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CAPÍTOL VI. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

1 • CONTEXT SOCIOPOLÍTIC I AMBIENTAL

Context sociopolític i desenvolupament sostenible

La conjuntura econòmica europea de l’any 20101 s’ha caracteritzat per l’estancament, la qual cosa ha influït 
en la política de desenvolupament sostenible i, en concret, en la de sostenibilitat ambiental, que té nombro
sos reptes davant com ara l’augment de la demanda de recursos naturals —biològics, geològics, energètics 
i culturals— i el creixement demogràfic.

En aquest context, enguany s’han celebrat dues cimeres de Nacions Unides, la de Bonn (Alemanya) i la de 
Cancun (Mèxic),2 amb l’objectiu de construir les bases d’un nou acord internacional sobre el canvi climàtic, 
que s’haurà de confirmar a Durban l’any 2011.

D’altra banda, durant l’any 2010 s’han viscut un seguit d’esdeveniments meteorològics i naturals extrems, 
explicats en part pel fenomen de La niña,3 que han afectat l’agricultura i l’economia europees i que han 
repercutit en l’augment dels preus dels aliments, per exemple, la sequera de l’oest de Rússia, que ha fet 
perdre les collites i ha provocat centenars d’incendis, o l’erupció del volcà islandès Eyjafjälla, que ha afectat 
el trànsit aeri europeu i que alguns científics relacionen amb la disminució de la coberta de gel d’Islàndia.4  

Així, la sostenibilitat esdevé l’estratègia de planificació i l’acció davant els canvis globals que s’estan produ
int com a conseqüència de l’augment de la pressió de les activitats humanes sobre la biosfera. En aquesta 
matèria, el Govern de Catalunya ha aprovat l’any  2010 l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de 
Catalunya 2026,5 centrada en l’ús del sòl, el consum i l’estalvi energètic, la reducció de les emissions i el 
transport sostenible, entre altres aspectes.

Capital natural

El consum i l’escassetat de recursos naturals, com ara els recursos minerals o hídrics, influeixen en l’econo
mia,6 i determinades recerques ens informen que la degradació del capital natural no s’atura i que, deixant 
de banda el petroli, el gas i el carbó,7 les reserves de recursos minerals no energètics més importants per a la 
producció mundial, com per exemple el coure, l’alumini i el ferro, poden assolir pics al llarg d’aquest segle, 
la qual cosa repercutirà en els preus de les matèries primeres.8 

La UE27 necessita materials per créixer i per això n’és importadora neta; de fet, el consum de materials és 
de 16,5 tones per habitant i any —minerals per a la construcció, combustibles fòssils, biomassa, minerals 

	 1	•	 Vegeu	l’apartat	1,	«La	conjuntura	econòmica»,	del	capítol	I,	«L’economia	a	Catalunya».
	 2	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	subapartat	6.2,	«El	canvi	climàtic	i	les	polítiques	de	mitigació	i	adaptació».
	 3	•	 La Niña	és	l’altra	cara	de	l’Oscil·lació	del	Sud,	com	El	Niño	però	en	sentit	oposat	i	menys	freqüent	que	El	Niño,	és	el	període	

sec.	Es	caracteritza	per	temperatures	més	fredes	a	l’oceà	Pacífic	equatorial	que	tenen	repercussió	en	el	clima	global.	Vegeu	
també	a	l’apartat	3,	«Canvi	climàtic	i	polítiques	de	mitigació	i	adaptació»,	d’aquest	capítol,	el	subapartat	3.1,	«El	canvi	climà-
tic,	emissions	i	impactes».

	 4	•	 Sigmundsson,	F.	et al.	(2010).	«Climate	effects	on	volcanism:	influence	on	magmatic	systems	of	loading	and	unloading	from	
ice	mass	variations,	with	examples	from	Iceland».	Philosophical Transactions of the Royal Society	A,	368:	2519-2534.

	 5	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	autonòmic»,	del	subapartat	6.1.1,	«Ecosistemes	i	
biodiversitat».

	 6	•	 Pollitt,	H.	et al.	(2010).	A scoping study on the macroeconomic view of sustainability.	Final	report	for	the	European	Commis-
sion,	DG	Environment	produced	by	Cambridge	Econometrics	and	the	Sustainable	Europe	Research	Institute.

	 7	•	 Vegeu	a	l’apartat	4,	«Recursos	energètics»,	d’aquest	capítol,	el	subapartat	4.1,	«Context	i	política	energètica».
	 8	•	 Valero,	A.;	CIRCE	(2010).	«A	prediction	of	the	exergy	loss	of	world’s	mineral	reserves	in	the	21st	century».	Dubrovnik:	5a.	

Conferència	sobre	el	desenvolupament	sostenible	en	energia,	aigua	i	medi	ambient.	
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per a la indústria i altres— i ha augmentat el 5% durant el període 20002007, així com les importacions 
netes, que han augmentat el 25%. 

No obstant això, la UE27 ha aconseguit un dels objectius de l’Estratègia europea 2020, el de desacoblar la 
demanda i ús dels recursos del creixement del PIB. L’assoliment d’aquest objectiu ha estat possible gràcies 
a l’eficiència —la productivitat dels recursos ha augmentat el 8% durant el període 20002007—9 i a les 
polítiques de valorització material dels residus.10 

D’altra banda, el capital natural d’Europa i l’explotació d’aquests recursos naturals varia entre els diversos 
països de la UE27. Per exemple, quant a l’aigua, els recursos hídrics varien des dels 100 m3 de Malta fins 
als 20.700 m3 de Finlàndia, i l’índex d’explotació, des de l’1 o 2% de Suècia i Irlanda, respectivament, al 
30% d’Espanya o al 64% de Xipre. Quant a la fiscalitat ambiental, els impostos oscil·len entre l’1,6% del 
PIB a l’Estat espanyol i el 5,7% a Dinamarca.11 

Percepció ciutadana i conducta sostenible

Quant a l’evolució dels hàbits i la percepció que la ciutadania catalana té de l’estat del medi ambient, els 
resultats de l’any 201012 mostren que allò que més preocupa la població catalana és, en general, la conta
minació (38%) i, en concret, la contaminació de l’aire (24%). D’altra banda, els dos àmbits més mal valorats 
són, d’una banda, l’estat dels rius i les rieres13 (5,0 de mitjana sobre 10), i de l’altra, la contaminació acús
tica (5,7 de mitjana sobre 10).14 No obstant això, la percepció sobre l’estat dels espais naturals, els boscos, 
els rius i rieres i la qualitat de l’aire ha millorat respecte de l’enquesta de l’any anterior (2009). 

El percentatge de les persones que recullen els residus selectivament a Catalunya ha augmentat fins al 
70%, i el de les persones que consideren l’energia renovable, i en concret l’eòlica, beneficiosa per al país 
ha augmentat fins al 82%. Finalment, el 65% de la ciutadania ha visitat o visita algun dels espais naturals 
protegits de Catalunya, tot i que el grau de coneixement sobre la superfície que ocupen és baix.

Per acabar, els catalans obtenen una puntuació de 6,4 a l’indicador sintètic de sensibilització ambiental 
de l’Idescat (sobre una escala de l’1 al 10),15 elaborat a partir de set indicadors: l’eliminació de residus 
habituals (8,0), l’eliminació de residus ocasionals (7,3), l’estalvi d’aigua (6,7), l’estalvi d’energia (6,5), la 
consciencia mediambiental (6,4), el transport i la mobilitat (5,4), i els hàbits de consum (3,9). La població 
de les comarques centrals obté la puntuació més alta (6,6), ja que el 30% de les llars superen la puntuació 
de 7, i la població de Ponent (6,0) i de les Terres de l’Ebre (6,2), la més baixa. Les persones ocupades amb 
formació universitària obtenen puntuacions de sensibilització ambiental més altes que les persones sense 
formació o les procedents d’altres països de fora de la UE; d’aquí ve la importància d’educar i sensibilitzar 
la població en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental.

2 • ESTAT DEL MEDI AMBIENT

Quant a la sostenibilitat, Europa ha fet avenços en matèria de medi ambient però l’informe del 2010 de 
l’Agència Europea del Medi Ambient evidencia que té encara molts reptes per resoldre.16 Així, mentre que 
els indicadors sobre emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, gestió de residus i contaminació de l’aigua 
mostren una tendència positiva de cara a assolir els objectius de la UE, els indicadors sobre l’estat dels 
ecosistemes, el sòl, la biodiversitat, la qualitat de l’aire i la generació de residus mostren una tendència 

	 9	•	 Hass,	J.;	Popescu,	C.	(2011).	Economy-wide material flows: European countries required more materials between 2000 and 
2007.	Eurostat,	Environment	and	Energy,	Statistics	in	focus	9/2011.

	 10	•	 Vegeu	a	l’apartat	2,	«Estat	del	medi	ambient»,	d’aquest	capítol,	el	subapartat	2.5,	«Els	residus».
	 11	• Facts and figures on the environment: from environmental taxes to water resources.	Eurostat	Newsrelease,	189/2010.
	 12	• Consulta sobre aspectes relacionats amb el medi ambient en el marc de l’Òmnibus Catalunya. Informe de resultats novembre 

2010.	Ceres	i	Omcat.	Departament	de	Medi	Ambient	i	Habitatge.	Generalitat	de	Catalunya.		
	 13	•	 Vegeu	a	l’apartat	2,	«Estat	del	medi	ambient»,	d’aquest	capítol,	el	subapartat	2.1,	«L’aigua».
	 14	•	 Vegeu	a	l’apartat	2,	«Estat	del	medi	ambient»,	d’aquest	capítol,	el	subapartat	2.6,	«Altres».
	 15	• Indicador sintètic de medi ambient de les llars 2008 (2010).	Institut	d’Estadística	de	Catalunya	(Idescat).
	 16	• Assessing biodiversity in Europe. The 2010 report.	EEA	Report	No	5/2010.	Copenhaguen:	Agència	Europea	del	Medi	Ambient.
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negativa.17 Quant a la sostenibilitat ambiental i territorial de l’Estat espanyol, l’avaluació dels indicadors és 
negativa en la majoria dels àmbits però mostra una tendència positiva pel que fa a l’aigua, l’aire, els residus, 
el canvi climàtic i l’energia.18 En el rànquing de protecció del medi ambient de 163 països analitzats, 30 
d’europeus, l’Estat espanyol hi ocupa el lloc 25, amb una puntuació de 70,6 sobre 100.19 

Una altra dimensió de la sostenibilitat és la que relaciona l’estat del medi ambient amb la salut, que cada 
cop té més importància;20 en concret, l’impacte que tenen sobre la salut la contaminació atmosfèrica,21 
l’exposició als metalls pesants, els efectes subletals de les mescles tòxiques,22 la pèrdua de la biodiversitat 
i l’augment dels agents patògens,23 i la gestió del risc i l’impacte dels productes farmacèutics en el medi 
ambient,24 com ara els antibiòtics,25 entre d’altres. En aquesta línia, l’Agencia Europea de Substàncies i 
Mescles Químiques ha ampliat el nombre de productes objecte de regulació considerats molt perillosos per 
a la salut i el medi ambient, que ha passat de 15 a 29.

Ecosistemes i biodiversitat

El medi natural proporciona béns i serveis ecosistèmics de provisió, regulació i culturals imprescindibles 
per a la societat.26 A Catalunya, el 87% dels espais d’interès geològic estan en bon estat, però un terç dels 
trams dels rius tenen una qualitat molt dolenta, i encara és pitjor l’estat dels aiguamolls. D’altra banda, la 
connectivitat ecològica també és dolenta o molt dolenta en el 44% del territori, sobretot al litoral. Les plat
ges han perdut la naturalitat i presenten un grau d’erosió elevat.27 

Tot i que l’any 2010 ha estat proclamat l’Any Internacional de la Biodiversitat, les polítiques desenvolu
pades fins al moment no han permès assolir els objectius internacionals i europeus en aquest àmbit.28 Els 
indicadors avaluats informen que la demanda humana sobre la biosfera (petjada ecològica global) ha tendit 
a créixer paral·lelament a l’augment de la dependència de les poblacions humanes de la natura, i supera 
l’1,5 de la biocapacitat mundial; les poblacions de vertebrats s’han reduït el 30%29 i la mortalitat d’algunes 
colònies d’agents pol·linitzadors de gran valor econòmic, com ara les abelles, ha augmentat.30 Els objectius 
per frenar la pèrdua de biodiversitat no s’han assolit i s’han de revisar, i per això s’han hagut d’aprovar un 
conjunt de mesures i normes en diversos àmbits.31  

La biodiversitat del mediterrani, amb 2.000 espècies endèmiques, és una de les més amenaçades del món 
i amb més presència d’espècies invasives. En aquest àmbit, l’any 2010 s’ha publicat el primer Catàleg de 
fauna salvatge de Catalunya. Quant al total d’espècies protegides de fauna, 587, el 53% estan amenaçades, 
91 en perill d’extinció i 220 són vulnerables. Des del segle XIX s’han extingit 13 espècies com ara l’esturió, la 
foca mediterrània, l’àguila imperial o el linx. Quant a les espècies protegides de flora, l’any 2010 n’hi ha 183.

Finalment, en data 31 de desembre de 2010, la situació del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de Cata
lunya és de 1.065.791 hectàrees protegides, el 93% de terrestres i el 7% de marines, 10.864 hectàrees 

	 17	•	 Martin,	J.	et al.	(2010).	El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2010.	Copenhaguen:	EEA.
	 18	• Sostenibilidad en España 2010.	OSE.
	 19	• 2010 Environmental Performance Index (EPI).
	 20	•	 Martí,	J.	et al.	(2010).	El medi ambient i la salut. Qualitat de l’aire, contaminació química, soroll i radiacions.	CAPS.
	 21	• Observatorio DKV de salud y medio ambiente en España 2010. Contaminación atmosférica y salud.	ECODES,	DKV	Seguros.
	 22	•	 Jager,	T.	et al.	(2010).	«A	biology-based	approach	for	mixture	toxicity	of	multiple	endpoints	over	the	life	cycle».	Ecotoxicology,	

19:	351-361.
	 23	•	 Keesing,	F.	et al.	(2010).	«Impacts	of	biodiversity	on	the	emergence	and	transmission	of	infectious	diseases».	Nature,	468:	

647-652.
	 24	•	 European	Environment	Agency	(2010).	Pharmaceuticals in the environment. Results of an EEA workshop.	Informe	tècnic	de	

l’Agencia	Europea	del	Medi	Ambient	núm.	1/2010.
	 25	•	 Brosche,	S.;	Backhaus,	T.	(2010).	«Toxicity	of	five	protein	synthesis	inhibiting	antibiotics	and	their	mixture	to	limnic	bacterial	

communities».	Aquatic Toxicology,	99:	457-465.
	 26	• Economia ambiental. Valoración de los recursos naturales.	Ministeri	de	Medi	Ambient	i	Medi	Rural	i	Marí,	Anàlisi	i	Prospec-

tiva,	Sèrie	Medi	Ambient,	núm.	4	de	desembre	de	2010.	
	 27	• Informe sobre l’estat i les tendències del medi natural a Catalunya 2010.	Institució	Catalana	d’Història	Natural.	IEC.	
	 28	•	 Butchart,	S.	H.	M. et al.	(2010).	«Global	Biodiversity:	Indicators	of	Recent	Declines».	Science:	328	(5982),	1164-1168.
	 29	• Planeta Vivo. Informe 2010. Biodiversidad, biocapacidad y desarrollo.	WWF.
	 30	•	 UNEP	(2010).	Global honey bee colony disorders and other threats to insect pollinators.	UNEP,	Emerging	Issues.
	 31	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	subapartat	6.1.1,	«Ecosistemes	i	biodiversitat».
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més que l’any 2009; i la situació de la Xarxa Natura 2000 és de 1.062.366 hectàrees protegides (el 92% 
de terrestres i el 8% de marines), 831 hectàrees més que l’any anterior.32 Els espais naturals de protecció 
especial (ENPE), és a dir, els parcs nacionals i naturals, els paratges d’interès nacional, i les reserves natu
rals integrals, parcials i de la fauna salvatge, ocupen 299.318 hectàrees, el 28% del PEIN.

2.1 • L’AIGUA

Ja fa uns anys que l’aigua se situa en el centre de les polítiques dels estats ja que la seguretat del recurs 
i els serveis que proporciona estan en risc,33 i de l’aigua en depenen totes les activitats humanes, sobretot 
l’agricultura i l’alimentació. Així, en l’àmbit internacional augmenta l’interès per considerar el recurs des 
d’una perspectiva sistèmica, atès que el cicle de l’aigua és global,34 i per utilitzar el preu de l’aigua per 
reduir la demanda i recuperar els costos de subministrament i manteniment de les infraestructures.35 En 
aquest sentit, la Directiva marc de l’aigua (DMA) requereix als estats de la Unió Europea que les masses 
d’aigua assoleixin el bon estat el 2015 mitjançant mètodes d’avaluació no concretats i que difereixen entre 
els diversos països, sistemes de monitoratge i plans de gestió de conca.36 En aplicació de la DMA, el Pla de 
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya incorpora, entre d’altres, la recuperació dels costos dels 
serveis relacionats amb l’aigua.37 No obstant això, els objectius són ambiciosos i necessiten inversions i 
infraestructures per poderlos assolir, i que en la situació de crisi actual seran difícils de finançar.

Situació i gestió dels recursos hídrics38

L’any 2010, els embassaments han estat al 75% de capacitat. Els de les conques internes han acumulat 570 
hm3 de mitjana, el 76% de la seva capacitat. El mínim d’aigua embassada, el 62% (467 hm3), es va produir 
l’1 de gener, i el màxim, del 85% (639 hm3), el 15 de juny. El volum mitjà anual d’aigua embassada a les 
conques de l’Ebre ha estat de 2.874 hm3 de mitjana, el 75% de la capacitat total; l’aigua mínima embas
sada, el 71% (2.703 hm3), es va registrar l’1 de novembre, i la màxima, el 86% (3.281hm3), el 14 de juny. 

Quant a la qualitat i el compliment de la Directiva marc de l’aigua, l’any 2010, la meitat de les masses 
d’aigua han assolit percentatges de qualitat acceptables, però l’altra meitat no, cosa que dificultarà l’asso
liment dels objectius de qualitat europeus i del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, 
que preveu garantir el bon estat del 56% de les masses d’aigua el 2015. Les causes d’incompliment dels 
objectius es concentren en el 25% dels rius, en quatre embassaments i en el 80% de les zones humides 
amb dades, i són: els plaguicides, i en menys grau els fenols i els metalls pesants de procedència industrial 
en els rius; l’excés de nutrients (Foix) i els efectes de la darrera sequera (Sau, la Baells i Boadella) en els 
embassaments; la urbanització, l’alteració dels cursos fluvials i la proliferació d’espècies exòtiques a les 
zones humides, tal com s’observa al gràfic VI1.

Quant al compliment de la Directiva 2006/7/CE i la qualitat microbiològica de les aigües de bany costaneres i 
de les zones de bany interior, enguany el 96% de les platges i el 83% de les zones de bany interior han estat 
qualificades d’excel·lent i el 4% i el 17% restant, de bones, respectivament. No obstant això, 15 de les 35 
masses d’aigua costaneres, les que van des de la desembocadura del Besòs (Barcelona) al Francolí (Tarrago
na) no reuneixen les condicions necessàries perquè s’hi desenvolupi la flora i la fauna autòctones, i les plat
ges presenten una erosió elevada que s’ha agreujat amb els temporals d’enguany (Maresme, Costa Brava). En 

	 32	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	autonòmic»,	del	subapartat	6.1.1,	«Ecosistemes	i	
biodiversitat».

	 33	•	 Vörösmarty,	C.	J.	et al.	(2010).	«Global	threats	to	human	water	security	and	river	biodiversity».	Nature,	467:	555-561.
	 34	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	els	punts	sobre	«Àmbit	de	la	UE»	i	«Àmbit	estatal»	del	subapartat	6.1.2,	

«L’aigua».
	 35	•	 The	Royal	Academy	of	Engeenering (2010). Global water security. And engeenering perspective.	London:.	The	Royal	Aca-

demy	of	Engineering.
	 36	•	 Hering,	D.	et al.	(2010).	«The	European	Water	Framework	Directive	at	the	age	of	10:	a	critical	review	of	the	achievements	with	

recommendations	for	the	future».	Science of the Total Environment,	408:	4007-4019.
	 37	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	autonòmic»,	del	subapartat	6.1.2,	«L’aigua».	
	 38	•	 Font:	Agència	Catalana	de	l’Aigua.	Departament	de	Territori	i	Sostenibilitat.
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aquest sentit, el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya considera mesures d’actuació que 
hauran de ser avaluades en el futur en compliment de la DMA i la Llei estatal de protecció del medi marí.39 

GRÀFIC VI-1. Qualitat de les masses d’aigua. Catalunya, 2010

Unitat: percentatge (%) sobre el total que no assoleixen el bon estat real o potencial.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.

La càrrega contaminant abocada pels 2.562 establiments subjectes al cànon de l’aigua sobre l’ús i la càrrega 
contaminant abocada pels diferents usuaris de l’aigua40 l’any 2010 ha estat de 22.902 tones DQO/any,41 i 
el 51% de la càrrega correspon a establiments dels sector adobador i alimentari. La destinació ha estat la 
llera pública (el 71%) i la depuradora (el 29%).

Quant a les aigües subterrànies, el 47% assoleixen el bon estat químic i el 89% el bon estat quantitatiu, és 
a dir, les extraccions i els recursos subterranis disponibles estan en equilibri. Els nitrats, sulfats i clorurs 
(salinització) són els responsables principals del mal estat químic, i la sobreexplotació del recurs és la causa 
principal del mal estat quantitatiu. En aquest sentit, l’extracció d’aigua subterrània ha augmentat en els 
darrers anys, sobretot a les conques de l’Ebre i per a usos agrícoles. A les conques internes l’extracció sub
terrània s’ha reduït, sobretot la industrial, però la domèstica i recreativa ha augmentat.

GRÀFIC  VI-2. Quantitat i qualitat de les aigües subterrànies. Catalunya, 2010

L’augment de la població i de la urbanització és un repte per al sistema actual de subministrament d’aigua, 
que ha de ser més eficient i diversificarse mitjançant la incorporació de la dessalinització, la regeneració i 
reutilització i l’aprofitament de les aigües pluvials.42 En aquest sentit, el Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya preveu incrementar la disponibilitat d’aigua en 389 hectòmetres cúbics més a partir de 
2015.

