s’ha triplicat (per 2,7). 

De fet, s’observa una millora de l’indicador global d’electromobilitat50 a Catalunya, que ha 
passat de 13,8 (4t trimestre 2021) a 16,3 (1er trimestre 2022), sobre la base de 100. Tant 
l’indicador de penetració del vehicle elèctric com el de vehicle electrificat en el mercat total, 
entre d’altres, han millorat considerablement. Així, Catalunya se situa per sobre de la mit-
jana nacional en mercat i infraestructura elèctrica, segons el Baròmetre de l’electromobilitat 
de l’ANFAC del 1er trimestre 2022. 

Edificació 

En l’àmbit de l’edificació les dades són les següents: 

▪ A Catalunya hi ha 1.244.868 edificis amb certificat d’eficiència energètica l’any 2021, el 
9,6% més que l’any 2020. La majoria de les edificacions es van construir abans del Codi 
tècnic de l’edificació i en conseqüència tenen una qualificació baixa (E, F o G) pel que 
fa a la sostenibilitat de la construcció, tant en l’àmbit del consum d’energia primària (el 
84,9%), com en el de les emissions de CO2 (el 81,0%). 

▪ De fet, només estan qualificats d’eficients energèticament i de baixes emissions l’1,6% 
i l’1,9% respectivament dels edificis (qualificacions A i B). 

▪ Els habitatges amb una qualificació energètica o d’emissions mitjana representen el 
13,5% i el 17,1% respectivament dels edificis (qualificacions C+D). 

 
49 Acord GOV/3/2021, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Pacte nacional per a una mobilitat segura i soste-
nible 2021-2030 (PNMSS). DOGC núm. 8322, de 21.01.2021. 
50 L’indicador global d’electromobilitat sobre la base de 100 és la mitjana de dos indicadors compostos: l’indi-
cador de penetració de vehicle electrificat (vehicle electrificat sobre el mercat total respecte de l’objectiu 40% 
del mercat electrificat, quota de vehicles elèctrics per cada 1.000 persones en edat motoritzable sobre l’ob-
jectiu del 40% i distància a l’objectiu del 70% de penetració del vehicle elèctric pur respecte de l’electrificat), i 
l’indicador d’infraestructura de recàrrega (situació respecte a l’objectiu de 10,3 punts de recàrrega per cada 
1.000 persones en edat motoritzable i distància de les infraestructures actuals de recàrrega ràpida de més de 
50 kW a l’objectiu del 10% de la infraestructura de recàrrega total). 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=891379
https://anfac.com/categorias_publicaciones/barometro-electro-movilidad/
https://anfac.com/categorias_publicaciones/barometro-electro-movilidad/
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/DocumentosCTE.html
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/DocumentosCTE.html
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=891379
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=891379
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Per acabar aquest apartat, només comentar que les ONG socials de Catalunya va compen-
sar de manera voluntària 289,4 tones de CO2 equivalent l’any 2021 a traves de SendeCO2. 

3.2.1.3. Emissions de GEH regulades 

Les emissions de GEH regulades per la Directiva europea de l’any 2005 són les úniques 
que estan actualitzades l’any 2021. Les dades són les següents: 

▪ Enguany s’han verificat 12,8 milions de tones de CO2 equivalent (Mt de CO2-eq) emeses 
a l’atmosfera per les 95 instal·lacions regulades a Catalunya (27 indústries menys que 
l’any 2020). 

▪ Això ha significat una reducció de l’1,8% de les emissions verificades respecte de l’any 
2020, escassa, si es té en compte que els drets d’emissió assignats s’han reduït en 
conjunt el 18,4%. 

Les emissions verificades han superat en un 64,8% les assignades (7,2 Mt de CO2-
eq), amb un cost de 270 milions de € per la compra de drets d’emissió. 

▪ Els sectors que han superat les emissions assignades han estat l’hidrogen i els gasos 
de síntesi (el 15,9%), la calç (el 15,3%), la refineria (el 9,1%), els metalls no ferris (el 
6,9%), el guix (5,4%) i els productes orgànics (el 3,9%). 

▪ La resta de sectors (ceràmica, vidre, paper, elèctriques, ciment, cogeneració i combustió 
i ferro colat i acer) han emès menys del permès. A Catalunya no queda cap instal·lació 
que produeixi àcid nítric, ni de metalls ferris. 

Per acabar l’apartat, cal comentar que, per adaptar el comerç de drets d’emissió de GEH 
de la UE al Brexit, s’han aprovat diverses decisions i reglaments delegats l’any 2021. Des-
taca la decisió que introdueix canvis en les assignacions de drets d’emissió nacionals, p. 
ex. a l’Estat espanyol. Així com els reglaments relacionats amb l’aviació, que haurà de subs-
tituir el 2% del querosè dels avions per biocombustible a partir de l’any 2025, el 5% l’any 
2030 i el 63% el 2050.51 

A més, el preu dels drets d’emissió s’ha duplicat l’any 2021 per la intervenció del Banc 
Europeu d’Inversions i els fons d’inversió. L’electricitat produïda amb combustibles fòssils 
s’ha encarit i el preu de la tona de CO2 emès ha passat de 24,7 € de mitjana anual l’any 
2020 a 53,5 € el 2021. 

 
51 Decisions de la Comissió de 4 de març, de 15 d’abril, i de 29 de juny per les que es donen instruccions a 
l’administrador central per introduir canvis en els quadres nacionals d’assignació, entre d’altres, d’Espanya, 
en el Diari de transaccions de la Unió Europea. 
Reglament (UE) 2021/662 de la Comissió, de 22 d'abril de 2021, pel qual es modifica el Reglament (CE) 
748/2009 de la Comissió sobre la llista d'operadors d'aeronaus que han realitzat una activitat d'aviació enu-
merada a l’annex I de la Directiva 2003/87/CE l'1 de gener de 2006 o a partir d'aquesta data, en què s'espe-
cifica l'Estat membre responsable de la gestió de cada operador. DOUE L 139, de 23.04.2021. 
Reglament delegat (UE) 2021/1416 de la Comissió, de 17 de juny de 2021, per la qual es modifica la Directiva 

2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'exclusió dels vols procedents del Regne 
Unit del règim de comerç de drets d'emissió de la UE. DOUE L 305, de 31.08.2021.  

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/drets_demissio/seguiment/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0662&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0662&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0662&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0662&from=ES
https://www.boe.es/doue/2021/305/L00001-00002.pdf
https://www.boe.es/doue/2021/305/L00001-00002.pdf
https://www.boe.es/doue/2021/305/L00001-00002.pdf
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En aquest sentit, algunes indústries amb risc significatiu de fuga de carboni (a causa dels 
costos relacionats amb les emissions de GEH repercutits en els preus de l’electricitat) han 
rebut ajudes (33,6 M€) a través del mecanisme de compensació dels costos de les emissi-
ons de GEH de l’any 2020 (siderúrgia, química, i paper). 
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