	 39	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	els	punts	sobre	«Àmbit	estatal»,	del	subapartat	6.1.2,	«L’aigua».	
	 40	•	 Establiments	d’usuaris	industrials	i	assimilables	que	han	de	presentar	davant	l’Agència	Catalana	de	l’Aigua	la	declaració	de	

l’ús	i	la	contaminació	de	l’aigua	(DUCA),	relativa	al	consum	i	a	la	qualitat	de	l’abocament	d’aigües	residuals.	
	 41	•	 Demanda	química	d’oxigen	(DQO):	mesura	la	quantitat	de	substàncies	que	són	susceptibles	de	ser	oxidades.	Es	fa	servir	per	

mesurar	el	grau	de	contaminació,	principalment,	matèria	orgànica,	i	s’expressa	amb	mgO2/l.
	 42	•	 Rygaard,	M.	et al.	 (2011).	 «Increasing	urban	water	 self-sufficiency:	new	era,	 new	challenges».	Journal of Environmental 

Management,	92:	185-194.

Unitats: hectòmetres cúbics a l’any (hm3/any) i percentatge (%) sobre el total.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Extracció d’aigua subterrània per a usos Aigües subterrànies en mal estat

Conductivitat
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Quant a la gestió de la demanda, l’ús per a reg o agrícola (el 71%) és majoritari al sistema Segre i Baix Ebre 
(el 82% del total), i l’ús d’abastament urbà i recreatiu (el 23%) és majoritari al sistema TerLlobregat i Sud 
(el 85%), tal com s’observa al gràfic següent. 

GRÀFIC VI-3. Demanda total d’aigua per a usos i sistemes. Catalunya, 2007

Unitat: hectòmetres cúbics a l’any (hm3/any) i percentatge (%) sobre el total.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Quant al consum, el cens d’entitats subministradores del 200943 ens informa que el volum d’aigua consumit 
s’ha reduït una mica l’any 2009 respecte del 2008, el 0,3% (436 hm3), sobretot l’ús de serveis i altres acti
vitats econòmiques, el 2,9% (336 hm3), ja que el domèstic ha augmentat el 0,5% (101 hm3), en un context 
de creixement dels abonats domèstics de l’1,6% (3.423.736 abonats en total, 63.380 més) i de disminució 
dels abonats de serveis i altres activitats econòmiques de l’1% (386.854 abonats en total, 3.825 menys). 
La ràtio de consum domèstic de 98 m3/abonat/any, ha baixat 1 m3 respecte de l’any anterior, i la d’abonat de 
serveis o activitat econòmica de 265 m3/abonat/any ho ha fet 5m3. En l’àmbit europeu, l’àrea metropolitana 
de Barcelona és la que menys aigua consumeix —107 litres per habitant i dia—44 i el preu que es paga a 
la ciutat de Barcelona (16,8 o 38,8 euros) està per sobre de la mitjana de les ciutats més importants de 
l’Estat.45  

La dessalinització d’aigua ha aportat 17,9 hm3 d’aigua potable l’any 2010, una quarta part de l’objectiu 
previst en el Pla hidrològic nacional per al 2015; la planta dessalinitzadora de la Tordera, 7,13 hm3, el 73% 
de la capacitat, i la del Baix Llobregat, que enguany ha guanyat el Global Water Awards 2010, 10,74 hm3, 
el 14,7% del cabal mitjà en capacitat de tractament. 

L’any 2010, el sistema de sanejament ha incorporat 23 depuradores noves, dues de pretractament. En total, 
n’hi ha 391 amb una capacitat de tractament de 2.850 hm3/dia, que serveixen una població de 15.847.595 
habitants equivalents, i el 97,6% són biològiques. L’assecatge tèrmic ha representat el 46,6% del tracta
ment dels fangs generats (127.855 tones de matèria seca a l’any), seguit del compostatge (el 29,3%).   

La regeneració i reutilització d’aigua, de 33,5 hm3 (25,35 hm3 per a ús ambiental, 5,64 hm3 per a ús recrea
tiu, 1,88 hm3 per a ús agrícola i 0,47 hm3 per a ús municipal)46 s’ha reduït enguany com a conseqüència de 
les pluges estivals que han fet disminuir la demanda per a usos diversos. Els reptes de futur són la seguretat 
pel que fa als riscos per a la salut.47 

Per acabar, quant a la recàrrega d’aqüífers, l’any 2010, el volum de recàrrega de l’aqüífer de la Tordera 
(EDAR Blanes) ha estat de 3,8 hm3/any i el del Daró (EDAR Bisbal de l’Empordà), d’1,1 hm3/any. D’altra 
banda, la barrera hidràulica d’aigua regenerada del delta del Llobregat (EDAR del Prat), que frena la intrusió 
salina a l’aqüífer, ha augmentat la capacitat de recàrrega fins als 5,5 hm3/any. En total, la recàrrega d’aqü
ífers ha representat 10,4 hm3/any.

	 43	• Cens de les entitats subministradores de Catalunya 2009.	Agència	Catalana	de	 l’Aigua.	Departament	de	Medi	Ambient	 i	
Habitatge.	

	 44	•	 Font:	Entitat	del	Medi	Ambient	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona.	Dades	del	2010.	
	 45	•	 Font:	FACUA.
	 46	•	 No	inclou	l’aigua	tractada	en	instal·lacions	de	regeneració	particulars	com,	per	exemple,	camps	de	golf.	
	 47	•	 Domènech,	L.;	Saurí,	D.	(2010).	«Socio-technical	transitions	in	water	scarcity	contexts:	public	acceptance	of	greywater	reuse	

technologies	in	the	Metropolitan	Area	of	Barcelona».	Resources, Conservation and Recycling,	55:	53-62.
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Mar, pesca i aqüicultura

L’acidificació dels oceans, la pèrdua de biodiversitat marina i la sobrepesca continuen sent qüestions molt 
importants per al sector pesquer europeu. Un bon exemple és la sanció que la UE ha imposat a l’Estat espa
nyol per capturar, l’any 2010, 19.621 tones més de verat de les assignades, el 79%. D’altra banda, i en el 
marc del Llibre verd i del debat sobre la reforma de la política pesquera comuna (PPC), que s’ha d’aprovar el 
2012, han sorgit les preocupacions següents: l’augment de costos, l’estancament dels preus, les importaci
ons —que representen el 60% del peix consumit a Europa— i el salari mínim dels pescadors europeus.48 En 
l’àmbit de l’Estat, el Projecte de llei de pesca sostenible en tràmit integra la Directiva marc sobre estratègia 
marina, i ha d’orientar la política, l’accés al recurs i les condicions de pesca a l’Estat espanyol.

L’any 2010 les captures de peix han estat de 28.806 tones, 2.909 tones menys que l’any 2009; per tant, 
s’han reduït el 9,2%. Els ingressos han estat de 109,1 milions d’euros, i s’han reduït el 8,4%. El preu del 
kilogram de peix per any ha estat de 3,79 euros, 0,04 euros més que l’any 2009 (el 0,96%). De les quatre 
demarcacions territorials, les captures i la recaptació més altes corresponen als ports de la demarcació ter
ritorial de Girona i les més baixes, als ports de Tarragona.  

Quant a l’aqüicultura, que contribueix a la biodiversitat i a la reducció de la pressió sobre els caladors pes
quers, enguany s’ha aprovat la regulació de la producció ecològica a la Unió Europea. A Catalunya, l’aqüi
cultura s’ha tornat a recuperar l’any 2010 i s’han produït 6.113 tones de peixos i mol·luscs, el 5% més 
que l’any anterior. Els ingressos, de 17,5 milions d’euros, també han augmentat el 4,5%. La producció de 
peixos (orada, llobarro i tonyina vermella) ha disminuït el 10%, tot i que la producció de tonyina vermella ha 
augmentat. La producció de mol·luscs (musclo, ostró, cloïssa, ostra...), sobretot de musclos, ha augmentat 
el 16,4%, i s’han venut amb un import superior al de l’any 2009. 

GRÀFIC VI-4. Pesca i aqüicultura: captures, producció i recaptació. Catalunya, 2010

Unitats: tones i milions d’euros.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural.

2.2 • L’AIRE

La contaminació de l’aire és un dels aspectes que més preocupa la població catalana.49 A més, les polítiques 
sobre el control de la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire50 beneficien també les de canvi climàtic 
i emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, si ambdues es coordinen i consideren de manera conjunta,51 atès 
que la pol·lució té conseqüències sobre el canvi climàtic, la salut de les persones i la mortalitat prematura; i 
el canvi climàtic sobre la contaminació, per exemple, sobre l’ozó (O3).

52 En aquest àmbit, algunes recerques 
informen que la qualitat de l’aire repercuteix en la salut cardiovascular i respiratòria de les persones i en les 

	 48	•	 Nota	de	premsa	de	la	Comissió	de	Pesca	del	Parlament	Europeu	del	8	d’abril	de	2010.	
	 49	•	 Vegeu	a	l’apartat	1,	«Context»,	d’aquest	capítol,	els	punts	sobre	«Percepció	ciutadana	i	conducta	sostenible».
	 50	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	els	punts	sobre	«Àmbit	de	la	Unió	Europea»,	del	subapartat	6.1.3,	«L’aire».
	 51	•	 Nemet,	G.	F.	et al.	(2010).	«Implications	of	incorporating	air-quality	co-benefits	into	climate	change	policymaking».	Environ-

mental Research Letters,	5:	014007	(9pp),	doi:	10.1088/1748-9326/5/1/014007.
	 52	•	 Carvalho,	A.	et al.	(2010).	«Climate-driven	changes	in	air	quality	over	Europe	by	the	end	of	the	21st	century,	with	special	

reference	to	Portugal».	Environmental Science & Policy,	13:	445-458.
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taxes de mortalitat, concretament, escurça la vida dels europeus en nou mesos de mitjana, sobretot la de 
les persones més vulnerables.53 

En l’àmbit europeu, la contaminació es registra en major grau a les àrees metropolitanes, concretament, a 
les ciutats grans com ara Madrid i Barcelona. Per això, el Govern de Catalunya va impulsar el Pla d’actua
ció per a la millora de la qualitat de l’aire de 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona, aprovat 
mitjançant el Decret 152/2007, del qual s’ha fet el seguiment el 2010 i que, probablement, s’haurà de 
modificar en breu.54 L’informe de seguiment observa el retard en l’adopció d’alguna de les mesures, ja que 
només se n’han finalitzat el 44%. La densitat de vehicles, sobretot dièsel, les obres i, en menor grau, la 
indústria són les fonts principals de contaminació. 

Cal recordar que l’any 1999 es va signar el Protocol de Gothenburg per limitar les emissions atmosfèriques 
el 2010 i que la Directiva NEC europea estableix límits legals per a l’òxid de nitrogen (NOx) i de sofre (SO2), 
l’amoníac (NH3) i els components volàtils orgànics. Aquests contaminants contribueixen a la formació de 
partícules, l’acidificació i l’eutrofització dels ecosistemes i perjudiquen la salut de les persones. Malaurada
ment, l’Estat espanyol ha previst superar els límits d’emissió per a tots els contaminants menys l’òxid de so
fre (SO2) l’any 2010,55 atès que en el moment de signar el Protocol es van subestimar la població i el PIB.56

En l’àmbit de Catalunya, l’avaluació de la qualitat de l’aire per zones, pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2), 
les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), l’ozó troposfèric (O3) i el clorur d’hidro
gen (HCl), és la que s’observa a la figura següent:

FIGURA VI-1. Zones amb superació dels objectius establerts. Catalunya, 2010

Unitats: zones de qualitat de l’aire amb superació dels objectius establerts per l’NO2, les PM10, l’ozó (O3) i l’HCl.
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat.

La formació de l’ozó ambiental depèn, principalment, de la presència d’altres compostos, la radiació solar 
i la temperatura. L’ozó produeix la pèrdua entre el 5 i el 15% de la qualitat57 i productivitat dels conreus.58 
Durant l’any 2010 s’han registrat 125 superacions del llindar d’informació a la població en 16 punts de 9 
zones de qualitat de l’aire. El valor objectiu per a la protecció de la salut humana que s’hauria d’aplicar el 
2013 també s’ha superat a 9 zones, tal com s’observa a la figura VI2.

D’altra banda, l’increment de les concentracions d’ozó, sobretot a l’estiu, afecta la salut de les persones, la 
morbiditat i la mortalitat.

	 53	•	 Kunzli,	N.	et al.	(2010).	«Ambient	air	pollution	and	the	progression	of	atherosclerosis	in	adults».	PLoS.One,	5	(2):	e9096.	
Vegeu	a	l’apartat	2,	«Salut»,	del	capítol	V,	el	subapartat	2.2,	«La	salut	a	Catalunya».

	 54	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	els	punts	sobre	«Àmbit	autonòmic»,	del	subapartat	6.1.3,	«L’aire».
	 55	• Comparison of projections as reported by the EU-27 Member States in December 2009 with the emission ceilings of the 

National Emission Ceilings Directive (2001/81/EC).	Agència	Ambiental	Europea.
	 56	•	 Kelly,	A.	et al.	(2010).	«Setting	national	emission	ceilings	for	air	pollutants:	policy	lessons	on	ex-post	evaluation	of	the	Gothen-

burg	Protocol». Environmental Science and Policy,	13:	28-41.
	 57	•	 Vlachokostas,	Ch.	et al.	(2010).	«Economic	damages	of	ozone	air	pollution	to	crops	using	combined	air	quality	and	GIS	mo-

delling».	Atmospheric Environment, 44:	3352-3361.
	 58	•	 De	la	Torre,	D.	(2010).	«Relative	yield	loss	calculations	in	wheat	(Triticum	durum	Desf.	cv.	Camacho)	due	to	ozone	exposure».	

The Scientific World Journal,	10:	103-115.

NO2 PM10 Ozó HCI
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FIGURA VI-2. Avaluació de la qualitat de l’aire per zones. Catalunya, 2010

Unitats: estacions de mesura sobre el total (punts) que han sobrepassat els llindars i valors objectius, i nombre de superacions.
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat.

El trànsit rodat genera partícules en suspensió (PM) que afecten la visibilitat, la salut de les persones, els 
ecosistemes,59 el forçament radioactiu i el canvi climàtic.60 Enguany, la CE ha denunciat l’Estat espanyol 
davant del Tribunal de Justícia de Luxemburg per incomplir la Directiva europea de PM10 en zones com ara 
l’àrea metropolitana de Barcelona, el VallèsBaix Llobregat i el PenedèsGarraf. Per això, la Generalitat de 
Catalunya ha sol·licitat una pròrroga per evitar les sancions. Sortosament, l’any 2010 s’ha observat una 
tendència a la disminució dels nivells de PM10 a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
però, tot i que no s’ha superat el valor límit anual, s’ha sobrepassat el valor límit diari en tres punts, tal com 
s’observa a la figura anterior.

La contribució dels nitrats a la formació de PM10 i PM2,5 augmenta en les àrees urbanes amb concentracions 
elevades de partícules en suspensió; per tant, per reduir l’exposició diària a les PM10, les emissions d’òxid 
de nitrogen s’haurien de reduir.61 Quant al diòxid de nitrogen (NO2), l’any 2010 han entrat en vigor els límits 
europeus, el valor anual i el valor límit horari per a la protecció de la salut humana. Malauradament, s’han 
registrat superacions del valor anual de 44 μg/m3 en 16 municipis de la primera corona metropolitana. 

Per acabar, el valor de referència semihorari del sulfur d’hidrogen H2S s’ha superat a les comarques cen
trals, i el límit diari de l’HCl s’ha superat 3 punts (comarques centrals, plana de Vic i Terres de l’Ebre), set 
vegades.

2.3 • EL SÒL

L’edició, l’any 2010, del mapa de cobertes del sòl de Catalunya mostra els canvis que s’han produït els 
darrers anys. La superfície forestal ha augmentat el 5% i els conreus han disminuït el 12% a causa de la 
urbanització del sòl, que ha augmentat el 24%.62 Els espais agraris i forestals ocupen gran part del territori, 
el 90% l’any 2009. Tanmateix, tot el territori, incloenthi les ciutats i les infraestructures, ha de tenir un 
bon funcionament ecològic i avui dia s’exploten excessivament els sòls de les planes i s’abandonen els es
pais forestals, agraris i de pastura. L’any 2009, la superfície de sòl sense vegetació, urbanitzat i forestal ha 
augmentat el 2,9%, el 0,8% i el 0,3%, respectivament, i la de conreus ha disminuït l’1,3%.63 

L’Estat espanyol segueix sent vulnerable a la desertificació,64 per tant, a les inundacions. L’ordenació del 
territori inadequada, la manca de polítiques asseguradores, indemnitzadores i expropiadores, d’estructures 

	 59	•	 Putaud,	J-P.	et al.	 (2010).	«A	European	aerosol	phenomenology	 -	3:	Physical	and	chemical	characteristics	of	particulate	
matter	from	60	rural,	urban,	and	kerbside	sites	across	Europe».	Atmospheric Environment,	44:	1308-1320.

	 60	•	 Balkanski,	Y.	et al.	(2010).	«Direct	radiative	effect	of	aerosols	emitted	by	transport:	from	road,	shipping	and	aviation».	At-
mospheric Chemistry and Physics Discussions,10:	1659-1691.

	 61	•	 Ibídem	(Putaud,	2010).
	 62	•	 Tercera	edició	del	Mapa	de	cobertes	del	sòl	de	Catalunya	1993-2005	(2010).	CREAF.
	 63	•	 Gabinet	d’Estudis	i	Prospectiva	Agrària	i	Alimentària	(2010).	Estadística de superfícies de conreus agrícoles.	DAAM.	
	 64	• Climate vulnerability monitor 2010: The state of the climate crisis.	DARA	i	Climate	Vulnerable	Forum.		
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de control de les inundacions, i de vegetació, són les causes principals del risc d’inundacions, que a Cata
lunya és del 18,6%.65 

FIGURA VI-3. Superfície i ús del sòl. Catalunya, 2009

Unitats: hectàrees (ha) i percentatges (%).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Gabinet d’Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària. Departament d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (CREAF).

Enguany, l’accident d’una fàbrica d’alumini d’Ajka (Hongria) ha tornat a alertar del gran impacte que els 
vessament de metalls pesants tenen sobre la biodiversitat i la productivitat del sòl.66 En aquest sentit, a 
Catalunya es continua treballant en l’àmbit de la identificació de sòls contaminats: el 2010 s’han identificat 
2.066 emplaçaments, el 5,9% més que el 2009, i se n’han investigat i/o recuperat 1.011, el 14,1% més 
que l’any anterior. 

FIGURA VI-4. Gestió dels sòls contaminats. Catalunya, 2010

Unitats: percentatges (%).
Font: Inventari ecològic i forestal de Catalunya (CREAF) i Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Més de la meitat de les actuacions ja han estat acabades; els contaminants principals segueixen sent els 
olis minerals, que guanyen pes, i els metalls pesants. Quant a la classificació dels sòls, segons el tipus 
d’activitat que ha originat la contaminació, les activitats industrials representen el 51,7% del total, però 
les comercials augmenten 2,2, punts percentuals i signifiquen el 25,5% del total, tal com s’observa a la 
figura anterior. 

Quant als avenços en l’àmbit de la tecnologia i la innovació, destaca la bioremediació dels sòls i aqüífers 
contaminats per nitrats i hidrocarburs mitjançant l’ús de fongs propis i compost67 o l’ús de la vegetació au
tòctona per recuperar sòls contaminats amb metalls pesants.68 

	 65	•	 Nuhfer,	E.	B.	et al.	(2010).	Guia ciudadana de los riesgos geològicos.	Institut	Americà	de	Geòlegs	Professionals	i	Il·lustre	Col-
legi	Oficial	de	Geòlegs	d’Espanya.	Madrid:	Luis	Suaréz	&	Manuel	Regueiro.	

	 66	•	 Navas,	A.	et al.	(2010).	«Effects	of	heavy	metal	soil	pollution	on	nematode	communities	after	the	Aznalcóllar	mining	spill».	
Nematropica	40	(1):	13-29.

	 67	•	 Guivernau,	 M.	 et al.	 (2011).	 «Bacterial-fungal	 community	 dynamics	 during	 the	 bioremediation	 of	 an	 aged	 hydrocarbon-
contaminated	soil». Soil microbes, ecology of soil microorganisms.	Prague,	27	April-01	May,	2011.	

	 68	•	 Rufo,	L.;	De	la	Fuente,	V.	(2010).	«Successional	dynamics	of	the	climatophile	vegetation	of	the	mining	territory	of	the	Rio	Tinto	
basin	(Huelva,	Spain):	soil	characteristics	and	implications	for	phytoremediation».	Arid land research and management, 24 
(4):	301-327. 

Hectàrees totals: 3.209.204 ha

Etapa de gestió Tipus d’activitat Contaminants Principals

• Reconeixement preliminar 5,3%
• Avaluació Preliminar 12,0%
• Avaluació Detallada 15,5%
• En recuperació 13,1%
• Actuacions acabades 54,1%

• Industrials 51,7%
• Comercials 25,5%
• Antics abocadors 12,8%
• Abocaments incontrolats 5,6%
• Dragats en ports i accidents 4,4%

• Metalls Pesants 22,6%
• Olis Minerals 35,2%
• Altres 16,1%
• Hidrocarburs aromàtics policíclics 4,1%
• Hidrocarburs aromàtics 9,6%
• Hidrocarburs clorats 8,3%
• Fenols 1,8%
• Cianurs 1,0%
• PCB 1,2%
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2.4 • L’AGRICULTURA I ELS BOSCOS

L’agricultura al món es troba en una cruïlla a causa de les pressions demogràfiques, socioeconòmiques i 
mediambientals, i necessitarà polítiques agràries que tinguin en compte aquests reptes.69 En aquest sentit, 
durant l’any 2010 s’ha iniciat a la UE el debat sobre el futur de la política agrària comuna (PAC) a partir 
del 2013, amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat dels recursos naturals, promoure els esforços dels 
productors en la lluita contra el canvi climàtic, i de deixar de banda la política de pagaments sobre la base 
de períodes de referència històrics. La comunicació «La PAC en l’horitzó 2020»70 reconeix el caràcter estra
tègic del sector agrari i dóna suport a l’activitat agrària i l’ocupació, l’equilibri territorial, la producció viable 
d’aliments, la gestió sostenible dels recursos naturals i l’acció climàtica. 

L’any 2010, la renda de la pagesia espanyola ha augmentat el 6,5% de mitjana (el 12,3% a la UE27) i 
ha assolit la xifra de 22.547,5 milions d’euros. Les causes són l’augment del valor (preu) i del volum de 
la producció, i la disminució del cost de la mà d’obra. Les ajudes directes que rep l’Estat espanyol en sub
vencions, 6.851,9 milions d’euros (450 M€ destinats a Catalunya), representen el 30,4% de la renda.71 
No obstant això, a Catalunya, durant la dècada 20002009, la renda agrària va caure el 47% i una petita 
part de la pagesia ha iniciat la reconversió cap a sistemes de producció agrícoles i ramaders més ecològics i 
integrats per oferir productes agroalimentaris que tinguin en compte la qualitat, la seguretat alimentària, la 
venda directa i els mercats locals. 

Així, la política agrària de Catalunya ha de tenir en compte el cost de l’energia i l’adaptació i sostenibili
tat ambiental dels sistemes de producció.72 La seguretat alimentària i les mesures agroambientals també 
s’obren pas entre les polítiques agràries ja que la recerca científica constata, per exemple, que l’agricultura 
ecològica, la reducció dels agroquímics, la sembra amb finalitat ambiental i el guaret ajuden a protegir 
determinades espècies d’ocells73 i a preservar les zones de ribera, de gran importància ecològica per a la 
biodiversitat i la lluita contra l’erosió.74 

L’alteració del cicle del nitrogen a causa de les activitats humanes ha contaminat les aigües continentals 
i costaneres i ha contribuït al canvi climàtic, per la qual cosa és necessari l’ús eficient del nitrogen com a 
fertilitzant.75 L’any 2009 l’aplicació de productes que contaminen i causen eutrofització de les aigües va 
disminuir el 13,7% respecte de l’any anterior. Catalunya va consumir 38.300 tones (t) de fertilitzants nitro
genats, 12.500 t de fosfatats i 11.700 t de potàssics (el 4,7% i el 7%, respectivament, del total de l’Estat 
espanyol). Enguany, el consum de fertilitzants fins al mes d’octubre ha estat de 35.600 t de nitrogenats, 
16.900 t de fosfatats i 23.700 t de potàssics, i s’observa una tendència a l’alça dels fertilitzants fosfatats 
i potàssics. En aquest àmbit destaquen algunes iniciatives com ara l’aplicació informàtica «Dosafrut», des
tinada a reduirne l’ús, el centre d’informació «Endure IC» per reduir l’aplicació de plaguicides, o la inicia
tiva catalana de reducció del nitrogen de les dejeccions ramaderes gràcies a la millora de l’alimentació del 
bestiar porcí.76

D’altra banda, el risc de sequera i el canvi climàtic obliguen a fomentar les tecnologies de reg més eficients 
i a mobilitzar recursos hídrics no convencionals amb consums energètics més grans.77 En aquest sentit, el 
volum d’aigua de regadiu utilitzada en el sector agrari l’any 2008 va disminuir el 7,5% respecte de l’any 
anterior.78 

	 69	• State of the World 2011: Innovations that Nourish the Planet.	WWI.	Organització	per	a	l’Alimentació	i	l’Agricultura	de	l’ONU	
(FAO).

	 70	•	 COM	(2010)	672	final,	de	18.11.2010:	«The	CAP	towards	2020».
	 71	•	 Eurostat	(2010).	Comunicat	de	premsa	201/2010	de	20.12.2010.
	 72	•	 2n.	Informe	del	Grup	d’Experts	en	Canvi	Climàtic	de	Catalunya		i	Pla	de	seguretat	alimentària	2011-2015.
	 73	•	 Moreno,	V.	et al. (2010).	«Avoiding	over-implementation	of	agri-environmental	schemes	for	steppe	bird	conservation:	a	spe-

cies-focused	proposal	based	on	expert	criteria».	Journal of Environmental Management,	91:	1802-1809.
	 74	•	 Ivits,	E.	et al. (2010).	«Estimating	the	ecological	status	and	change	of	riparian	zones	in	Andalusia	assessed	by	multi-temporal	

AVHHR	datasets».	Ecological Indicators,	9:	422-431.
	 75	•	 Canfield,	D.	E.	et al.	(2010).	«The	evolution	and	future	of	earth’s	nitrogen	cycle».	Science,	330	(6001):	192-6.
	 76	•	 Departament	d’Agricultura,	Ramaderia,	Pesca,	Alimentació	i	Medi	Natural	(DAAM).
	 77	•	 Gómez,	G.	(2010).	«Sequías	y	cambio	climático:	un	reto	energético	y	de	gestión	integral	para	la	agricultura».	Congrés	Nacio-

nal	de	Medi	Ambient	(CONAMA	10).
	 78	•	 Institut	Nacional	d’Estadística	(2010).	Enquesta sobre l’ús de l’aigua en el sector agrari 2008.  
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Sistemes de producció agrícola: agricultura ecològica i integrada

L’impacte negatiu dels pesticides sobre els ecosistemes, la biodiversitat, per exemple, sobre els pol
linitzadors com ara les abelles, i la salut de les persones han fomentat l’agricultura ecològica i integrada a 
la UE. En aquesta línia, la producció agroalimentària ecològica de l’Estat espanyol s’ha multiplicat per cinc 
en els darrers deu anys. La superfície agrícola útil ecològica representa el 5,3% del total i els productors 
ecològics, el 2,4% de les explotacions agràries. Les exportacions de productes ecològics de l’Estat, valorades 
en 454 milions d’euros, són principalment de fruita, hortalisses, oli i vi (el 74%).79 La producció catalana 
representava l’any 2009 el 5,1% del total de l’Estat espanyol.80

Enguany, la superfície total de Catalunya destinada a sistemes de producció agrícola ecològica i integrada 
segueix la tendència a l’alça. Durant el període 20092010 ha augmentat de nou, el 12%, i ocupa 115.046 
hectàrees, el 5,9% de les terres destinades a l’explotació agrària.81 La producció ecològica, amb 1.247 pro
ductors (vegetals i ramaders) i 692 operadors (elaboradors, importadors i comercialitzadors), ocupa 83.506 
hectàrees (les pastures, prats i farratges, el 59,4%) i ha augmentat el 17% respecte de l’any 2009. La pro
ducció integrada, amb Lleida al capdavant, disposa de 1.842 productors i 66 elaboradors, ocupa 31.540 
hectàrees (l’olivera, el 33,6%; la fruita de pinyol, el 24,4%, i la fruita de llavor, el 19,5%) i ha augmentat 
el 2% respecte de l’any anterior.

FIGURA VI-5. Consum de fertilitzants nitrogenats, conreus energètics i sistemes de producció agrícola ecològica 
i integrada. Catalunya, 2009 i 2010

Unitats: tones, hectàrees (ha), percentatge sobre el total (%).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Gabinet d’Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària. Departament d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Política i gestió forestal, i incendis

Els boscos tenen una gran importància ecològica; per això, l’any 2011 ha estat declarat Any Internacional 
dels Boscos per l’Assemblea General de les Nacions Unides. La diversitat de boscos és un indicador del grau 
de complexitat d’un ecosistema, i Catalunya, amb més del 50% de les espècies, és de les més riques, igual 
que la resta de comunitats del nord de l’Estat espanyol.82 

A Catalunya, la superfície forestal ocupa el 64% del sòl (2.050.580 ha l’any 2010). S’observa un 
augment dels boscos a causa de la pèrdua de població rural i l’abandonament de les terres agrícoles; 
per exemple, en els darrers cinquanta anys, l’extensió del bosc de pi negre al Pirineu català ha aug
mentat el 15% (8.350 hectàrees),83 la qual cosa representa un gran repte de gestió forestal i de risc 
d’incendis.

	 79	•	 Ministeri	d’Agricultura,	Ramaderia	i	Medi	Ambient	(MARM).
	 80	•	 Ministeri	d’Agricultura	i	Medi	Ambient	(2009).	Memòria	2009:	capítol	II.	«Agricultura».	
	 81	•	 Idescat.	Estructura	de	les	explotacions	agràries	2007.	
	 82	•	 Observatori	de	la	Sostenibilitat	a	Espanya	(OSE)	(2010).	«Biodiversidad».	Sostenibilidad en España 2009	(capítol	19).
	 83	•	 Ameztegui,	A.;	Coll,	L.	(2009).	«Els	canvis	d’usos	del	sòl	en	l’expansió	del	pi	negre	(Pinus uncinata Ram.)	al	Pirineu	català	

(1956-2006)».	Catalunya Forestal,	100:	15-17.
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Els boscos de la Mediterrània són els més amenaçats, a causa de l’augment de les temperatures,84 les 
plagues,85 la limitació d’aigua i el risc de sequera, sobretot a l’estiu; per exemple, en els darrers vint anys, 
ha augmentat la defoliació —pèrdua de fulles— en totes les espècies,86 i per això cal una política de gestió 
forestal que n’asseguri l’explotació sostenible i els serveis que proporcionen com a ecosistemes87 (fusta, 
hàbitat per a la vida salvatge i les aus,88 qualitat i quantitat d’aigua, qualitat de l’aire, protecció del sòl, 
embornal de carboni i lleure).89 

En aquest sentit, s’observa l’augment del 0,9% en el nombre d’hectàrees gestionades de manera sostenible 
a Catalunya, sobretot de bosc privat (1,3%). Les 727.863 hectàrees, ordenades mitjançant plans tècnics 
de gestió i millora forestal (PFGMF) i plans simples de gestió (PSGF), representen el 37% de la superfície 
forestal total de Catalunya, en concret, el 28% del bosc privat i el 67% del bosc públic.

L’any 2009 va ser un any advers meteorològicament a Catalunya i es van cremar 3.452 hectàrees forestals, 
tal com s’observa al gràfic següent, de manera que, tot i que es van repoblar 542 hectàrees de bosc, el ba
lanç va ser negatiu a causa dels incendis i, en menor grau, de les rompudes forestals. 

FIGURA VI-6. Gestió de la superfície forestal en hectàrees (ha). Catalunya, 2009 i 2010

Unitats: hectàrees (ha) i percentatges (%) sobre el total.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat i el Centre de la Propietat Forestal 
(DAAM).

El risc d’incendis durant el 2010 ha estat també molt alt a causa dels temporals de vent i neu dels mesos 
de gener i març, respectivament, que van malmetre els boscos catalans i van afectar les àrees de risc i pro
tecció prioritària. Els temporals han afectat més de 147.871 hectàrees, el 7,5% de la superfície forestal 
de Catalunya i han fet falta mesures extraordinàries de neteja destinades a reduir el risc d’incendis. Per 
sort, les temperatures moderades, la pluja i les tasques de neteja forestal han significat un balanç positiu, 
amb només 611 hectàrees cremades, 351 a l’estiu, un nombre inferior a la mitjana del període 20002009 
(3.066 hectàrees).

Les activitats humanes com ara l’expansió de les zones urbanes cap a les zones rurals i les negligències (el 
34% l’any 2010)90 continuen sent la causa principal dels incendis.91 

	 84	•	 Allen,	C.	D.	et al.	(2010).	«A	global	overview	of	drought	and	heat-induced	tree	mortality	reveals	emerging	climate	change	risks	
for	forests».	Forest Ecology and Management,	259:	660-684.

	 85	•	 Netherer,	S.;	Schopf,	A.	(2010).	«Potential	effects	of	climate	change	on	insect	herbivores	in	European	forests	-	General	as-
pects	and	the	pine	processionary	moth	as	specific	example».	Forest Ecology and Management,	259:	831-838.

	 86	•	 Carnicer,	J.	et al.	(2011).	«Widespread	crown	condition	decline,	food	web	disruption,	and	amplified	tree	mortality	with	incre-
ased	climate	change-type	drought».	Proceedings of the National Academy of Sciences	USA,	doi:	10.1073/pnas.1010070108	
PNAS.

	 87	•	 Lindner,	M.	et al.	(2010).	«Climate	change	impacts,	adaptive	capacity,	and	vulnerability	of	European	forest	systems».	Forest 
Ecology and Management,	259:	698-709.

	 88	•	 Gil-Tena,	A.	(2010).	«Factores	determinantes	de	la	riqueza,	distribución	y	dinámica	de	las	aves	forestales	a	escala	de	paisaje	
en	Cataluña:	Implicaciones	para	la	gestión	forestal	sostenible».	Ecosistemas,	19	(2).

	 89	•	 Patterson et al.	 (2009).	 «Ecosystem	 services:	 foundations,	 opportunities,	 and	 challenges	 for	 the	 forest	 products	 sector».	
Forest Ecology and Management,	257:	1637-1646.

	 90	•	 Dades	provisionals	del	2010	de	la	Direcció	General	de	Medi	Natural	i	Biodiversitat	(DAAM).	
	 91	•	 Bajocco,	S.	et al.	(2010).	«Wildfire	seasonality	and	land	use:	when	do	wildfires	prefer	to	burn?».	Environmental Monitoring 

and Assessment,	164:	445-452.

Gestió sostenible

427.613 ha
(28%)

300.250 ha
(67%)

1.512.758 ha
(77%)

449.127 ha
(23%)
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2.5 • ELS RESIDUS

Entre les propostes de la Comissió Europea en l’àmbit dels residus destaquen les relatives a la gestió dels 
residus biodegradables i les relacionades amb la creació d’un organisme europeu que vetlli pel compliment 
de la normativa, sobretot, en els abocadors i el transport de residus (el 19% es traslladen il·legalment).92 En 
l’àmbit de Catalunya i en desplegament de la normativa de residus, enguany s’han aprovat diversos plans i 
programes de gestió de residus, que el CTESC ha dictaminat.93 

L’any 2009 s’han generat a Catalunya 13.453.106 tones de residus, el 22,2% menys que l’any 2008. La 
reducció s’ha observat principalment al sector de la construcció, que ha passat de representar el 43% del 
total dels residus generats a Catalunya el 2008 al 35% el 2009, però també a l’industrial i el domèstic.  

FIGURA VI-7. Residus totals i evolució. Catalunya, 2006-2009

Unitats: percentatge (%) sobre el total i milers de tones.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Residus municipals

Quant a la generació de residus municipals, l’any 2009 confirma la tendència a la baixa. Enguany s’han 
generat 86.105 tones (t) menys (el 2%) de residus que el 2008 (4.198.574 t). La generació per habitant 
s’ha reduït, el 3,5% (20 t), i ha passat de 581 t/any el 2008 a 560 t/any el 2009; igual que el coeficient 
de generació, que ha passat d’1,59 a 1,54 kg/hab./dia el 2009 i s’aproxima a l’objectiu d’1,48 kg/hab./dia 
del Programa de residus municipals de Catalunya 20072012 (PROGREMIC). No obstant això, la generació 
per habitant es superior a la mitjana de la UE27, de 513 t/any.94

Quant a la gestió dels residus municipals, el 38% dels residus municipals (1.575.696 tones) s’ha recollit de 
manera selectiva. L’any 2009, la recollida selectiva ha augmentat de nou el 7,1% respecte de l’any 2008. 
Consegüentment, la fracció resta, que representa el 62% dels residus municipals generats, ha disminuït el 
6,8% l’any 2009. La recollida selectiva ha augmentat en totes les fraccions, sobretot els altres residus de 
deixalleries, amb l’excepció del vidre i les piles, que han disminuït. El volum de residus municipals lliurats 
a les deixalleries s’ha triplicat des de l’any 2000. El 2009 han augmentat el 3,6% respecte del 2008 i 
representen gairebé el 8% del total dels residus municipals (330.731 t) i el 21% de la recollida selectiva. 
El 95% dels residus municipals lliurats a les deixalleries són valoritzables i només el 5% són especials. El 
dipòsit controlat és la principal opció per a la fracció resta (63%), seguit de la incineració (24%) i el trac
tament (13%). No obstant això, la recollida selectiva significa el 38% del total de la gestió, per sota de la 
mitjana de la UE27, del 48%, tal com s’observa a la figura i a la taula següents.

	 92	•	 IP/10/113,	Brussel·les,	1	de	febrer	de	2010.
	 93	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	els	punts	sobre	«Àmbit	de	la	Unió	Europea»	i	«Àmbit	autonòmic»,	del	

subapartat	6.1.5,	«Els	residus».	
	 94	• Environment in the EU27. Recycling accounted for a quarter of total municipal waste treated in 2009.	Eurostat	newsrelease	

37/2011.
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FIGURA VI-8. Residus municipals: generació i gestió. Catalunya, 2009

La relació entre l’aprofitament i la deposició és de 38/62,95 per sobre de la mitjana de l’Estat i semblant a 
la mitjana de la UE27 (42/58).96 Així, les plantes de triatge i tractament mecanobiològic de la fracció resta 
són una infraestructura necessària, atès que la quantitat de residus que acaben als abocadors encara és ele
vada, el 39%; i pel que fa a l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle (metà), la deposició té conseqüències 
pitjors que la valorització energètica tèrmica o la incineració.97 En aquest sentit, el compostatge98 i la gestió 
de la demanda són les millors alternatives.99 

Residus industrials, de depuradores i de la construcció

La generació total de residus industrials del 2009 ha estat de 4.076.296 tones i s’ha reduït gairebé el 20% 
respecte de l’any 2008. La indústria agroalimentària és la que genera més residus (el 30%), seguida de la 
metal·lúrgica (el 20%), la química (el 14%) i el paper (el 10,5%). Quant a la generació de residus industrials, 
excloent-ne els agroalimentaris, del 2009, les 21.713 indústries catalanes que fan la declaració anual n’han 
generat 3.014.278 tones,100 403 kg/hab./any, el 15% d’especials (química i metal·lúrgica). La reducció de 
la generació de residus és paral·lela a la reducció del PIB industrial, i el 2009 ha estat del 25%, com a con
seqüència, principalment, de la crisi econòmica. Es confirma la tendència a la baixa iniciada el 2008. Els 
residus industrials més importants són els classificats com a residus assimilables als domèstics procedents 
d’indústries, comerços i institucions, seguits dels residus de processos tèrmics i dels de la construcció i de
molició. D’altra banda, la generació de residus de l’agricultura, ramaderia, pesca i la indústria agroalimentària 
ha estat de 1.062.018 tones el 2009, 142 kg/hab./any, i ha augmentat l’1% respecte de l’any 2008. 

Quant a la gestió dels residus totals industrials del 2009, incloent-hi els agroalimentaris, l’any 2009 s’han valo
ritzat 3.224.394 tones de residus, 232.584 menys que l’any anterior perquè també se n’han generat menys. 
La valorització segueix la tendència a l’alça —ha passat de significar el 68% de la gestió l’any 2008 al 79% 
l’any 2009—, sobretot la valorització material (el 78%) i l’externa a l’empresa (el 65%). La deposició i el 
rebuig (822.720 t) segueixen la tendència a la baixa, 127.027 t menys que l’any anterior, i han representat 
el 20% restant, sobretot la deposició controlada (636.863 t, el 16%). Les empreses que valoritzen els resi
dus en un grau més elevat són les agroalimentàries i les metal·lúrgiques.

	 95	•	 Relació	entre	el	percentatge	de	residus	que	s’aprofiten,	és	a	dir,	que	es	destinen	a	reciclar	i	compostar,	i	el	percentatge	de	
residus	que	es	rebutgen,	és	a	dir,	que	es	destinen	a	deposició	final:	depòsit	controlat,	incineració	i	tractament.	A	la	UE-27,	la	
deposició	i	la	incineració	representen	el	38%	i	el	20%,	respectivament,	i	el	reciclatge	i	el	compostatge,	el	42%.	

	 96	•	 Ibídem	(Eurostat	newsrelease	37/2011).
	 97	•	 Bontempi,	E.	et al.	(2010).	«A	new	method	for	municipal	solid	waste	incinerator	(MSWI)	fly	ash	inertization,	based	on	colloidal	

silica».	Journal of environmental monitoring,	12:	2093-2099.
	 98	•	 Rogger,	C.	et al.	(2011).	«Composting	projects	under	the	Clean	Development	Mechanism:	sustainable	contribution	to	mitigate	

climate	change».	Waste management,	31:	138-146.
	 99	• Gestió sostenible de residus municipals. Propostes per a l’acció	(2009).	Fundació	Fòrum	Ambiental.	
	 100	•	 Residus	declarats	per	les	indústries	inscrites	en	el	Registre	de	productors	de	residus	de	Catalunya;	no	inclou	l’agricultura	i	

associats.

Unitats: tones, percentatge i variació relativa respecte de l’any anterior.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Generació i gestió Recollida selectiva per fraccions

7,1% -6,5%

Dipòsit controlat: 39%
Incineració: 15%
Tractament: 8%

Residus municipals: 4.198.574 tones Tones % % (09/08)
Paper i cartró 427.989 27,2 4,2

Matèria orgànica 340.674 21,6 7,9

Voluminosos 209.054 13,3 9,2

Vidre 191.646 12,2 6,2

Altres deixalleries 169.996 10,8 24,0

Envasos lleugers 127.624 8,1 10,1

Poda i jardineria 99.068 6,3 14,3

Tèxtil 8.387 0,5 5,0

Medicaments 670 0,0 9,6

Piles 589 0,0 2,4

Total 1.575.697 100,0 7,1



570

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

En segon lloc, la generació de residus de les depuradores urbanes de l’any 2009 ha estat de 542.984 tones, 
73 kg/hab./any, i ha augmentat el 2% respecte del 2008. Quant a la gestió dels residus de les depuradores, 
la valorització material externa ha estat majoritària, el 51%, així com el tractament d’assecatge previ a la 
valorització, el 22%. A més, l’any  2009 s’han valoritzat energèticament més de 14.000 tones de llots de 
depuradores urbanes en plantes cimenteres.101 Gairebé el 20% dels residus es destinen a deposició i rebuig.

En tercer lloc, els residus generats a la construcció el 2009 han estat de 4.644.760 tones, 621 kg/hab./any, 
i s’han reduït el 37% situantse en xifres anteriors al 2001 com a conseqüència de la crisi que ha afectat 
el sector. Quant a la gestió dels residus de la construcció, la destinació a dipòsits controlats de runes ha dis
minuït més de la meitat respecte de l’any 2008, el 57%. Contràriament, el reciclatge de les runes i de les 
terres i l’aprofitament de les fraccions reutilitzables ha augmentat el 51%, en la línia d’algunes recerques 
que afirmen que la reutilització del material reciclat és la millor opció, seguida de la incineració.102

FIGURA VI-9. Generació de residus industrials, de depuradores i de la construcció. Catalunya, 2009

Unitats: tones, percentatge i variació relativa respecte de l’any anterior.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Gestors de residus i instal·lacions

La gestió de residus disposa de 730 empreses que han gestionat el 74% dels residus totals, 10.000.962 
tones (entrades) i han transferit 2.253.000 tones de residus (sortides) a altres gestors. De les entrades, el 
57% dels residus s’han valoritzat i el 23% han anat a deposició. De les sortides, la valorització, sobretot 
material, n’ha significat el 44% i els tractaments finalistes, el 51%, sobretot la deposició (el 37%), seguida 
de la incineració (el 9%). El 63% del total de residus gestionats han estat d’origen industrial, sobretot de 
tipus assimilable al domèstic i de la indústria agroalimentària. D’una banda, gairebé el 5% de les entrades 
de residus provenen de fora de Catalunya i, de l’altra, el 10% de les sortides s’han destinat a gestors de 
residus de fora de Catalunya, 228.478 tones.

Quant a les instal·lacions, el 50% dels residus gestionats han anat a instal·lacions de valorització i el 23% 
a abocadors; a més distància, hi ha els tractadors (purins, carnis, depuradores...), amb el 7,5% dels residus 
gestionats o les instal·lacions de compostatge, amb el 5,7%. No obstant això, per complir l’objectiu de la 
UE de reduir la deposició de residus el 2016 es necessita augmentar la capacitat de tractament i el nombre 
d’instal·lacions de triatge, tractament i compostatge.

2.6 • ALTRES

La majoria d’actuacions iniciades pel Síndic de Greuges en matèria de medi ambient (1.182) són consultes 
(el 64%), seguides de les queixes (el 36%), i dues actuacions d’ofici. Quant a les consultes i queixes, les 

	101	•	 Institut	Cerdà	 (2011).	Reciclado y valorización de residuos en la industria cementera en España 2007-2009.	 Fundación	
Laboral	del	Cemento	y	Medio	Ambiente.	

	102	•	 Ortiz,	O.	et al.	(2010).	«Environmental	performance	of	construction	waste:	comparing	three	scenarios	from	a	case	study	in	
Catalonia,	Spain».	Waste Management,	30:	646–654.
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relacionades amb els impactes ambientals (el 55%, 656) són les més freqüents, seguides de les que tenen 
a veure amb les llicències d’activitat (el 21%, 247) i la gestió ambiental (el 13%, 158). Entre els impactes 
ambientals sobresurten les consultes i queixes que tenen a veure amb la contaminació acústica (el 68%, 
445) i, a més distància, les relacionades amb la contaminació odorífera (el 10,5%, 69). Enguany hi ha hagut 
129 queixes sobre el soroll, 35 menys que l’any passat, i 20 queixes sobre olors, tres més que l’any 2009. 

Quant a la contaminació acústica, les queixes que arriben al Síndic per actuació insuficient dels ajunta
ments són nombroses i evidencien la manca de rigor en els procediments d’avaluació del soroll, l’aplicació 
indeguda dels paràmetres de correcció i els errors de mesurament. Així, en matèria de soroll no se segueixen 
els protocols d’avaluació; per tant, no s’avalua de manera correcta i objectiva per poder prendre mesures cor
rectores i sancionadores. Disposar d’una normativa en aquest àmbit ha estat un procés llarg i complex: des 
de la Directiva 2002/49/CE fins al Reglament català (Decret 176/2009) que estableix els criteris i protocols 
per mesurar i objectivar el soroll han passat set anys.103

No obstant això, el desembre del 2010, 201 municipis, que representen el 53% de la població, han donat 
trasllat de l’aprovació del Mapa de capacitat acústica per la Llei 16/2002 o el Decret 176/2009, 153 mu
nicipis de menys de 10.000 habitants i 48 de més. D’altra banda, 50 municipis, que representen el 35,4% 
de la població, es troben en procés d’aprovació.104 

3 • EL CANVI CLIMÀTIC I LES POLÍTIQUES DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ

3.1 • EL CANVI CLIMÀTIC, EMISSIONS I IMPACTES

Canvi climàtic

Les imatges publicades per la NASA sobre la variació de la temperatura de la Terra el 2010 mostren la ra
pidesa del procés d’escalfament que afecta la superfície de la Terra i la troposfera.105 Globalment, el 2010 
ha estat l’any més càlid des que hi ha registres; la temperatura ha augmentat 0,6 ºC per sobre de la mitjana 
climàtica del segle XX.106 A Catalunya, la temperatura ha augmentat més d’1 ºC de mitjana durant els darrers 
cinquanta anys, sobretot les temperatures màximes.107 

No obstant això, els sistemes climàtics dels dos hemisferis de la Terra responen de manera diferent a l’es
calfament global; per exemple, l’hemisferi nord registra tempestes més intenses quan augmenta la quantitat 
d’energia disponible a l’atmosfera per crear vents forts, és a dir, a l’hivern.108 Així, el 2010 ha estat fred a 
l’hemisferi nord, en la línia d’alguna investigació recent que afirma que el canvi climàtic pot originar hiverns 
més freds a l’hemisferi nord.109 Contràriament, a l’hemisferi sud, l’evapotranspiració ha augmentat la darrera 
dècada i està assecant els sòls, fins i tot dels boscos tropicals (sequera de l’Amazònia del 2010).110 

A Catalunya, l’any 2010 ha estat un dels més freds dels darrers vint anys i s’han registrat temperatures entre 
0,0 i 0,1 ºC per sota de la mitjana climàtica, amb temporals de neu, vent i glaçades a l’hivern, i tempo
rals de pluja, onatge i vent a la tardor, amb precipitacions acumulades de 250 mm, onades de 8 metres i 
ratxes de vent de fins a 100km/h. No obstant això, l’any 2010 ha estat normal en comparació amb les dues 
sèries climàtiques més antigues de Catalunya (Observatori Fabra i Observatori de l’Ebre), amb temperatures 

	 103	•	 Síndic	de	Greuges.	Informe al Parlament 2010.	
	 104	•	 Font:	Direcció	General	de	Qualitat	Ambiental.	Departament	de	Territori	i	Sostenibilitat.	
	 105	•	 Capa	inferior	de	l’atmosfera.
	 106	•	 Diversos	autors	(2011).	State	of	the	climate	in	2010.	Bulletin American Meteorological Society.	
	 107	•	 Llebot,	E.	et al.	(2010).	Segon informe del canvi climàtic a Catalunya.	Institut	d’Estudis	Catalans	i	Generalitat	de	Catalunya.
	 108	•	 O’Gorman,	P.	(2010).	«Understanding	the	varied	response	of	the	extratropical	storm	tracks	to	climate	change».	Proceedings 

of the National Academy of Sciences	(25/10/2010).
	 109	•	 Petoukhov,	V.;	Semenov,	V.	A.	(2010).	«A	link	between	reduced	Barents-Kara	sea	ice	and	cold	winter	extremes	over	northern	

continents».	Journal of Geophysical Research,	vol.	115,	D21111,	doi:10.1029/2009JD013568.	
	 110	•	 Jung,	M.	(2010).	«Recent	decline	in	the	global	land	evapotranspiration	trend	due	to	limited	moisture	supply».	Nature,	doi:	

10.038/nature	09396.
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mitjanes d’1,1 ºC inferiors a les del 2009. A l’Observatori Fabra la temperatura mitjana del 2010 ha estat 
de 15,1 ºC, la mínima mitjana d’11,2 ºC i la màxima, de 18,9 ºC; i a l’Observatori de l’Ebre, de 17,4 ºC, la 
mínima mitjana de 12,0 ºC i la màxima, de 22,9 ºC. La temperatura de l’aigua de mar a totes les fondàries 
(16,5 ºC a la superfície, 15,8 a 20 m, 14,3 a 50 m, 13,6 a 80 m) ha estat propera a la mitjana climàtica. 

GRÀFIC  VI-5. Evolució de les temperatures i les precipitacions. Catalunya, 1920-2010

Quant a les pluges, l’any pluviomètric 20092010 ha estat qualificat de molt plujós a la península Ibèrica, 
amb precipitacions el 25% per sobre de la mitjana climàtica (840 mm). A Catalunya, l’any ha estat plujós 
a bona part de la meitat nord del país (720,6 mm a l’Observatori Fabra), el 12% i l’11% per sobre de la 
mitjana climàtica 19611990 i 19712000, respectivament; normal a la meitat sud, i sec a les Terres de 
l’Ebre (432,9 mm a l’Observatori de l’Ebre), el 23% i el 18% per sota dels períodes climàtics de referència.

Impactes

Durant el 2010 l’Àrtic ha tornat a registrar mínims històrics de gel marí, coberta de neu i glaceres. Els oce
ans afecten el clima, determinen l’equilibri tèrmic de la Terra perquè son el principal reservori d’energia en 
forma de calor (el 90%) del sistema climàtic i l’intercanvien amb atmosfera.111 Així, l’augment global de les 
temperatures afecta el nivell del mar, la salinitat i l’acidificació dels oceans.112 Globalment, el nivell de mar 
ha augmentat 22 cm des del 1875, i des del 1993 augmenta a un ritme superior als 3 mm per any. A la 
conca mediterrània, el nivell del mar ha augmentat 20 cm des del 1943, d’1 a 1,5 mm per any,113 i també 
la salinitat de les capes mitjanes i profundes.114 

D’altra banda, segons alguns autors, l’augment de gasos a l’atmosfera augmenta el risc de pluges fortes a 
gran part de l’hemisferi nord i d’aigua dolça, que desemboca als oceans; de fet, durant el període 1998
2009, els desastres meteorològics han augmentat a la UE115 i la meteorologia extrema ha afectat les collites 
el 2010. Els models matemàtics també prediuen que el corrent del Golf serà el 30% més dèbil.116

Les projeccions climàtiques regionalitzades de Catalunya preveuen que la temperatura augmenti  
3 ºC a finals de segle (5 ºC a la zona pirinenca), que les precipitacions es redueixin el 15% (el 25% a la 
zona pirinenca) —sobretot a la primavera i a l’estiu, ja que a l’hivern poden augmentar— i que els episodis 

	111	•	 Trenberth,	K.	E.;	Fasullo,	J.	T.	(2010).	«Tracking	Earth’s	Energy».	Science,	vol.	328,	16	d’abril	del	2010.
	112	•	 Durack,	P.	J.;	Wijffels,	S.	E.	(2010).	«Fifty-year	trends	in	global	ocean	salinities	and	their	relationship	to	broad-scale	warming».	

Journal of Climate,	23,	4342-4362,	doi:	10.1175/2010JCLI3377.1. 
	113	•	 Vargas,	M.	(2011).	«El	cambio	climático	en	el	mediterráneo	español».
	114	•	 Bladé,	I.	et al.	(2010).	Clima en España: pasado, presente y futuro. Informe de evaluación del cambio climático regional.	

Pérez,	F.	F.	i	Boscolo,	R.	editors.	Clivar	España.
	115	•	 European	Environment	Agency	(2010).	Mapping the impacts of natural hazards and technological accidents in Europe.	An 

overview of the last decade.
	116	•	 Kathryn	A.	R.	et al.	(2010).	«Upper-ocean-to-atmosphere	radiocarbon	offsets	imply	fast	deglacial	carbon	dioxide	release».	

Nature,	466,	7310,	1093-1097.

Evolució de les temperatures mitjanes Evolució de les precipitacions acumulades

Unitats: graus centígrads.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Meteorològic de Catalunya 
(Observatori Fabra).

Unitats: mil·límetres (mm), litres per metre quadrat.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Meteorològic de Catalunya 
(Observatori Fabra).
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de pluja intensa augmentin.117 La propera dècada, es preveu que la temperatura augmenti 0,5 ºC respecte 
de la mitjana del segle XX i que, per tant, ho faci el risc de temperatures elevades i d’onades de calor, així 
com l’impacte negatiu que tindrà en els nivells de contaminació atmosfèrica i la salut de les persones.118 

També s’observen altres canvis, com ara que les plantes alliberen menys aigua a l’atmosfera en resposta a l’aug
ment de CO2; els canvis fenològics als ecosistemes mediterranis, concretament, l’allargament de l’activitat de 
la vegetació i l’avançament de la floració, entre 0,48 i 0,59 dies per any des de mitjan anys setanta, a causa de 
primaveres més avançades, càlides i seques, i tardors més fredes i humides;119 o com els boscos perennifolis 
(boix i alzina) guanyen terreny als caducifolis (faig i roure) a causa de l’augment del CO2 atmosfèric.120 

A causa de l’augment global de les temperatures i del fenomen d’El Niño121 també es preveu una disminució 
del cabal dels rius, com l’observada des del 1964 al riu Ter (del 44%), que ha produït que el dèficit d’oxigen 
dissolt augmentés el 23% i la qualitat de l’aigua embassada a Sau disminuís.122 

Emissions

Recerques concretes confirmen que el CO2 és el gas que controla en major grau l’efecte d’hivernacle i la 
quantitat de vapor d’aigua de l’atmosfera.123 D’altra banda, al medi urbà dels països desenvolupats les 
emissions poden augmentar el 25% pel creixement de la població però disminuir el 20% per l’envelliment 
d’aquesta.124 En aquest context, i en l’àmbit internacional, l’indicador d’intensitat de les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle (GEH) ha millorat i s’ha reduït el 0,7% el 2009. A Catalunya, l’indicador segueix també 
la tendència a la baixa i se situa en 0,26 milions de tones de CO2 per milió d’euros del PIB. L’índex d’inten
sitat ha passat de 100 el 2000 a 58,7 el 2009, i s’ha reduït el 41,3%. A l’Estat espanyol la intensitat de les 
emissions del 2009 és superior a la de Catalunya, 0,35 milions de tones de CO2 per milió d’euros del PIB, 
amb una reducció del 42,1% durant el període 20002009. 

GRÀFIC VI-6. Evolució de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i de la intensitat de les emissions a l’eco-
nomia. Catalunya i Espanya, 1990-2009

	 117	•	 Barrera-Escoda,	A.;	Cunillera,	J.	(2010).	«Primer	avanç	sobre	la	generació	d’escenaris	climàtics	regionalitzats	per	a	Catalu-
nya	durant	el	segle	XXI».	Àrea	de	Recerca	Aplicada	i	Modelització.	Servei	Meteorològic	de	Catalunya.

	 118	•	 Raso,	J.	M.	(2010).	«Salut».	2n Informe del canvi climàtic a Catalunya	(21,	913-959).
	 119	•	 Gordo,	O.;	Sanz,	J.	J.	(2010).	«Impact	of	climate	change	on	plant	phenology	in	Mediterranean	ecosystems».	Global Change 

Biology,	16:	1082-1106.
	 120	•	 Niinemets,	U.	et al.	(2011).	«Evergreens	favored	by	higher	responsiveness	to	increased	CO2».	Trends in ecology and evoluti-

on,	vol.	26,	núm.	3,	pàg.	136-142.
	 121	•	 Escalfament	de	les	aigües	de	l’oceà	Pacífic,	cada	2-7	anys,	quan	canvia	la	circulació	atmosfèrica	i	la	temperatura	oceànica	

al	món.
	 122	•	 Marcé,	R.	et al.	 (2010).	«El	Niño	Southern	Oscillation	and	climate	 trends	 impact	 reservoir	water	quality».	Global Change 

Biology,	vol.	16,	núm.	10,	pàg.	2857-2865.
	 123	•	 Institut	d’estudis	espacials	Goddard	de	la	NASA.
	 124	•	 O’Neill,	B.	C.	et al.	(2010).	«Global	demographic	trends	and	future	carbon	emissions».	Proceeding of the national academy 

of sciences,	107	(41)	17521-17526.

Emissions de gasos d’efecte hivernacle Intensitat de les emissions a l’economia

Unitats: índex temporal, *any base (Protocol de Kyoto) = 100.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí. (P) Dades provisionals.

Unitats: índex temporal, any base (2000) = 100. Emissions de CO2 equivalent (milers 
de tones) / PIB (milions d’euros).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí. (P) Dades provisionals.

Catalunya 2009: 51 Mt de CO2 eq.
Estat espanyol 2009: 368 Mt de CO2 eq.

Protocol de Kyoto: 115
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Tot i que l’eficiència dels sistemes productius de la indústria ha millorat, la crisi financera global ha incidit 
en la reducció de l’activitat econòmica i, com a conseqüència, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle 
mundials, de 31.300 milions de tones de CO2, han caigut l’1,3% l’any 2009.125 A Catalunya, la caiguda ha 
estat del 6,4% respecte de l’any anterior126 i es confirma la tendència a la baixa iniciada el 2008. L’incre
ment de les emissions del 2009, el 27,7% (50,8 milions de tones de CO2), se situa per sobre d’allò establert 
al protocol de Kyoto (el 15%) però per sota de l’objectiu del Govern 20082012 (el 37%). Al conjunt de 
l’Estat espanyol, la reducció de les emissions ha estat més elevada, el 9,0%, de manera que les emissions 
se situen el 26,8% per sobre del que recomana Kyoto. Les emissions de Catalunya representen el 14% del 
total de les emissions de l’Estat espanyol, per sota del PIB (el 18,6%).  

Un altre indicador d’eficiència són les emissions per càpita que, a Catalunya, el 2009 han estat de 6,8 t/
càpita, i s’han situat per sota de les de l’Estat espanyol, de 7,9 t/càpita el 2009.  

En el moment de redactar aquesta memòria, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí només ens 
ha facilitat les dades d’emissions globals de gasos d’efecte d’hivernacle del 2008. Així, el processament de 
l’energia, a causa d’activitats de combustió —transport, indústries manufactureres i de la construcció, indús
tries del sector energètic i altres sectors— va representar el 2008 tres quartes parts (el 75,1%) del total de 
les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (el transport per carretera, el 24,7%, i les plantes de combustió 
industrial, el 22,6%), seguit a molta distància dels processos industrials (el 7,5%), l’agricultura (el 6,7%), el 
tractament i l’eliminació de residus (el 6,7%) i l’ús de dissolvents i altres productes (1,3%). La reducció de 
les emissions es va produir sobretot a l’agricultura (24,7%), els embornals i natura (18,2%) i els processos in
dustrials (14,4%).127 D’altra banda, en data 22 de juliol del 2010 es va posar en marxa el Programa d’acords 
voluntaris de reducció de les emissions difuses, que té 16 empreses adherides el 15 de març del 2011.128  

Quant a les activitats subjectes a la Directiva de comerç de drets d’emissió, el 2009 es va confirmar la cai
guda de l’11,6% de les emissions a les 12.622 instal·lacions de la UE; del 16,2% a les 1.108 de l’Estat 
espanyol, i de l’11,7% a les 183 catalanes. El 2010, les 178 instal·lacions registrades han emes 16,1 
milions de tones de CO2, el 32% del total. Les 16,1 milions de tones d’emissions verificades s’han reduït el 
15% respecte de les assignades (19,0 milions de tones de CO2), seguint una tendència a la baixa.  

GRÀFIC VI-7. Emissions de gasos d’efecte d’hivernacle assignades i verificades. Catalunya, 2006-2010

Els sectors que més esforç han fet per reduir les emissions han estat, per ordre, la indústria ceràmica, 
l’energia elèctrica i la indústria de fusió d’acer. No obstant això, el sector de l’energia elèctrica supera amb 
escreix l’objectiu d’emissions assignat.

	125	•	 Friedlingstein,	P.	et al.	(2010).	«Update	on	CO2	emissions».	Nature Geoscience,	doi:	10.1038/ngeo/1022.
	126	•	 Segons	l’informe	Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2009,	de	l’ISTAS,	les	emissions	

s’han	reduït	el	8,6%	l’any	2009	respecte	del	2008.		
	127	•	 Ministeri	de	Medi	Ambient	i	Medi	Rural	i	Marí.	Oficina	contra	el	Canvi	Climàtic.
  Catalunya i els objectius de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Primer informe de progrés (2010). 

Oficina	Catalana	del	Canvi	Climàtic.	Departament	de	Medi	Ambient	i	Habitatge.	
	128	•	 Font:	Direcció	General	de	Polítiques	Ambientals.	Departament	de	Territori	i	Sostenibilitat.	

Emissions assignades i verificades Emissions verificades per sectors

Unitats: milions de tones de CO2.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Unitats: variació 20102009 en percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Vidre
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3.2 • LES POLÍTIQUES DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

Les polítiques de mitigació i adaptació són complementàries i molt importants en la lluita contra el canvi cli
màtic. No obstant això, l’adaptació, a diferencia de la mitigació, permet actuar localment i canviar el model 
de gestió del capital natural,129 atès que el canvi climàtic incidirà menys en el medi urbà —si aposta per la 
ciutat compacta i autosuficient— que en el medi rural, que haurà d’adaptar els usos del sòl i els conreus, 
per tant, la gestió del sòl, i la pràctica silvícola i agrícola.

En primer lloc, quant a les polítiques de mitigació, el 2010 s’ha celebrat la Conferència de les Parts COP16 
en el marc del Conveni marc de les Nacions Unides a Cancun, Mèxic. La UE ha aprovat l’Estratègia Europea 
2020 per a un creixement sostenible i la nova Directiva per reduir les emissions industrials procedents de 
les grans instal·lacions de combustió. D’altra banda, la Comissió Europea ha proposat el Reglament relatiu 
a la subhasta de drets d’emissió en el marc del sistema de comerç d’emissions de la UE, i iniciatives com 
ara la NER300 de tecnologies innovadores d’emmagatzematge de carboni i energies renovables.130 A l’Estat 
espanyol s’ha aprovat, entre d’altres, la Llei d’ampliació i perfeccionament del règim general de comerç de 
drets d’emissió, que obliga a iniciar els procediments d’autoritzacions pel proper període de comerç 2013
2020 i amplia l’àmbit de l’annex I. Finalment, a Catalunya s’ha modificat l’aplicació del règim de comerç 
de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. 131  

Quant a les tecnologies innovadores, en l’àmbit del segrest, l’emmagatzematge i l’ús del carboni, destaquen 
recerques com ara la que informa de l’oportunitat de l’emmagatzematge geològic del CO2 i les conseqüènci
es negatives de l’emmagatzematge oceànic, 132 o la de l’aplicació del CO2 al manteniment de les piscines.133 

Quant a la mobilitat i el transport sostenible, la incorporació de l’aviació en el règim general de comerç de 
drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle obre la porta a l’ús del combustible hidrogen.134 La crisi eco
nòmica ha reduït el transport de mercaderies i passatgers; per tant, les emissions, i en el futur, l’electrifica
ció del transport i la introducció de les piles d’hidrogen també les reduiran.135 No obstant això, les polítiques 
que regulen l’eficiència dels combustibles, incentiven la compra de vehicles eficients i lleugers i redueixen 
el volum de transport són necessàries.136  

En segon lloc, les polítiques d’adaptació han d’afrontar la complexitat i la incertesa, i per ser efectives haurien 
de gestionar i difondre el coneixement i l’accés a la tecnologia, assessorar els països en desenvolupament, 
gestionar els recursos escassos, reduir el risc de desastres climàtics, i, finalment, assegurar o compensar 
les pèrdues causades per esdeveniments climàtics extrems.137 L’adaptació als canvis en el cicle hidrològic 
—sequeres i inundacions— és prioritària i ha de tenir en compte la gestió integrada en l’àmbit de la conca, 
l’ús de l’aigua a l’agricultura, el coneixement en l’àmbit dels recursos hídrics, la participació social i la con
tribució dels usuaris al finançament.138 

	 129	•	 Regato,	P.	(2008).	Adaptación al cambio global. Los bosques mediterráneos.	IUCN.	
	 130	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	els	punts	sobre	«Àmbit	de	les	Nacions	Unides»	i	«Àmbit	de	la	Unió	Euro-

pea»,	del	subapartat	6.2,	«El	canvi	climàtic	i	les	polítiques	de	mitigació	i	adaptació».
	 131	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	els	punts	sobre	«Àmbit	estatal»	i	«Àmbit	autonòmic»,	del	subapartat	6.2,	

«El	canvi	climàtic	i	les	polítiques	de	mitigació	i	adaptació».
	 132	•	 Shaffer,	 G.	 (2010).	 «Long-term	 effectiveness	 and	 consequences	 of	 carbon	 dioxide	 sequestration».	 Nature Geoscience,	

doi:10.1038/	ngeo896.
	 133	•	 Gomà,	A.	et al.	(2010).	«Benefits	of	carbon	dioxide	as	pH	reducer	in	chlorinated	indoor	swimming	pools».	Chemosfere,	80(4):	

428-432.
	 134	•	 Lee,	D.	S.	et al.	(2010).	«Transport	impacts	on	atmosphere	and	climate:	aviation».	Atmospheric environment,	44:	4678-4734.	
	 135	•	 Robusté,	F.;	Estrada,	M.	A.	(2010).	«Transport,	mobilitat	i	logística».	2n	Informe	del	canvi	climàtic	a	Catalunya	(24,	1015-

1054).	
	 136	•	 Uherek,	E.	et al.	 (2010).	«Transport	 impacts	on	atmosphere	and	climate:	Land	transport».	Atmospheric environment,	44,	

4772-4816.
	 137	•	 Aakre,	S.;	Rübbelke,	D.	T.	G.	(2010).	«Objectives	of	public	economic	policy	and	the	adaptation	to	climate	change».	Journal 

of environmental planning and management,	53(6):	767-791.
	 	 Pettengell,	C.	(2010).	Adaptación al cambio climático: capacitar a las personas que viven en la pobreza para que puedan 

adaptarse.	Informe	de	investigación	d’Oxfam.	
	 138	•	 Donzier,	J.	F.	(2010)	«If	the	greenhouse-effect	gases	are	responsible	for	climate	change,	fresh	water	is	the	first	victim».	Se-

minari: Climate change impacts on water. An international adaptation forum.	Washington	DC	(27-29	gener	2010).	



576

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

4 • RECURSOS ENERGÈTICS

4.1 • CONTEXT I POLÍTICA ENERGÈTICA

Context energètic

El context energètic de l’any 2010139 es caracteritza per una incertesa sense precedents arran de la crisi del 
2008, que ens avisa de la necessitat recurrent de canviar de model, a la qual se suma la inestabilitat política 
de països de l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica, responsable de l’augment del preu del petroli,140 i l’accident de 
la central nuclear japonesa de Fukushima, que ha reobert de nou el debat sobre la seguretat d’aquest tipus 
de centrals nuclears i l’encert d’allargarne el cicle de vida.

Els canvis en el model energètic no es produeixen amb la rapidesa que seria necessària, malgrat la forta 
correlació entre energia i qualitat de vida, els riscos associats a l’augment de la demanda energètica i les 
emissions, i la reducció de la producció.141 En concret, el preu del petroli ha augmentat durant el 2010 
respecte del 2009,142 la Xina ha superat els EUA i és el primer consumidor d’energia del món,143 i, tot i que 
la crisi ha reduït el consum d’energia mundial, el del carbó ha augmentat i ja representa el 29,4% (2009) 
del consum d’energia primària del món.144 

Així, durant el 2010, com a conseqüència de la reducció de la demanda energètica, el debat sobre els 
avantatges i desavantatges dels diversos tipus d’energia (carbó, nuclear, renovables, gas) ha continuat i, per 
tant, el debat sobre els costos i el preu de l’energia (el dèficit tarifari) i, en definitiva, el debat sobre el model 
energètic que l’Estat espanyol ha de tenir per complir amb el compromís d’estalviar el 20% de l’energia, 
augmentar el 20% la participació de les energies renovables i reduir el 20% les emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle el 2020. 

En aquest sentit, el mix energètic català continua destacant per la gran dependència dels combustibles fòs
sils, l’alta participació de l’energia termonuclear i la baixa participació de les energies renovables, a causa 
de la dificultat per instal·lar la potencia eòlica prevista, tot i que la revisió del Pla de l’energia preveu un 
consum d’energia primària renovable del 10% el 2015.  

Quant a les reserves de combustibles fòssils, les reserves més grans de petroli són a l’Orient Mitjà,102 Gt,145 
42 anys de reserves al ritme de producció del 2008, mentre que la producció de l’Estat espanyol és només 
de 107 tones. Quant al gas, s’aprecia un augment de les reserves de gas no convencional als Estats Units 
i a Europa, però les reserves provades de gas més grans es troben també a l’Orient Mitjà (75,9 Tm3),146 
seguit d’Europa i Euràsia (62,9 Tm3), és a dir, 60 anys de reserves de gas al ritme de producció del 2008 
amb el nivell tecnològic actual. Quant al carbó, les reserves més grans estan repartides entre Àsia i Oceania 
(155.809 Mt), Amèrica del Nord (113.281 Mt) i Europa i Euràsia (102.042 Mt), és a dir, 122 anys de re
serves al ritme de producció del 2008. El flux de producció continua sent el factor limitant més important. 

Política energètica

Quant a la política energètica de la Unió Europea, avui dia fragmentada, els principals reptes continuen sent 
la seguretat en el subministrament, la sostenibilitat ambiental mitjançant la reducció de les emissions dels 
gasos d’efecte d’hivernacle i la competitivitat de les economies que són energèticament dependents; tot 

	139	•	 Diversos	autors	(2010).	World Energy Outlook 2010. Paris:	OCDE	/	Agència	Internacional	de	l’Energia.
	140	•	 El	preu	del	barril	de	cru	Brent	ha	passat	de	61,6	dòlars	de	mitjana	el	2009	a	122	dòlars	el	7	d’abril	de	2011.
	141	•	 Diversos	autors	(2010).	Observatori del risc 2010. Energia, Economia i seguretat: vincles estratègic.	Barcelona:	IDES. 
	142	• Full informatiu dels preus de l’energia.	Àrea	de	Planificació	Estratègica.	Institut	Català	d’Energia,	núm.	417,	3	de	gener	de	2011.
	 	 La	cotització	a	futur	(febrer	2011)	del	cru	Brent	el	desembre	del	2010	és	de	94,75	dòlars	el	barril.
	143	•	 Ibídem	(World Energy Outlook 2010).
	144	• Statistical Review of World Energy 2010.	British	Petroleum.
	145	•	 Gigatones	=	109	t.
	146	•	 Terametres	cúbics	=	1012 m3.
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això, en un context previsible d’augment del consum de carbó, petroli i gas impulsat pels països en vies de 
desenvolupament, del preu de les importacions i dels riscos —tècnics i geopolítics— per cobrir la demanda 
a mitjà termini.147 

Les polítiques energètiques de l’Estat espanyol i de Catalunya també comparteixen aquests reptes,148 atès 
que la dependència energètica és més gran que la mitjana de la UE27 i, per tant, també ho és l’esforç 
que hauran de fer. Catalunya fa anys que destina recursos econòmics públics a subvencions d’estalvi, efici
ència energètica, formació i energies renovables. Enguany, s’han atorgat més de la meitat (el 55%) de les 
sol·licituds rebudes (1.895), però nomes el 18% de l’import sol·licitat (14.728.362 euros); i respecte del 
2009, les subvencions atorgades s’han reduït el 45% en nombre i el 57% en import. Les actuacions de 
formació, seguides de les d’estalvi i eficiència energètica han estat les més perjudicades, amb reduccions 
per sobre de la mitjana del nombre de sol·licituds i imports atorgats. Tal com s’observa al gràfic següent, 
les subvencions per a les energies renovables, llevat de l’energia geotèrmica i la fotovoltaica, han patit un 
retrocés menor.

GRÀFIC VI-8. Polítiques d’estalvi i eficiència, i energies renovables. Catalunya, 2009-2010

La revisió del Pla de l’energia de Catalunya 20062015 ha significat canviar les xifres de consum d’energia 
final, estalvi total i pes de les energies renovables en el consum d’energia primària, amb la finalitat de con
tribuir en major grau a l’objectiu de reduir les emissions difuses.  

Quant a la seguretat en el subministrament energètic, els països europeus no convergeixen ni comparteixen 
una política energètica comuna que els permeti assolir més independència, incrementar les interconne
xions, desenvolupar el mercat interior de l’energia i tenir pes internacionalment. Per això, enguany s’han 
proposat polítiques com la del Tractat de l’energia en el si de la UE.149 També els caldria considerar tots els 
indicadors de seguretat, els ex ante (estructura del mercat, diversitat de combustibles) i els ex post (preus 
dels combustibles).150 No obstant això, durant el 2009, les importacions de petroli s’han reduït el 7% i la 
diversificació de proveïdors, tot i la preponderància de Rússia i l’Iran, ha augmentat.151 

La dependència de l’exterior ha fet que la política energètica de l’Estat espanyol i la catalana s’hagin en
caminat a assolir un mix energètic més diversificat. Concretament, la procedència de les importacions de 
petroli i gas de l’Estat espanyol està força diversificada entre 10 i 13 països principals. Catalunya és una de 
les comunitats autònomes que més gas natural consumeix, el 18,7%. Pel que fa als hidrocarburs, destaquen 

	 147	•	 Conferència	pronunciada	pel	Sr.	Mariano	Marzo,	«Energia	garantida,	competitiva	i	neta»,	en	el	marc	de	la	jornada	DEBAT-t	
Energia,	Plataforma	per	al	debat	energètic:	el	repte	del	model	energètic	assumible,	organitzada	per	Foment	del	Treball	Naci-
onal	el	2010.

	 148	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	estatal»,	del	subapartat	6.3,	«Recursos	energètics»,	
i	l’Acord social i econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions.	

	 149	•	 Andoura,	S.	et al.	 (2010).	Policy proposal by Jacques Delors.	Towards a  european energy community: a policy proposal.	
Notre	Europe,	Studies	and	Research,	núm.	76.

	 150	•	 Löschel,	A.	et al.	(2010).	«Indicators	of	energy	security	in	industrialised	countries».	Energy Policy,	38:	1665-1671.
	 151	•	 Kröppl,	C.	(2010).	Statistical aspects of the oil economy in 2009.	Eurostat,	Environment	and	energy,	Data	in	focus	3/2010.

Subvencions per a l’estalvi i l’eficiència energètica Pla de l’energia de Catalunya

Unitats: nombres absoluts i milers d’euros.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia.

Unitats: kilotones equivalents de petroli (kTEP), percentatges (%) i milions de tones 
(Mt) de CO2.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia.

4,452 Mt CO2 eq
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algunes mesures adoptades en l’àmbit de l’Estat com ara el controvertit decret del carbó,152 que aposta pel 
consum de carbó autòcton, més car i amb menys poder calorífic que el d’importació.153 D’altra banda, tot i 
els avenços en la tecnologia nuclear de fissió d’aigua lleugera i de fusió, i la decisió de mantenir l’energia 
nuclear, encara hi ha temes pendents, com ara la ubicació del magatzem temporal centralitzat de residus 
nuclears,154 atès que l’Estat espanyol ha de gestionar 185.250 m3 de residus, el 6,6% d’alta activitat; les 
piscines de les centrals nuclears d’Ascó I i II i de Vandellós II, on s’acumula el combustible gastat, es sa
turaran entre els anys 2013 i 2020, i el venciment l’any 2010 de l’acord entre l’Estat espanyol i el francès 
pel que fa al manteniment dels residus fisionats de Vandellós I.155  

Quant a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, les regulacions de la UE es destinen a 
canviar el model energètic global i a reduir les emissions perquè la temperatura global no augmenti per 
sobre dels 2 ºC; en concret, es pretén incrementar la participació de les energies renovables, l’eficiència 
energètica,156 i generar el 45% de l’electricitat amb energies renovables.157 Amb l’objectiu de reduir les 
emissions, enguany s’ha debatut la política europea d’eliminació dels subsidis a la producció i el consum de 
combustibles fòssils,158 i a l’Estat espanyol s’ha aprovat la Llei sobre l’emmagatzematge geològic de carboni. 

Quant a la reducció de la dependència i la competitivitat de l’economia, la majoria dels països europeus han dis
senyat polítiques per donar suport al creixement de les energies renovables i diversificar el subministrament 
energètic mitjançant incentius diversos, com ara el preu (tarifes, primes), la quantitat (certificats verds, quo
tes), els impostos (fiscals, inversió) o altres (crèdits), i així limitar la gran transferència monetària als països 
productors. En l’àmbit de la UE27, la dependència energètica s’ha reduït el 5,7% el 2009 i se situa en el 
54,7%, en baixar el 7% les importacions de cru,159 sobretot les de fora de la UE (el 8,4%).160 A l’Estat espa
nyol, la dependència energètica és del 79,8% el 2009,161 amb el petroli al capdavant (48,8%), seguit del gas 
natural (23,8%), que en els darrers anys ha guanyat pes i diversificació. Les importacions de cru s’han reduït 
el 7,5% respecte del 2008 (55.597.000 t), les reserves emmagatzemades de petroli el 10,7% (6.565.000  
t), però la producció ha augmentat el 18,1% (150.000 t).162 A Catalunya, les importacions de productes 
energètics representen el 50% del dèficit comercial.163

Estalvi, eficiència i R+D+I energètica

L’estalvi i l’eficiència energètica, per tant, la gestió de la demanda, és una de les polítiques més importants 
per complir a la vegada amb els objectius de seguretat, sostenibilitat i competitivitat.164 Així, el canvi s’ha 
de produir en la manera de gestionar el sistema energètic, sobretot la demanda domèstica, industrial i de 
serveis, i per ferho, el primer de tot és augmentar l’eficiència per reduir el consum energètic, sobretot a 
l’edificació, el transport i la indústria, atès que és l’opció amb un potencial de mitigació més gran i un cost 
més baix.165 En aquesta línia van algunes iniciatives públiques com, per exemple, la Directiva europea sobre 

	152	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	estatal»,	del	subapartat	6.3,	«Recursos	energètics».
	153	•	 Álvarez,	E.	(2010).	«Seguridad	de	suministro:	el	caso	del	carbón».	Cuadernos de Energía (núm.	28,	juny	2010).	
	154	•	 Conferències	pronunciades	per	Javier	Dies	—«Tecnologia	nuclear.	Present	i	futur:	fissió»—	i	Ferran	Albajar	—«Tecnologia	

nuclear.	Present	i	futur:	fusió»—,	en	el	marc	de	la	jornada	DEBAT-t	Energia,	Plataforma	per	al	debat	energètic:	el	repte	del	
model	energètic	assumible,	organitzada	per	Foment	del	Treball	Nacional	el	2010.

	155	• Energia 2010.	Madrid:	Foro	nuclear.
	156	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	de	la	Unió	Europea»,	del	subapartat	6.3,	«Recursos	

energètics».
	157	•	 Ibídem	(World Energy Outlook 2010).
	158	•	 Diversos	autors	(2010).The global subsidies initiative,untold billions: fossil-fuel subsidies, their impacts and the path to re-

form. A Summary of key findings.	The	Global	Subsidies	Initiative	(GSI).	Suïssa:	Institut	Internacional	per	al	Desenvolupament	
Sostenible	(IISD).

	159	•	 Les	importacions	de	cru	representen	el	95%	de	les	emissions.	
	160	•	 Ibídem	(Kröppl,	2010).	
	161	•	 Keenan,	R.	(2010).	Statistical aspects of the energy economy in 2009.	European	Union.	Luxemburg:	Eurostat,	Environment	

and	energy,	Statistics	in	focus	43/2010.
	162	•	 Ibídem	(Kröppl,	2010).
	163	•	 Font:	Institut	d’Estadística	de	Catalunya	i	base	de	dades	de	comerç	exterior	de	les	cambres.	Vegeu	al	capítol	1,	«L’economia	

a	Catalunya»,	el	subapartat	1.4,	«La	conjuntura	econòmica	a	Catalunya».
	164	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	de	la	Unió	Europea»,	del	subapartat	6.3,	«Recursos	

energètics».
	165	•	 Abanades,	J.	C.	(2010).	«Hacia	un	futuro	energético	sin	carbono	en	España».	Ambienta,	núm.	90.
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el rendiment energètic dels edificis166 i l’etiquetatge d’eficiència energètica dels electrodomèstics, o les sub
vencions d’estalvi i eficiència energètica a Catalunya.167 En el futur, els punts importants seran les empreses 
de serveis energètics i els incentius fiscals. 

L’estalvi potencial d’energia a les llars de l’Estat espanyol per canvi d’hàbits és del 8,8% (17.168 GWh, 5,2 
milions de tones de CO2). L’índex d’eficiència energètica de les llars s’ha estabilitzat en el 6,5. Catalunya, 
amb el 6,7, se situa per sota d’Aragó i al mateix nivell que Madrid.168 D’altra banda, la importància del cost 
de l’energia per a les petites i mitjanes empreses (pimes) de la UE és cada cop més gran i, en aquest àmbit, 
les pimes demanen més informació i recursos financers. Una quarta part de les empreses han fet auditories 
energètiques, sobretot les més grans i les més intensives en energia, però només el 13% usen les energies 
renovables (sobretot la solar) i només el 10% fan el seguiment del consum.169  

L’R+D+I i la tecnologia tenen un paper important en l’àmbit del consum final de combustibles, l’eficiència 
elèctrica, la captura i el segrest de carboni, i les energies renovables.170 En concret, en l’ecoeficiència, és a 
dir, l’estalvi en el consum directe d’energia final i en l’indirecte incorporat als productes, serveis, transport, 
materials i aigua,171 així com en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per millorar la gestió 
de les xarxes de distribució elèctrica, transport i treball. En aquest sentit, en l’àmbit de les xarxes elèctriques 
intel·ligents (smart grids), els comptadors intel·ligents (smart meters), i els cotxes híbrids i elèctrics s’estan 
fent avenços. 

A Catalunya, enguany han destacat diversos projectes com ara l’ús de biogàs a l’agricultura i la ramaderia del 
centre IRIS,172 la participació de la indústria catalana en el projecte de fusió nuclear en el marc de l’agèn
cia Fusion for energy F4E de la UE amb seu a Barcelona, i l’estratègia del vehicle elèctric 20112015 per 
aprofitarne el potencial econòmic.

4.2 • CONSUM D’ENERGIA I EFICIÈNCIA. PRODUCCIÓ D’ELECTRICITAT

Malauradament, i per segon any consecutiu, en el moment de redactar la Memòria d’enguany, l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN) no tenia disponibles les dades de consum per sectors i producció d’energia de 
Catalunya del 2009, ni tan sols les del 2008, que fins fa dos anys han permès desenvolupar aquest apartat 
i el següent. Per tant, s’han consultat altres fonts de dades i els continguts d’aquests dos apartats s’han 
modificat considerablement.

Eficiència energètica i consum d’energia primària i final

En l’àmbit de la UE-27, la intensitat energètica primària —l’energia consumida per unitat de PIB del 2000— 
seguint la tendència positiva dels darrers anys, ha caigut el 2009 per sisè any consecutiu, així com el con-
sum d’energia primària, que es distribueix de la manera següent: petroli (36,6%), gas natural (24,9%), nu
clear (13,3%), renovables (9,0%), carbó (10,7%) i lignit (5,5%). La producció d’energia primària s’ha reduït 
el 4,7% i es distribueix de la manera següent: nuclear (28,0%), gas natural (19,3%), renovables (18,4%), 
petroli (13,1%), carbó (9,6%) i lignit (11,6%).173

	 166	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	de	la	Unió	Europea»,	del	subapartat	6.3,	«Recursos	
energètics».

	 167	•	 Vegeu,	en	aquest	subapartat,	el	punt	sobre	«Política	energètica».
	 168	• Indice de eficiencia energética en el hogar. Resultados nacionales.	Centre	d’Eficiència	Energètica	de	Gas	Natural.	Madrid:	

Gas	Natural	i	Unión	Fenosa	(març	2010).
	 169	•	 Diversos	autors	(2010).	Energy efficiency in SMEs: success factors and obstacles.	Programa	europeu	CHANGE.	Brussel·les:	

Associació	Europea	de	Cambres	de	Comerç	i	Indústria	(Eurochambres).
	 170	•	 Diversos	 autors	 (2010).	 Energy Technology Perspectives. Scenarios and Strategies to 2050. París: OCDE	 /	 Internacional	

Energy	Agency.
	 171	•	 Diversos	autors	(2010).	Energies renovables: present i futur.	Departament	d’Economia	i	Finances.	Generalitat	de	Catalunya.	

Nota	d’economia	(núm.	95-96,	1r	quadrimestre	2010).
	 172	•	 Projecte	Geronimo	II	Biogàs	del	centre	d’Innovació	i	Recerca	Industrial	Sostenible	(IRIS).
	 173	•	 Ibídem	(Keenan,	2010).
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A l’Estat espanyol, la intensitat energètica primària també ha caigut el 4,8% el 2009, seguint la tendència 
iniciada el 2005. El consum d’energia primària ha estat de 125.809 kTEP i ha caigut el 8,8% respecte del 
2008, concretament el consum de carbó (25,1%), nuclear (10,7%), gas (10,6%) i petroli (6,6%). Contràri
ament, ha augmentat el consum d’eòlica i solar (23,3%), hidràulica (12,6%), i biomassa i residus (4,9%). 
La producció d’energia primària representa el 20% del consum (25.156 kTEP), amb la nuclear al capdavant 
(54,5%), seguida del carbó (15,0%), l’eòlica i solar (14,8%) i la hidràulica (8,0%).174 

La intensitat d’energia final de l’Estat també ha millorat en reduirse el 3,6% l’any 2009 respecte del 2008, 
tot i que s’observa l’increment del 2,4% l’any 2010 respecte del 2009.175 El consum d’energia final, sense 
incloure les energies renovables, ha estat l’any 2009 de 93.258 kTEP i s’ha distribuït de la manera següent: 
productes petroliers (59,3%), electricitat (22,5%), gas (16,4%), i carbó (1,7%). Així, el consum de carbó 
ha caigut el 22,7%, el gas l’11,1%, els productes petroliers el 7,1% i l’electricitat el 5,7%. No obstant això, 
s’observa també un increment del 2,3% en el consum final de l’any 2010 respecte del 2008. Enguany, el 
sector elèctric s’ha trobat amb una disminució de la demanda i un excés de capacitat instal·lada.176 

Producció d’electricitat

A l’Estat espanyol, la demanda d’energia elèctrica del 2009 ha registrat un descens del 4,8% i la producció 
del 5,3%, però l’avenç del 2010 mostra una recuperació del 2,9% respecte del 2009 (259.940 GWh), en 
què la producció elèctrica nuclear representa el 20,9% de la demanda total i la renovable, el 32,3%.177 A 
més, l’Estat ha exportat electricitat neta (8.490 GWh) durant el 2010, principalment renovable, a Portugal, 
el Marroc, França i Andorra, per aquest ordre, el 3,3% de la demanda al sistema peninsular.178 

A Catalunya, la demanda d’energia elèctrica del 2009 ha registrat un descens del 5,3% i l’excés de capacitat 
instal·lada ha afectat les centrals tèrmiques de carbó i gas natural. La demanda d’electricitat a Catalunya 
(45.220 GWh)179 ha representat el 16,8% de la total de l’Estat espanyol.180 El descens de la producció ha 
estat del 6,1%, sobretot la producció en règim ordinari, a excepció de la hidràulica, que ha augmentat el 
15,4% a causa de les pluges abundants, i enguany ha cobert l’11,5% de la demanda.181 Contràriament, la 
producció en règim especial ha augmentat el 35,9%, sobretot la solar, la biomassa i l’eòlica. No obstant 
això, la nuclear representa el 46,9% de la demanda total i la renovable, el 5,8%.182 A Catalunya, el saldo 
d’intercanvis amb altres comunitats autònomes i França és netament importador (5.643 GWh), ja que 
només exporta energia a Andorra (299 GWh). La potència instal·lada el 2010 per generar electricitat és de 
13.282 MW, el 80,6% en règim ordinari i el 19,4% en règim especial, que s’ha incrementat el 14,7% res
pecte del 2009.

TAULA VI-1. Producció bruta d’electricitat per tecnologies i potència instal·lada. Catalunya, 2009 i 2010

Règim ordinari Producció 2009 (GWh) Producció 2009 (%)
Variació producció 

2009/2008 (%)
Potència 2010 (MW)

Nuclear 19.240,0 46,9% 14,2% 3.146,9

Cicles combinats 9.360,0 22,8% 16,3% 4.087,2

Hidràulica 3.815,0 9,3%  15,4% 2.088,6

Tèrmiques carbó 393,1 1,0% 15,1% 160,0

Tèrmiques fuel-gas 234,6 0,6% 48,2% 1.230,9

Subtotal  33.042,7 80,5% -12,6% 10.713,6

	174	• Energia 2010.	Madrid:	Foro	nuclear.
	175	• Balance energético de 2010.	Ministeri	d’Indústria,	Turisme	i	Comerç.	
	176	• Boletín Trimestral de Coyuntura Energética.	Ministeri	d’Indústria,	Turisme	i	Comerç.	Secretaria	d’Estat	d’Energia	(núm.	60,	IV	

trimestre	2009).
	177	•	 Secretaria	d’Estat	d’Energia.	Ministeri	d’Indústria,	Turisme	i	Comerç.
	178	•	 Avance	2010.	Red	Eléctrica	Española.
	179	•	 Aquesta	xifra	representa	la	suma	de	la	producció	en	règim	ordinari	(33.043	GWh),	la	producció	en	règim	especial	(7.979	

GWh)	i	el	saldo	d’intercanvis	(5.642	GWh),	un	cop	restat	el	consum	de	generació	(1.145	GWh)	i	el	de	bombeig	(299	GWh).
	180	• El sistema eléctrico español 2009.	REE.
	181	•	 Sumades	la	generació	en	règim	ordinari	i	en	règim	especial.
	182	•	 No	s’hi	inclou	la	cogeneració	ni	la	incineració	de	residus.	
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Règim especial Producció 2009 (GWh) Producció 2009 (%)
Variació producció 

2009/2008 (%)
Potència 2010 (MW)

Cogeneració 5.347,0 13,0% 31,1% 1.002,6

Eòlica 940,0 2,3% 46,2% 834,3

Hidràulica 883,0 2,2% 35,4% 272,1

Solar 326,0 0,8% 131,2% 196,2

Residus 282,0 0,7% 6,0% 263,1

Biomassa 201,0 0,5% 118,5% 0,5

Subtotal 7.979,0 19,5% 35,9% 2.568,8
Total 41.021,7 100% -6,1% 13.282,4

Unitats: gigawatts hora (GWh), percentatges (%) i megawatts (MW).
Font: El sistema eléctrico español 2009. Red Eléctrica de España.

4.3 • ENERGIES RENOVABLES I COMBUSTIBLES ALTERNATIUS

Les energies renovables contribueixen a garantir la seguretat del subministrament energètic i redueixen la 
dependència energètica i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. No obstant això, la participació de 
les energies renovables està determinada pel marc regulador i retributiu.183 En aquest àmbit destaquen: la 
Directiva europea d’energies renovables, que té per objectiu assolir el 10% de la demanda d’energia renova
ble al transport el 2020; el Pla espanyol d’acció nacional d’energies renovables 20112020 (PANER), que 
té per objectiu assolir 74.547 MW de potència renovable instal·lada amb la finalitat de cobrir el 22,7% del 
consum energètic i exportar el 10% de l’electricitat (25.000 GWh) el 2020, 184 i el Pla revisat de l’energia 
de Catalunya 2015, que preveu el 6% de participació de les energies renovables en el consum d’energia 
primària el 2010 i el 10% el 2015. 

Si es tenen en compte les externalitats de les fonts d’energia convencionals, les energies renovables poden 
ser competitives, i en aquesta línia, la UE27 ha conclòs, un cop revisats els objectius dels plans d’acció 
nacionals per reduir les emissions que els estats membres han presentat, que la participació de les energies 
renovables podria superar el 20% del consum final d’electricitat i arribar al 34% l’any 2020, amb l’energia 
eòlica al capdavant (el 14%). El 2008, les renovables van representar el 10,3% del consum final d’energia 
de la UE27 i van cobrir el 16,6% del consum d’electricitat.185 La participació de les energies renovables a 
l’Estat espanyol seria del 22,7%.186

L’Estat espanyol ha ocupat el quart lloc del món en capacitat renovable i el cinquè lloc en inversió en ca
pacitat nova el 2009.187 Entre les empreses del món més importants pel que fa a les energies renovables, 
en destaquen tres d’espanyoles: Iberdrola, Acciona, i en producció de molins de vent, Gamesa.188 Tot i que 
enguany la crisi també ha colpejat les renovables, l’energia eòlica i la fotovoltaica, entre d’altres, han contri
buït de manera positiva a l’economia, amb 6.170,5 M€, el 0,05% del PIB; el mercat de treball, amb 59.303 
llocs de treball directes i 40.547 d’indirectes; el medi ambient, amb una reducció de més de 28,6 milions 
de tones de les emissions de CO2 i un estalvi de 374,3 milions d’euros;189 i la dependència energètica, amb 
l’estalvi de 10,7 tones de petroli importades, 2.137 M€, el 0,20% del PIB.190 

	 183	•	 Ibídem	(Nota	d’economia	núm.	95-96,	2010).
	 184	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	estatal»	del	subapartat	6,	«Recursos	energètics».
	 185	•	 Roubanis,	N.	et al.	(2010).	Renewable energy statistics.	Luxemburg:	Eurostat,	Environment	and	energy,	Statistics	in	focus	

56/2010.
	 186	• Informe en relación con la cumplimentacion del artículo 4.3 de la directiva 2009/28/ce, de 23 de abril de 2009, relativa al 

fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.	Secretaria	d’Estat	d’Energia.	Ministeri	d’Indústria,	Turisme	i	
Comerç	(27.12.2009).

	 187	• Renewables 2010: Global status report.	REN21.
	 188	• EWEA analysis of the 27 NREAPs.
	 189	•	 Preu	de	la	tona	de	CO2	de	13,10	euros.
	 190	•	 Deloitte	(2010).	Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España 2009.	Associació	de	Productors	

d’Energies	Renovables	(APPA).
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No obstant això, la polèmica sobre els costos de l’electricitat ha continuat. Els arguments són que augmen
ten per la incidència de les primes a les energies renovables191 i les centrals de cicle combinat, que donen 
estabilitat al sistema192 però que també augmenten per la retribució que perceben les centrals nuclears i 
hidroelèctriques ja amortitzades. Sobre la taula hi ha l’alerta sobre els riscos jurídics que pot tenir la modi
ficació del Decret sobre energies renovables, atès que la inestabilitat reguladora pot afectar la credibilitat i, 
per tant, les inversions en projectes renovables.193 

A Catalunya, la generació d’electricitat ha augmentat el 34% en els darrers set anys (20032010), sobretot 
la generació en centrals de règim especial, i concretament, l’eòlica, la de residus i la solar. 

GRÀFIC  VI-9. Energies renovables. Potència elèctrica bruta instal·lada. Catalunya, 2010

El 2010, la potència elèctrica instal·lada de renovables a Catalunya ha assolit els 3.479,2 MW, el 8,2% de 
la de l’Estat espanyol, i es troba a mig camí de l’objectiu global de 6.392 MW previst en el Pla de l’energia 
per al 2015. La potència instal·lada eòlica ha augmentat el 27,7% el 2010 respecte del 2009, la solar el 
19,6% i el biogàs el 6,7%.

Quant al compliment dels objectius establerts al Pla de l’energia revisat per a l’any 2015, les dades van en 
la bona direcció, però s’observen algunes dificultats en el compliment dels objectius de capacitat elèctrica 
amb energies renovables; concretament, en el compliment dels d’energia eòlica i la biomassa agrícola i 
forestal i biogàs.

Eòlica

L’energia eòlica ha estat la que més ha contribuït a la penetració de les energies renovables pels costos 
d’inversió més baixos i una regulació que n’ha permès el desenvolupament, la retribució estable, predictible 
i rendible, i l’accés i la connexió a la xarxa. Però aquest potencial eòlic necessita energies acoblades que 
donin resposta a la caiguda sobtada de la generació com ara els cicles combinats de gas.194 

La potencia d’energia eòlica instal·lada al món el 2009 és de 159.213 MW. Quasi la meitat de la capacitat 
correspon a Europa (76.218 MW) però els EUA i la Xina en lideren la nova. L’Estat espanyol, amb 19.149 
MW, el 12% de la capacitat total, ocupa el quart lloc després d’Alemanya i el tercer amb nova capacitat.195 
L’eòlica instal·lada a Catalunya el 2010, 834,3 MW, representa només el 4,1% de la potència instal·lada a 
l’Estat espanyol. No obstant això, enguany s’ha aprovat el mapa eòlic de Catalunya196 i s’han adjudicat 769 
MW de potència mitjançant concurs, actualment, en suspensió cautelar.

	191	•	 El	2009	la	diferència	entre	les	primes	a	les	energies	renovables	i	l’impacte	econòmic	d’aquestes	en	reduir	la	importació	de	
combustibles	fòssils	i	els	gasos	d’efecte	d’hivernacle	ha	estat	de	2.092,8	M€.

	192	•	 (Deloitte,	2010).
	193	•	 Ibídem	(Nota	d’economia	núm.	95-96,	2010).
	194	•	 Ibídem	(Nota	d’economia	núm.	95-96,	2010).
	195	• World wind energy report 2009.	Bonn:	World	Wind	Energy	Association	(2010).
	196	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	autonòmic»,	del	subapartat	6.3,	«Recursos	energètics».

Potència instal·lada el 2010 i objectius del Pla 2015 Variació 2010-2009

Unitats: megawatts (MW) i percentatges (%).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia (dades provisionals).

Pla 2015 6.902,8 MW
2010 3.479,0 MW
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Energia solar: fotovoltaica, termoelèctrica i solar tèrmica

Els governs han donat suport a l’energia fotovoltaica en els darrers anys, la qual cosa n’ha impulsat el des
envolupament sobretot a la UE. A més, gràcies als avenços tecnològics, el cost de producció de l’energia 
fotovoltaica s’ha reduït. No obstant això, com a conseqüència de la crisi econòmica i d’una política més 
restrictiva quant a les instal·lacions fotovoltaiques, a l’Estat espanyol el nombre d’instal·lacions noves i les 
primes que perceben s’ha reduït, i el 2009 només es van instal·lar 50 MW.197 L’energia termoelèctrica no 
s’ha vist tan afectada, però a Catalunya només n’hi ha un projecte a les Borges Blanques. Quant a l’energia 
solar tèrmica, fins al 2008 s’havien instal·lat 266.000 m2 de superfície de captadors tèrmics, però el 2009 
i el 2010 han estat anys difícils, segons alguns experts.198 

Biomassa

La biomassa sembla que té perspectives de futur si s’apliquen polítiques sostenibles quant a ús del sòl, pro
ducció d’aliments, conreus energètics i certificació.199 El cost mitjà de la biomassa és similar al de l’energia 
solar i existeixen diversos aprofitaments energètics com ara la biomassa residual de tipus orgànic a la indús
tria agroalimentària, o la biomassa forestal de la gestió dels boscos. A Catalunya, el 2009 s’han instal·lat 40 
calderes de biomassa forestal (8.514 KW) en equipaments municipals i altres. La producció de biomassa 
l’any 2009 s’ha duplicat respecte del 2008 i ha assolit els 201 GWh, la qual cosa representa el 2,5% de la 
producció d’energia en règim especial i el 0,5% de la producció total d’energia a Catalunya.

5 • MEDI AMBIENT I EMPRESES

5.1 • CONTEXT

L’Informe de l’OCDE sobre impostos, innovació i medi ambient diu que la fiscalitat verda —els impostos que 
graven la contaminació dels carburants, la producció d’energia, les emissions i els residus, entre d’altres— 
estimula el desenvolupament tecnològic i la innovació mediambiental. Als països de l’OCDE, la tributació 
mediambiental és l’1,58% del PIB de mitjana (el 0,77% als EUA i l’1,59% al Japó). L’Estat espanyol, amb 
una fiscalitat mediambiental de l’1,65% del PIB, se situa per sobre de la mitjana però en el darrer lloc dels 
vintitres països europeus analitzats; al capdavant se situen Holanda i Dinamarca, amb el 3,75% i el 4,25% 
del PIB, respectivament.200 L’Informe de l’OCDE sobre l’Estat espanyol observa que les empreses espanyoles 
que inverteixen en R+D+I, a curt termini, acaben fent un esforç més gran en inversió ambiental que les que 
no ho fan.201 

Quant a la regulació mediambiental de l’activitat empresarial i després de l’aprovació de la Directiva que 
afecta en sentit restrictiu les emissions de les grans instal·lacions de combustió,202 continua la discussió 
a l’entorn de la influència de la normativa ambiental en la localització de les empreses europees. Alguna 
recerca conclou que les restriccions mediambientals només afecten les indústries molt intensives en emissi
ons contaminants, ja que els factors de localització industrial són diversos: la formació del capital humà, el 
desenvolupament del sector de l’R+D+I i la producció agrícola, entre d’altres.203 En aquesta línia, a l’Estat 
espanyol hi ha 533 instal·lacions que continuen funcionant sense l’autorització ambiental requerida per la 
Directiva europea i que han estat motiu de condemna pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A Catalu

	 197	•	 Vegeu	a	l’apartat	6,	«Normativa»,	d’aquest	capítol,	el	punt	sobre	«Àmbit	estatal»,	del	subapartat	6.3,	«Recursos	energètics».
	 198	•	 Diversos	autors	(2010).	Anàlisi de la situació del sector de l’energia solar tèrmica a Catalunya.	ICAEN.
	 199	•	 Dornburg,	V.	et al.	 (2010).	«Bioenergy	 revisited:	key	 factors	 in	global	potentials	of	bioenergy».	Energy and environmental 

science,	3:	258-267.
	 200	•	 Diversos	autors	(2010).	Taxation, innovation and the environment. OCDE.
	 201	•	 Diversos	autors	(2008).	Taxation, innovation and the environment. The spanish case.	OCDE.
	 202	•	 Directiva	2010/75/UE	del	Parlament	Europeu	i	el	Consell,	de	24	de	novembre	de	2010,	sobre	les	emissions	industrials	(pre-

venció	i	control	integrats	de	la	contaminació).
	 203	•	 Mulatu,	A.;	Gerlagh,	R.;	Rigby,	D.;	Wossink,	A.	(2010).	«Environmental	Regulation	and	Industry	Location	in	Europe».	Environ-

mental and Resource Economics,	45:	459-479.
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nya, tot i que l’1 de gener de 2010 527 empreses tenien pendent la presentació de la sol·licitud d’autorit
zació o llicència ambiental, 1.529 empreses l’han presentada durant el 2010.204 

En l’àmbit de la producció sostenible i la innovació es continuen fent avenços en «ecologia industrial» amb 
l’objectiu de reduir l’impacte ambiental de la indústria mitjançant el reciclatge i l’ús de subproductes com a 
matèries primeres en altres empreses, de manera eficient i semblant a com ho fan els ecosistemes naturals. 
No obstant això, les xarxes de reciclatge industrial s’han d’estructurar i compartir objectius.205 Els fabricants 
de vehicles també progressen en el compliment dels objectius del 2015 de reducció de les emissions; en 
aquesta línia, la mitjana de les emissions dels vehicles venuts a Catalunya el 2010 ha estat de 143 g de 
CO2, i s’ha reduït el 3,4% respecte de l’any anterior.206 D’altra banda, les empreses de l’Estat que integren 
voluntàriament la política mediambiental tendeixen a comportarse millor ambientalment —en prevenció, 
eficiència i innovació— que les que l’apliquen de manera obligada i coercitiva.207 

Quant al sector empresarial del medi ambient, enguany s’han posat moltes expectatives en «l’economia verda» 
per afrontar la crisi de sostenibilitat i, per tant, en «l’ocupació verda» que generen les polítiques ambientals 
adreçades a transformar el model productiu i de consum.208 L’ocupació verda es pot agrupar en tres grups 
d’activitat: la gestió de la contaminació, la tecnologia i els productes més nets i la gestió dels recursos. 
A l’Estat espanyol, els sectors tradicionals del medi ambient ocupen 531.000 persones,209 el 2,6% de la 
població ocupada, i es concentren a Catalunya, Andalusia, Madrid i València.210 A mitjà termini, les previsi
ons són que l’ocupació es creï en els sectors de l’aigua, l’agricultura, el transport, l’edificació i les energies 
renovables. 

A Catalunya, les empreses dedicades a la prevenció, la mitigació i la correcció dels impactes de l’activitat 
humana en els ecosistemes —cicle de l’aigua, energia, gestió de residus i reciclatge, atmosfera, coneixe
ment i recerca— representen el 3,6% del PIB, 1.519 companyies, 42.274 persones ocupades i una factu
ració de 8.113 milions d’euros. Tot i que el sector es manté, la crisi n’ha afectat la facturació, l’ocupació i 
les inversions i, previsiblement, ho continuarà fent els propers anys. Així, les dades provisionals del 2009 
indiquen que la facturació s’ha reduït el 23,2% i l’ocupació el 3,4%, respecte de les xifres del 2008. Les 
tendències del sector són les següents: el manteniment i la previsió de creixement de la branca de medi 
ambient a les empreses del sector amb activitats diverses, la disminució del pes relatiu dels contractes amb 
l’Administració pública, l’ampliació del nombre de productes i serveis oferts, la baixada dels preus, l’aug
ment de l’activitat exportadora i la concentració de les inversions en els àmbits de la qualitat, la capacitat 
productiva i la productivitat.211 

5.2 • DESPESA I INVERSIÓ INDUSTRIAL

La despesa i la inversió en protecció i mesures mediambientals per evitar o reduir la contaminació de les 
empreses de la UE25 representen l’1,8% del PIB: la indústria hi destina el 0,4% del PIB, el sector públic 
el 0,5%, i les empreses especialitzades del sector del medi ambient el 0,9%. En el rànquing dels vintiun 
països europeus analitzats,212 l’Estat espanyol ocupa el cinquè lloc en despesa, el primer l’ocupa Àustria, i 
el segon, Holanda.213 

	204	•	 Direcció	General	de	Qualitat	Ambiental.	Departament	de	Territori	I	Sostenibilitat.
	205	•	 Posch,	A.	(2010).	«Industrial	Recycling	Networks	as	Starting	Points	for	Broader	Sustainability-Oriented	Cooperation?».	Jour-

nal of Industrial Ecology,	14(2):	242-257.
	206	• Estadística de matriculacions.	Agència	Tributària.	
	207	•	 Camisón,	C.	(2010).	«Effects	of	coercive	regulation	versus	voluntary	and	cooperative	auto-regulation	on	environmental	adap-

tation	and	performance:	Empirical	evidence	in	Spain».	European Management Journal,	28:	346-361.
	208	•	 Diversos	autors	(2010).	Informe de sostenibilidad en España 2010.	Observatori	de	la	Sostenibilitat	a	Espanya	(OSE).
	209	•	 L’any	2009.
	210	•	 Diversos	autors	(2010).	Empleo verde en una economía sostenible.	Fundació	Biodiversitat	(FB)	i	Observatori	de	la	Sostenibi-

litat	a	Espanya	(OSE).
	211	•	 Orbis,	T.;	Guallarte,	C.;	Salas,	J.	M.	(2010).	Estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a Catalunya 2010.	Bar-

celona:	Fundació	Fòrum	Ambiental.	
	212	•	 Àustria,	Holanda,	Itàlia,	Bèlgica,	Espanya,	França,	Finlàndia,	Eslovènia,	República	Txeca,	Xipre,	Estònia,	Portugal,	Polònia,	

Romania,	Lituània,	Hongria,	Eslovàquia,	Bulgària,	Letònia,	Croàcia	i	Suïssa.	
	213	•	 Georgescu,	M.	A.;	Cabeça,	J.	C.	(2010).	«Environmental	protection	expenditure	accounted	for	1,8%	of	EU25	GDP	in	2006».	

Eurostat.	Environment and energy.	Statistics	in	focus	31/2010.	
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La despesa corrent representa el 78% del total de la despesa en protecció ambiental de la indústria europea, 
i la inversió en tractament i prevenció de la contaminació, el 22%. Les empreses manufactureres destinen 
el 30% de la despesa total a la gestió d’aigües residuals, seguida de la gestió de residus i de les emissions 
a l’atmosfera, i durant els darrers anys han augmentat les mesures de mitigació de les emissions de CO2 de 
la indústria.214 

Segons l’enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental 2008 de l’INE, a l’Estat espanyol, 
la despesa en protecció mediambiental de la indústria (3.129,4 M€) ha augmentat el 3,9% durant el perí
ode 20072008: la despesa corrent ho ha fet el 4,7% i la inversió en equips, el 3,0%. 

Quant a la despesa corrent, és a dir, les compres de serveis de protecció ambiental a altres empreses, els 
pagaments a les administracions públiques i altres despeses associades als equips, al personal i a l’R+D 
de protecció mediambiental, Catalunya, amb més d’una quarta part del total de l’Estat espanyol, el 27,9% 
(445,1 M€), ocupa el primer lloc. A més, durant el període 20072008 la despesa corrent ha augmentat 
el 3%.

Quant a la inversió en equips per reduir o eliminar les emissions contaminants a l’aire, tractar les aigües 
residuals i els residus sòlids generats, Catalunya ocupa el segon lloc, darrere de Galícia, amb el 15,3% del 
total de l’Estat (234,8 M€). La inversió ha augmentat el 3,4% l’any 2008 respecte del 2007. La inversió 
es divideix a parts iguals entre els equips de final de cicle o no integrats, destinats a reduir la descàrrega de 
contaminants originats durant el procés de producció, i els equips integrats, que tenen una doble finalitat, 
industrial i de control de la contaminació. 

Catalunya ocupa el primer lloc (445,1 M€), el 29% del total de l’Estat espanyol, i durant el període 2007
2008 ha augmentat el 3,4%. 

Durant el període 20072008, l’augment de la despesa total a Catalunya (679.9 M€) ha estat del 3,2%, i 
és la primera comunitat autònoma en despesa en protecció mediambiental. 

GRÀFIC VI-10. Despesa de les empreses en protecció ambiental. Catalunya, 2008

5.3 • BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A L’EMPRESA

Quant a les iniciatives empresarials, cal esmentar el Carbon Disclosure Project 2010, que agrupa les empre
ses en capitalització més importants de l’àmbit internacional (Global 500 report) i europeu (Europa 300), 
i que informen dels progressos que fan en la gestió del canvi climàtic i les emissions —plans estratègics i 
desenvolupament de productes i serveis per reduir les emissions. Concretament, l’Europa 300 informa de 
la reducció de la intensitat de les emissions de CO2 amb relació a la producció de la majoria de les indús
tries intensives en carboni. Les emissions del 2009 han caigut el 7%, principalment a causa de la crisi (a 
la UE27, el 17,9%). També cal destacar el CDP Supply Chain, que fa un seguiment dels progressos en la 

	 214	•	 Ibídem	(Georgescu,	2010).	

1. Inversió total per vectors 2. Inversió total per equips, despesa corrent i despesa total

Unitats: percentatges.
Font: Institut Nacional d’Estadística (INE). Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental 2008.

Inversió total
234,8 milions d’e (35%)

Despesa corrent
445,1 milions d’e (65%)

Despesa total
679,9 milions d’e
2008/2007: 3,2%
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cadena de proveïdors d’algunes empreses —el prestigi, la imatge de la companyia i el lideratge mitjançant 
la innovació són factors determinants en la gestió sostenible de la cadena de proveïdors—,215 o el CDP Water 
Disclosure 2010, que amb la mateixa metodologia informa dels progressos en la gestió de l’aigua en l’àmbit 
internacional.

En l’àmbit de l’Estat espanyol, cal esmentar AcciónCO2,
216 que xifra la reducció en les emissions de CO2 de 

18 empreses de l’Estat en 18.904 tones, i l’anàlisi de les dades de les 85 empreses espanyoles participants 
en el Carbon Disclosure Project 2010 (Spain 85),217 que informa dels progressos de les grans empreses de 
l’Estat quant a la informació sobre emissions i els objectius i plans per reduirles. D’altra banda, en el Dow 
Jones Sustainability Indexes Review (DJSI), hi figuren 17 empreses espanyoles. 

A Catalunya, destaca en l’àmbit de l’eficiència i en el marc del programa Sustainable Energy Europe de 
la Comissió Europea la producció de xarxes de calor i fred de l’empresa Districlima, al districte 22@ de 
Barcelona.218 

Quant a la gestió mediambiental, l’Estat espanyol, amb 16.527 certificats de gestió ambiental ISO 14.001, 
és el primer en nombre de l’àmbit europeu i el tercer en l’àmbit internacional.

Pel que fa a l’altra certificació, l’Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), el 2010 la Unió Europea ha 
premiat l’empresa Mahou – San Miguel per haver reduït els residus destinats a deposició final, el consum 
d’energia, les emissions de CO2 i el consum d’aigua en la darrera dècada a la fàbrica de cervesa d’Alovera. A 
Catalunya, els premis EMAS Catalunya 2010 han premiat219 l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), 
que també ha rebut el reconeixement del Global Reporting Iniciative (GRI) en la categoria de millor acció 
d’implicació del personal i/o interacció amb les parts interessades. 

A Catalunya, 268 empreses tenen certificació EMAS el 2010, dinou més que l’any 2009 (el 21,8% de les 
1.228 empreses espanyoles i el 5,9% de les 4.542 europees). El creixement s’ha produït a les empreses 
mitjanes (el 18%), i en menor grau a les petites (el 4%). El sector amb un nombre més elevat de certifica
cions és el dels serveis, concretament, les activitats recreatives i d’oci (el 10%) i l’hoteleria (el 9%), seguits 
de la indústria, en concret, la química (el 20%), el plàstic i cautxú (el 15%) i l’electrònica (el 10%). 

GRÀFIC VI-11. Distribució dels registres EMAS per grandària i sectors. Catalunya, 2010

Unitats: percentatges
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Quant als distintius de qualitat ambiental, 242 empreses tenen el distintiu de garantia de qualitat ambiental 
l’any 2010, set menys que l’any anterior; el 81% són empreses de serveis i el 19%, de productes. En primer 
lloc hi ha els establiments de turisme (el 49%), seguits dels tallers de vehicles (el 12%) i de les empreses 
que produeixen sistemes d’estalvi d’aigua (el 7%). Aquest distintiu el tenen 1.203 productes i 213 serveis. 
Entre els productes, el 66% són sistemes d’estalvi d’aigua i el 28% són primeres matèries i productes de 
plàstic reciclat. Entre els serveis, el 55% són serveis de turisme rural i el 15%, de taller de vehicles. 

	215	•	 Testa,	F.;	Iraldo,	F.	(2010).	«Shadows	and	lights	of	GSCM	(Green	Supply	Chain	Management):	determinants	and	effects	of	
these	practices	based	on	a	multi-national	study».	Journal of Cleaner Production,	18:	953-962.

	216	•	 FE-BCSD	Espanya	(2010).	AcciónCO2 2009.	Fundació	Entorno.	Consell	Empresarial	Espanyol	per	al	Desenvolupament	Sos-
tenible.

	217	• Carbon Disclosure Project 2010. España: las 85 mayores empresas por capitalización.	Ecodes.	
	218	•	 Que	aprofita	l’energia	residual	de	la	planta	de	revaloració	energètica	del	Besòs	i	obté	un	important	estalvi	d’energia	primària.
	219	•	 Els	premis	EMAS	Catalunya	2010	s’adrecen	a	les	organitzacions	registrades	a	EMAS	que	disposin	com	a	mínim	d’un	centre	

a	Catalunya.	ATLL	ha	estat	la	guanyadora	del	premi.

Gran
26% EMAS 2010

268 (21,8% Estat, 5,9% UE)
2010/2009: 8%
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Per acabar, 49 empreses tenen l’etiqueta ecològica de la Unió Europea el 2010, dues menys que l’any 
2009; el 82% són empreses de productes i el 18% són de serveis. Concretament, el 22% són empreses de 
productes de neteja d’ús general, cuines i banys, el 16% de pintures i vernissos, i un altre 16% són allotja
ments turístics. L’etiqueta la tenen 1.110 productes i 9 serveis. Entre els productes, el 48% són pintures i 
vernissos i el 35%, televisors. Entre els serveis, el 89% són allotjaments turístics.

6 • NORMATIVA

6.1 • ESTAT DEL MEDI AMBIENT

6.1.1 • ECOSISTEMES I BIODIVERSITAT

Àmbit de la Unió Europea

En el context de l’Any Internacional de la Biodiversitat,220 la Comissió Europea ha aprovat les Conclusi
ons sobre biodiversitat per a després del 2010,221 en què constata l’incompliment dels objectius que en 
aquesta matèria s’havien establert per al 2010 i es manifesta decididament a favor de la conservació, 
l’ús sostenible i la restauració de la biodiversitat. En aquesta línia, el Parlament Europeu ha aprovat222 un 
Informe sobre l’aplicació de la legislació de la Unió Europea (UE) relativa a la protecció de la biodiversi
tat, lamentant que la UE no hagi estat capaç d’assolir els objectius que es va fixar per aturar la pèrdua de 
biodiversitat per al 2010 i, per això, demana que es prenguin totes les mesures necessàries per aconse
guirho al 2020.

En aquest àmbit, destaca l’aprovació de la versió codificada de la Directiva relativa a la conservació de les 
aus silvestres,223 que, tal com feia l’anterior normativa, estableix un règim general que prohibeix les pràcti
ques que representen una amenaça per a la conservació d’aquestes espècies. 

S’han aprovat les noves directrius per a les indústries extractives que operen en zones protegides224 per con
ciliar les activitats d’extracció no energètica i la política de protecció de la natura i la biodiversitat.

D’altra banda, la Comissió Europea ha aprovat les llistes actualitzades dels llocs d’importància comunitària 
de la regió alpina, l’atlàntica, la continental, la mediterrània i la boreal.225 Així mateix, s’ha publicat la llista 
europea de les espècies amenaçades, un estudi encarregat i finançat per la Comissió Europea sobre l’estat 
de conservació d’unes 6.000 espècies europees, que defineix les espècies en perill d’extinció a escala euro
pea per poder prendre mesures de protecció.

Finalment, s’han modificat les llistes de les espècies d’animals i plantes el comerç de les quals està limitat 
o controlat.226

	 220	•	 Proclamat	per	Nacions	Unides	l’any	2009.
	 221	•	 Consell	de	Ministres	de	Medi	Ambient	de	15.3.2010.
	 222	•	 22.9.2010.
	 223	•	 Directiva	2009/147/CE	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	30	de	novembre	de	2009,	relativa	a	la	conservació	de	les	

aus	silvestres	(DOUE	L	20,	de	26.1.2010).	Substitueix	la	Directiva	79/409/CEE,	de	2	d’abril	de	1979,	refonent-la	amb	les	
modificacions	que	ha	anat	experimentant	d’ençà	de	la	seva	aprovació.

	 224	•	 4.10.2010.
	 225	•	 A	través	de	cinc	decisions	de	la	Comissió,	totes	del	22	de	desembre	de	2009	(DOUE	L	30,	de	2.2.2010).
	 226	•	 Reglament	núm.	709/2010	de	la	Comissió,	de	22	de	juliol	de	2010,	que	modifica	el	Reglament	núm.	338/97	del	Consell,	

relatiu	a	la	protecció	d’espècies	de	la	fauna	i	flora	silvestres	a	través	del	control	del	seu	comerç	(DOUE	L	212,	12.8.2010).
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Àmbit autonòmic

En aquest àmbit destaca l’aprovació de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya,227 que 
en l’horitzó 2026 ha d’esdevenir un full de ruta que fixi les línies i els objectius estratègics clau per tal de 
garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, 
basada en una minimització del consum de recursos, especialment dels no renovables, i dels impactes sobre 
la salut i el medi a Catalunya i al món.

D’altra banda, el Govern ha aprovat el Pla de gestió i el Pla especial dels espais naturals protegits de la plana 
de Lleida.228

En aquest context, s’aprova el Conveni marc i el Conveni específic de col·laboració entre el Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per al desenvolupa
ment d’un Programa pilot de desenvolupament rural sostenible a les zones de la Terra Alta, GarriguesSegrià 
Sud, Segarra, Pallars Sobirà i zones ZEPA estepàries de la plana de Lleida.229

D’altra banda, s’han declarat dos parcs naturals: el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter230 
i el Parc Natural de la Serra de Collserola.231

S’han aprovat també els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge de les muntanyes de 
Begur232 i dels aiguamolls de l’Empordà;233 s’han delimitat les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, 
dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades a Catalunya, i s’ha donat publicitat de les 
zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió amb les línies 
elèctriques d’alta tensió.234

	227	•	 Acord	GOV/127/2010,	de	31	d’agost,	pel	qual	s’aprova	l’Estratègia	per	al	desenvolupament	sostenible	de	Catalunya	(DOGC	
núm.	5710,	de	8.9.2010).

	228	•	 Acords	de	Govern	d’11.10.2010.	L’aprovació	del	Pla	de	gestió	i	del	Pla	especial	es	fa	després	de	l’ampliació	de	les	zones	es-
pecials	de	protecció	especial	per	a	les	aus	(ZEPA)	com	a	conseqüència	dels	procediments	oberts	per	la	Comissió	Europea	per	
l’incompliment	de	la	Sentència	del	Tribunal	de	Justícia	de	les	Comunitats	Europees	de	28.6.2007	en	l’assumpte	C-235/04,	
relatiu	 a	 la	 falta	 de	 declaració	 com	 a	 ZEPA	 dels	 territoris	 més	 adequats	 per	 a	 la	 conservació	 de	 determinades	 espècies	
d’aus	en	diverses	comunitats	autònomes,	entre	els	quals	Catalunya,	i	de	la	Sentència	del	mateix	Tribunal	de	28.12.2007	en	
l’assumpte	C-186/06,	relatiu	a	 la	manca	de	determinació	de	ZEPA	en	el	projecte	de	regadiu	del	canal	Segarra-Garrigues.	
Ambdós	procediments	estan	arxivats	en	el	moment	de	redactar	aquesta	Memòria,	el	juny	de	2010	i	el	gener	de	2011,	res-
pectivament.

	229	•	 Resolució	AAR/1691/2010,	de	26	de	maig,	per	la	qual	es	fa	públic	el	Conveni	marc	de	col·laboració	entre	l’Administració	
general	de	l’Estat	a	través	del	Ministeri	de	Medi	Ambient	i	Medi	Rural	i	Marí	i	la	Generalitat	de	Catalunya,	a	través	del	Depar-
tament	d’Agricultura,	Alimentació	i	Acció	Rural,	per	al	desenvolupament	d’un	programa	pilot	2009	de	desenvolupament	rural	
sostenible	a	les	zones	de	la	Terra	Alta,	Garrigues-Segrià	Sud,	Segarra,	Pallars	Sobirà	i	zones	ZEPA	estepàries	de	la	plana	de	
Lleida	(DOGC	núm.	5641,	de	2.6.2010).	

	 	 Resolució	AAR/1743/2010,	de	26	de	maig,	per	la	qual	es	fa	públic	el	Conveni	específic	de	col·laboració	entre	l’Administració	
general	de	l’Estat,	a	través	del	Ministeri	de	Medi	Ambient	i	Medi	Rural	i	Marí	i	la	Generalitat	de	Catalunya,	per	al	desenvolu-
pament	d’un	programa	pilot	de	desenvolupament	rural	sostenible	a	les	zones	de	la	Terra	Alta,	Garrigues-Segrià	Sud,	Segarra,	
Pallars	Sobirà	i	zones	ZEPA	estepàries	de	la	plana	de	Lleida	(DOGC	núm.	5643,	de	4.6.2010).

	230	•	 Llei	15/2010,	del	28	de	maig,	de	declaració	del	Parc	Natural	del	Montgrí,	 les	 Illes	Medes	 i	el	Baix	Ter,	de	dues	reserves	
naturals	parcials	i	d’una	reserva	natural	integral	(DOGC	núm.	5642,	de	3.6.2010).	Aquest	nou	parc	natural	inclou	dues	re-
serves	naturals	parcials,	una	de	marina	de	les	illes	Medes	i	una	de	terrestre	al	Baix	Ter;	una	reserva	natural	integral	a	la	zona	
emergida	de	les	illes	Medes	pel	seu	alt	valor;	una	zona	perifèrica	de	la	reserva	natural	parcial	marina,	i	finalment	un	àmbit	de	
protecció	d’espais	agraris.	Aquest	nou	parc	natural	tindrà	8.192,19	hectàrees	totals,	de	les	quals	2.037	són	marines.

	231	•	 Decret	146/2010,	de	19	d’octubre,	de	declaració	del	Parc	Natural	de	la	Serra	de	Collserola	i	de	les	reserves	naturals	parcials	
de	la	Font	Groga	i	de	la	Rierada-Can	Balasc	(DOGC	núm.	5745,	de	29.10.2010).

	232	•	 Resolució	MAH/2385/2010,	de	28	de	juny,	per	la	qual	s’aprova	inicialment	el	Pla	especial	de	protecció	del	medi	natural	i	
del	paisatge	de	muntanyes	de	Begur,	als	termes	municipals	de	Begur,	Palafrugell,	Pals	i	Regencós	(DOGC	núm.	5672,	de	
16.7.2010).

	233	•	 Acord	GOV/254/2010,	de	23	de	novembre,	pel	qual	s’aprova	definitivament	el	Pla	especial	de	protecció	del	medi	natural	i	
del	paisatge	dels	aiguamolls	de	l’Alt	Empordà,	als	termes	municipals	de	l’Armentera,	Castelló	d’Empúries,	l’Escala,	Palau-
saverdera,	Pau,	Pedret	i	Marzà,	Peralada,	Roses,	Sant	Pere	Pescador,	Torroella	de	Fluvià	i	Ventalló	(DOGC	núm.	5779,	de	
21.12.2010).

	234	•	 Resolució	MAH/3627/2010,	de	25	d’octubre,	per	la	qual	es	delimiten	les	àrees	prioritàries	de	reproducció,	alimentació,	dis-
persió	i	concentració	local	de	les	espècies	d’aus	amenaçades	a	Catalunya,	i	es	dóna	publicitat	de	les	zones	de	protecció	per	
a	l’avifauna	amb	la	finalitat	de	reduir	el	risc	d’electrocució	i	col·lisió	amb	les	línies	elèctriques	d’alta	tensió	(DOGC	núm.	5756,	
de	16.11.2010).
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Finalment, cal fer referència a la tramitació, aturada pel canvi de govern, d’un Avantprojecte de llei de la 
biodiversitat i del patrimoni natural235 i d’un Projecte de decret del Catàleg de la fauna amenaçada de Ca
talunya.236

6.1.2 • L’AIGUA

Àmbit de les Nacions Unides

En el marc de la Unió per a la Mediterrània (UpM), es va fer la IV Conferència Ministerial Euromediterrània 
sobre l’Aigua,237 en la qual no es va poder aprovar l’Estratègia per a l’aigua a la Mediterrània, que té com a 
objectiu desenvolupar un marc polític, metodològic i financer per facilitar l’aplicació de polítiques regionals 
en l’àmbit de l’aigua.

Àmbit de la Unió Europea

En aquest àmbit, destaca l’aprovació del Protocol per a la gestió integrada al Conveni per a la protecció del 
medi marí i de la regió costera del Mediterrani, i del Protocol addicional a l’Acord de cooperació per a la 
protecció de les costes i les aigües de l’Atlàntic nordest contra la pol·lució.238

Àmbit estatal

Destaca l’aprovació de la Llei de protecció del medi marí, que incorpora la Directiva marc sobre l’estratègia 
marina i té per objectiu planificar de forma integrada les polítiques en el medi marí.239

Així mateix, es modifica el Reglament de planificació hidrològica240 a fi d’evitar que el procés de planificació 
hidrològica es retardi a falta de l’efectiva constitució dels consells d’aigua en algunes de les demarcacions 
hidrogràfiques amb conques intercomunitàries.

Àmbit autonòmic

En aquest àmbit, cal destacar que s’ha aprovat el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 
(PGDCFC),241 última fita de la planificació hidrològica242 per als propers sis anys (20102015), i el Programa 
de mesures.243 El PGDCFC és l’eina que ha de determinar les accions i les mesures necessàries per desen

	 235	•	 Anunci	d’informació	pública	de	l’Avantprojecte	de	llei	de	la	biodiversitat	i	del	patrimoni	natural	(DOGC	5624,	de	7.5.2010).
	 236	•	 Anunci	d’informació	pública	del	Projecte	de	decret	del	Catàleg	de	la	fauna	amenaçada	de	Catalunya	i	d’altres	aspectes	rela-

tius	a	la	fauna	protegida	(DOGC	núm.	5605,	de	12.4.2010).
	 237	•	 Hi	van	participar	els	quaranta-tres	membres	de	la	UpM:	els	vint-i-set	països	de	la	Unió	Europea	i	els	de	les	ribes	sud	i	est	de	

la	Mediterrània.
	 238	•	 Decisió	del	Consell,	de	13	de	setembre	de	2010,	sobre	la	celebració,	en	nom	de	la	Unió	Europeu,	del	Protocol	relatiu	a	la	

gestió	integrada	de	les	zones	costeres	del	Mediterrani	al	Conveni	per	la	protecció	del	medi	marí	i	de	la	regió	costera	del	Me-
diterrani	(DOUE	L	279,	de	23.10.2010),	i	Decisió	del	Consell,	de	19	d’octubre	de	2010,	relativa	a	la	celebració,	en	nom	de	la	
Unió	Europea,	del	Protocol	addicional	relatiu	a	l’Acord	de	cooperació	per	a	la	protecció	de	les	costes	i	les	aigües	de	l’Atlàntic	
nord-est	contra	la	pol·lució	(DOUE	L	285,	de	30.10.2010).

	 239	•	 Llei	41/2010,	de	29	de	desembre,	de	protecció	del	medi	marí	(BOE	núm.	317,	de	30.12.2010).	Directiva	2008/56/CE	(DOUE	
L	164,	de	25.6.2008).

	 240	•	 Reial	decret	1161/2010,	de	17	de	setembre,	pel	qual	es	modifica	el	Reial	decret	907/2007,	de	6	de	juliol,	pel	qual	s’aprova	
el	Reglament	de	la	planificació	hidrològica	(BOE	núm.	227,	de	18.9.2010).

	 241	•	 Decret	188/2010,	de	23	de	novembre,	d’aprovació	del	Pla	de	gestió	del	districte	de	conca	fluvial	de	Catalunya	(DOGC	núm.	
5764,	de	26.11.2010).

	 242	•	 El	Govern	d’Aragó	anuncia	a	finals	de	novembre	la	possibilitat	de	presentar	un	recurs	contra	el	Pla	si	provoca	afeccions	a	la	
conca	de	l’Ebre.	

	 243	•	 Acord	de	Govern/238/2010,	de	23	de	novembre,	pel	qual	s’aprova	el	Programa	de	mesures	del	Pla	de	gestió	del	districte	de	
conca	fluvial	de	Catalunya	(DOGC	núm.	5766,	de	30.11.2010).
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volupar els objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya.244 El Programa 
de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya és l’instrument de planificació hi
drològica que ha de preveure les mesures bàsiques o complementàries necessàries per assolir els objectius 
ambientals en les masses d’aigua que formen part del Pla de gestió del districte de conca fluvial esmentat.245 

Un dels aspectes que aborda el Pla de gestió del districte de conca fluvial és la recuperació dels costos 
dels serveis de l’aigua tot i no haver assolit consensuar un model de finançament de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. En aquest sentit, cal tenir en compte la Moció 74/VII del Parlament de Catalunya, que manifesta 
que cal continuar dotant l’Agència Catalana de l’Aigua, en tant que Administració hidràulica i organisme 
de conca del Govern, d’instruments financers suficients, estables i duradors que n’assegurin l’estabilitat 
econòmica i financera.246 

D’altra banda, s’ha aprovat el desplegament territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua247 amb l’objectiu de 
consolidar el procés de descentralització iniciat els darrers anys per reforçar el paper de les seves demarca
cions territorials en la gestió diària.

6.1.3 • L’AIRE

Àmbit de la Unió Europea

En aquesta matèria cal destacar l’aprovació de la Directiva 2010/75/UE, que unifica la legislació comunità
ria relativa a la prevenció i el control de la contaminació de l’aigua, el sòl i l’aire com a resultat de l’activitat 
industrial; estableix noves normes, més clares i estrictes, i fixa un calendari de reducció gradual d’emissions 
d’agents contaminants per part de la indústria.248

Aquesta Directiva reforça el procés de determinació i aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) 
per a la reducció de les emissions a l’aire, l’aigua i el sòl, revisa els límits mínims d’emissions de les grans 
instal·lacions industrials i pretén garantir que les MTD s’apliquin de manera més uniforme. S’aclareixen 
també els possibles motius per aplicar límits d’emissió menys estrictes que els associats a les MTD.

La Directiva, que ha de ser transposada en un termini de dos anys, estableix diferents terminis d’aplicació 
per a les instal·lacions, ja siguin de nova implantació o ja existents. 

També s’ha de fer referència a l’aprovació de la Directiva 2010/26/UE de la Comissió, per la qual es modi
fica la Directiva 97/68/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels estats membres sobre mesures contra l’emissió de gasos i partícules contaminants procedents dels 
motors de combustió interna que s’instal·lin a les màquines mòbils no de carretera;249 i a la modificació de 
la Directiva sobre limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils a través d’una directiva que adapta al 
progrés tècnic els mètodes analítics per determinar el compliment dels límits imposats al contingut màxim 
autoritzat d’aquests compostos.250

	244	•	 L’àmbit	territorial	del	Pla	està	constituït	per	les	conques	hidrogràfiques	internes	de	Catalunya	i	per	les	aigües	subterrànies	i	
costaneres	associades.

	245	•	 Tot	i	que	el	Programa	s’integra	en	el	Pla	de	gestió	del	districte	de	conca	fluvial	de	Catalunya,	conté	tant	mesures	que	incidei-
xen	únicament	en	l’àmbit	de	les	conques	internes	de	Catalunya	com	mesures	que	incideixen	en	l’àmbit	de	les	conques	de	
l’Ebre.

	246	•	 Moció	74/VIII	del	Parlament	de	Catalunya,	sobre	l’Agència	Catalana	de	l’Aigua	(BOPC	núm.	693,	de	3.5.2010).
	247	•	 Decret	104/2010,	de	3	d’agost,	pel	qual	s’aprova	el	desplegament	territorial	de	l’Agència	Catalana	de	l’Aigua	(DOGC	núm.	

5686,	de	5.8.2010).
	248	•	 Directiva	2010/75/UE	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	24	de	novembre,	sobre	les	emissions	industrials	(Prevenció	i	

control	integrats	de	la	contaminació	IPPC)	(DOUE	L	334,	de	17.12.2010).	Les	directives	refoses	són	les	següents:	Prevenció	
i	 control	 integrat	 de	 la	 contaminació	 (IPPC),	Grans	 instal·lacions	de	 combustió	 (GIC),	 Incineració	de	 residus,	 compostos	
orgànics	volàtils	(COV)	de	dissolvents	orgànics,	i	tres	directives	sobre	òxids	de	titani	(TiO2).

	249	•	 DOUE	L	86,	d’1.4.2010.
	250	•	 Directiva	2010/79/UE	de	la	Comissió,	de	19	de	novembre	de	2010,	sobre	l’adaptació	al	progrés	tècnic	de	l’annex	III	de	la	

Directiva	2004/42/CE	del	Parlament	Europeu	 i	del	Consell,	 relativa	a	 la	 limitació	de	 les	emissions	de	compostos	orgànics	
volàtils	(DOUE	L	304,	de	20.11.2010).
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Àmbit autonòmic

En aquest àmbit, cal destacar la Moció del Parlament de Catalunya251 per la qual s’insta el Govern a ana
litzar si és necessari determinar alguna modificació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire, un cop publicat l’informe amb la valoració detallada de les dades relatives a la qualitat 
de l’aire.

6.1.4 • L’AGRICULTURA I ELS BOSCOS

Àmbit de les Nacions Unides

En el context de la Cimera de Cancun, a la qual es farà referència en l’apartat referent al canvi climàtic i les 
polítiques de mitigació i adaptació, s’acorda reforçar el REDD+, mecanisme per reduir les emissions provi
nents de la desforestació i la degradació dels boscos en els països en vies de desenvolupament.

Àmbit de la Unió Europea

La Comissió Europea ha aprovat una Comunicació sobre els principals objectius de la política agrària co
muna en els propers anys,252 que identifica els tres objectius principals a assolir en el marc de l’Estratègia 
Europa 2020 per a un creixement sostenible, intel·ligent i inclusiu: un subministrament d’aliments segur i 
suficient; una gestió sostenible dels recursos naturals, i el desenvolupament equilibrat de les zones rurals. 

D’altra banda, s’ha aprovat el Llibre verd sobre la protecció dels boscos i informació forestal a la UE: prepa-
ració dels boscos al canvi climàtic, que, tal com es va anunciar al Llibre blanc “Adaptació al canvi climàtic: 
cap a un marc europeu d’actuació”, té per objecte obrir un debat a l’entorn de les diferents opcions possibles 
per a l’establiment d’una estratègia de la UE sobre protecció dels boscos i informació forestal, en el marc 
del Pla d’acció de la UE per als boscos.

6.1.5 • ELS RESIDUS

Àmbit de la Unió Europea

En matèria de residus, en l’àmbit europeu destaca la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la gestió 
dels bioresidus a la UE,253 que recomana que s’aprofiti plenament el potencial que la gestió dels residus 
biodegradables ofereix com a font d’energia renovable i materials reciclats, fent el millor ús possible de 
la legislació comunitària en vigor i donant als estats membres la llibertat d’escollir les opcions que millor 
s’adaptin a la seva situació. Per contra, el Parlament Europeu demana l’elaboració al més aviat possible 
d’una directiva específica aplicable als bioresidus per imposar la tria selectiva i el reciclatge en els estats 
membres.254

	 251	•	 Moció	75/VIII	del	Parlament	de	Catalunya,	sobre	la	imposició	de	límits	de	velocitat	variables	als	accessos	a	l’àrea	metropoli-
tana	de	Barcelona	(BOPC	núm.	693,	de	3.5.2010).

	 252	•	 Comunicació	sobre	«La	política	agrícola	comuna	(PAC)	cap	al	2020:	aliments,	 recursos	naturals	 i	 reptes	 territorials	en	el	
futur»,	de	18.11.2010.

	 253	•	 18.5.2010.
	 254	•	 Resolució	del	Parlament	Europeu	de	6.7.2010.
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Àmbit estatal

En aquest àmbit, s’han modificat les bases reguladores de les subvencions per fomentar l’aplicació dels proces
sos tècnics del Pla de biodigestió de purins255 i està en tramitació la transposició de la Directiva de residus.256 

Àmbit autonòmic

En desplegament de la normativa de residus,257 s’ha aprovat, amb el dictamen previ del CTESC, el Pla ter
ritorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals258 i els programes específics de residus 
següents: residus municipals,259 residus industrials260 i residus de la construcció.261

El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals estableix la planificació de les 
instal·lacions de tractament de residus necessàries per aplicar el model de gestió de residus municipals que 
estableixen el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya i el nou model de gestió de residus 
municipals, que proposa un increment de la prevenció i la minimització dels residus i de la seva perillosi
tat, la reutilització, així com la recollida selectiva per obtenir material per al reciclatge i altres formes de 
valorització material dels residus. El Pla considera una divisió del territori de Catalunya en set grans zones 
i vintinou subzones. El Pla també determina les inversions necessàries i la planificació de les actuacions.

Dictamen 7/2010, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de 
gestió de residus municipals

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
18 de gener de 2010. 

El Dictamen conté cinc observacions generals. 

En primer lloc, es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme en l’elaboració 
d’aquest Pla, però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació, atès que hauria d’haver entrat 
en vigor a partir de l’any 2005. 

El CTESC considera que s’ha de garantir que totes les instal·lacions es facin amb les màximes garanties am
bientals i de seguretat, tant en la seva construcció com en el seu manteniment, i que es duguin a terme els 
controls periòdics pertinents. 

També considera important que es garanteixi informació clara, transparent i suficient a tots els ciutadans, 
especialment als habitants dels municipis propers a les instal·lacions de gestió de residus municipals, per tal 
de generar un clima de confiança, necessari entre la ciutadania.

El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprovada.

	255	•	 Reial	decret	1255/2010,	de	8	de	octubre,	pel	qual	es	modifica	el	Reial	decret	949/2009,	de	5	de	juny,	pel	qual	s’estableixen	
les	bases	reguladores	de	les	subvencions	per	fomentar	 l’aplicació	dels	processos	tècnics	del	Pla	de	biodigestió	de	purins	
(BOE	núm.	260,	de	27.10.2010).

	256	•	 Directiva	2008/98/CE	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	sobre	els	residus	i	per	la	qual	es	deroguen	determinades	directives	
(DOUE	L	312,	de	22.11.2008).

	257	•	 Decret	legislatiu	1/2009,	pel	qual	s’aprova	el	Text	refós	de	la	llei	reguladora	dels	residus	(DOGC	núm.	5430,	de	28.7.2009).
	258	•	 Decret	16/2010,	de	16	de	febrer,	pel	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	sectorial	d’infraestructures	de	gestió	de	residus	municipals	

(DOGC	núm.	5570,	de	18.2.2010).	Dictamen	7/2010	del	CTESC.
	259	•	 Decret	87/2010,	de	29	de	juny,	pel	qual	s’aprova	el	Programa	de	gestió	de	residus	municipals	de	Catalunya	(PROGREMIC)	

i	es	regula	el	procediment	de	distribució	de	la	recaptació	dels	cànons	sobre	la	deposició	del	rebuig	dels	residus	municipals	
(DOGC	núm.	5664,	de	6.7.2010).	Dictamen	6/2010	del	CTESC.

	260	•	 Decret	88/2010,	de	29	de	juny,	pel	qual	s’aprova	el	Programa	de	gestió	de	residus	industrials	de	Catalunya	(PROGRIC)	i	es	
modifica	el	Decret	93/1999,	de	6	d’abril,	sobre	procediments	de	gestió	de	residus	(DOGC	núm.	5664,	de	6.7.2010).	Dicta-
men	4/2010	del	CTESC.

	261	•	 Decret	89/2010,	de	29	de	juny,	pel	qual	s’aprova	el	Programa	de	gestió	de	residus	de	la	construcció	de	Catalunya	(PRO-
GROC),	es	regula	la	producció	i	gestió	dels	residus	de	la	construcció	i	demolició,	i	el	cànon	sobre	la	deposició	controlada	dels	
residus	de	la	construcció	(DOGC	núm.	5664,	de	6.7.2010).	Dictamen	5/2010	del	CTESC.
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El PROGREMIC concreta el model català de gestió de residus municipals, que té per finalitat generar menys 
residus i recuperarne més. S’estructura en tres eixos principals: la ciutadania, la gestió dels residus i la 
planificació de les infraestructures. Les actuacions més destacades són el foment de la prevenció de gene
ració de residus, l’augment i l’extensió territorial de la recollida selectiva i el tractament de tots els residus, 
incloenthi els que no són objecte de recollida selectiva. 

Dictamen 6/2010, sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’aprova el Programa de gestió de residus munici-
pals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació dels cànons sobre la deposició del rebuig 
dels residus municipals

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
18 de gener de 2010. 

El Dictamen conté tretze observacions generals i una a l’articulat. 

En primer lloc, es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme en l’elaboració 
d’aquest Pla, però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació, ja que hauria d’haver entrat en 
vigor a partir de l’any 2007. 

El CTESC valora positivament els objectius definits al PROGREMIC per a l’any 2012, així com les actuacions 
específiques de prevenció. Considera que l’objectiu de reducció per càpita del 10% de la generació de residus 
és raonable i necessari, però altres mesures estan formulades en un sentit massa ampli i no estan suficient
ment valorades des de la perspectiva econòmica i ambiental. 

El CTESC considera que el subministrament d’informació sobre la gestió de residus municipals a la ciutadania 
i a les organitzacions queda insuficientment recollit, i creu que s’haurien d’assegurar els recursos necessaris 
per donar la informació precisa i adequada a tots els ciutadans. També es considera que s’hauria de dotar de 
suficients mitjans materials i humans els cossos d’inspecció i control per garantir l’exercici eficaç de les seves 
funcions. 

Sobre qüestions més concretes, el CTESC considera que s’haurien de preveure actuacions per a la tria selecti
va dels materials recollits en les papereres de vies i espais de servei públic, que s’hauria de facilitar un servei 
de gestió adequat als derivats de l’amiant i que abans de crear noves figures impositives, com en el cas del 
paper no envàs, caldria estudiar acuradament les alternatives. 

La norma aprovada no incorpora cap de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

El PROGRIC es fonamenta en la prevenció i la valorització dels residus industrials. El programa preveu 
mesures per minimitzar la generació d’aquests residus i potenciar l’adopció de tecnologies que promoguin 
la generació de menys residus. També estableix actuacions per augmentar el reaprofitament, millorant la 
separació en origen.

Dictamen 4/2010, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de 
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
18 de gener de 2010.

El Dictamen conté catorze observacions generals. 

En primer lloc, es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme en l’elaboració 
d’aquest Pla, però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació ja que hauria d’haver entrat en 
vigor a partir de l’any 2007. 

El CTESC considera que s’ha de posar a disposició dels ciutadans informació clara, concreta i precisa sobre la 
generació de residus, així com dels riscos que implica, les seves formes de emmagatzematge i la seva desti
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nació final. També considera que s’haurien de dimensionar suficientment els cossos d’inspecció i control per 
garantir l’exercici eficaç de les seves funcions. 

En el Dictamen es valora que es potenciï la proximitat i suficiència territorial, tenint present el principi d’efi
ciència ambiental i econòmica en la planificació i gestió dels residus industrials; que es fomenti la creació de 
plantes de tractament de residus que minimitzin les necessitats de transport, i que es creïn llocs de treball i 
s’abarateixin els costos de gestió per als productors de residus. 

També es posa de manifest la necessitat d’apostar amb més fermesa per la recerca, el desenvolupament i la 
innovació en matèria de minimització de residus industrials, ja que es considera que, en molts casos, els límits 
per millorar la minimització de residus i la recuperació de materials són tecnològics. 

Per tal d’assolir l’objectiu de minimització l’any 2012, el CTESC considera adient que es dugui a terme asses
sorament i difusió a les empreses i que s’estableixin incentius econòmics. També considera que s’haurien de 
reforçar els recursos necessaris per a la utilització generalitzada de la simplificació administrativa i valora de 
forma positiva la simplificació de la declaració de residus que han de fer els gestors de residus. 

Es valoren molt positivament les referències a la participació dels agents socials en la implicació en la millora 
ambiental de les empreses i considera que s’ha d’insistir en l’exigència de la transparència informativa pel que 
fa al funcionament de les plantes de tractament. 

Quant als sòls contaminats, el CTESC considera que s’hauria d’estudiar la possibilitat que el PROGRIC incor
porés procediments diferenciats per a la recuperació voluntària dels sòls contaminats a instàncies del mateix 
operador privat.

El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprovada.

El PROGROC, el Programa de gestió de residus de la construcció, potencia la prevenció i promou la reutilit
zació i el reciclatge, tant de materials com de terres. El programa estableix la nova regulació de la producció 
i la gestió dels residus de la construcció i deroga l’anterior normativa. Preveu actuacions de suport per a la 
clausura d’abocadors incontrolats, per promoure el mercat de l’àrid reciclat i per desenvolupar les infraes
tructures necessàries per al reciclatge d’aquests residus. En definitiva, aquest programa estableix objectius 
pel que fa a la recollida, la reducció, el reciclatge i el reaprofitament d’aquests residus.

Dictamen 5/2010, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC) i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
18 de gener de 2010. 

El Dictamen conté sis observacions generals. 

En primer lloc, es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme en l’elaboració 
d’aquest Pla, però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació, ja que hauria d’haver entrat en 
vigor a partir de l’any 2007. 

També es valoren positivament els objectius definits, especialment pel que fa a la recollida i la gestió total, 
però es considera que caldria revisar el nivell a assolir per a l’any 2012. 

D’altra banda, es troben a faltar referències a la participació dels agents socials en el seguiment de la gestió 
dels residus generats per les empreses de la construcció i la demolició de Catalunya, i es considera que s’hau
ria de dotar els cossos d’inspecció i control de suficients mitjans materials i humans per garantir l’exercici 
eficaç de les seves funcions.

El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprovada.
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Així mateix, també s’han aprovat un Programa per a la gestió dels fangs generats en la depuració d’aigües 
residuals urbanes262 i un Pla empresarial de prevenció d’envasos i residus d’envasos.263

6.1.6 • ALTRES

Àmbit estatal

S’han aprovat diverses mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàs
trofes naturals.264 

D’altra banda, cal tenir en compte que al llarg de l’any ha continuat la tramitació de la Llei d’economia sos
tenible, que té per objectiu contribuir a la renovació del model productiu de l’economia espanyola cap a un 
model més sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental, i que aborda la reforma global 
dels àmbits de la sostenibilitat ambiental següents: el model energètic, la reducció d’emissions, el transport 
i la mobilitat sostenible, i la rehabilitació i l’habitatge.265

Àmbit autonòmic

Enmig d’una forta polèmica, s’ha aprovat la modificació de la Llei de protecció dels animals266 per prohibir 
les corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les sorts 
de la pica, de les banderilles i de l’estoc, i també els espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin 
lloc dins o fora de les places de toros, llevat dels correbous267 en les dates i les localitats on tradicionalment 
se celebren. En els correbous, però, és prohibit inferir dany als animals. La norma preveu la compensació 
econòmica als titulars de drets subjectius afectats per la seva entrada en vigor. 

	 262	•	 Acord	GOV/165/2010,	de	21	de	setembre,	pel	qual	s’aprova	el	Programa	d’actuacions	per	a	la	gestió	dels	fangs	residuals	
generats	en	els	processos	de	depuració	d’aigües	residuals	urbanes	de	Catalunya	(DOGC	núm.	5726,	d’1.10.2010).

	 263	•	 Edicte	de	22.3.2010,	de	notificació	de	la	resolució	d’aprovació	del	primer	Pla	empresarial	de	prevenció	d’envasos	i	residus	
d’envasos,	corresponent	al	període	2008-2010	(DOGC	núm.	5609,	de	16.4.2010).

	 264	•	 Llei	3/2010,	de	10	de	març,	per	la	qual	s’aproven	mesures	urgents	per	pal·liar	els	danys	produïts	pels	incendis	forestals	i	
altres	catàstrofes	naturals	a	diverses	comunitats	autònomes	(BOE	núm.	61,	d’11.3.2010).

	 	 Reial	decret	344/2010,	de	19	de	març,	pel	qual	s’amplia	l’àmbit	d’aplicació	de	la	Llei	3/2010,	de	10	de	març,	per	la	qual	
s’aproven	mesures	urgents	per	pal·liar	els	danys	produïts	pels	incendis	forestals	i	altres	catàstrofes	naturals	a	diverses	comu-
nitats	autònomes	(BOE	núm.	71,	de	23.3.2010).

	 	 Ordre	INT/865/2010,	de	7	d’abril,	per	la	qual	s’amplia	l’àmbit	d’aplicació	de	la	Llei	3/2010,	de	10	de	març,	per	la	qual	s’apro-
ven	mesures	urgents	per	pal·liar	els	danys	produïts	pels	incendis	forestals	i	altres	catàstrofes	naturals	a	diverses	comunitats	
autònomes	(BOE	núm.	86,	de	9.4.2010).

	 	 Ordre	INT/997/2010,	de	19	d’abril,	per	la	qual	es	modifica	l’Ordre	INT/865/2010,	de	7	d’abril,	per	la	qual	s’amplia	l’àmbit	
d’aplicació	de	la	Llei	3/2010,	de	10	de	març,	per	la	qual	s’aproven	mesures	urgents	per	pal·liar	els	danys	produïts	pels	in-
cendis	forestals	i	altres	catàstrofes	naturals	a	diverses	comunitats	autònomes	(BOE	núm.	99,	de	24.4.2010).

	 	 Ordre	TIN/1162/2010,	de	4	de	maig,	per	 la	qual	es	dicten	normes	per	a	 l’aplicació	del	que	disposa	 l’article	9	de	 la	Llei	
3/2010,	de	10	de	març,	per	la	qual	s’aproven	mesures	urgents	per	pal·liar	els	danys	produïts	pels	incendis	forestals	i	altres	
catàstrofes	naturals	a	diverses	comunitats	autònomes	(BOE	núm.	111,	de	7.5.2010).

	 	 Ordre	ARM/1703/2010,	de	24	de	juny,	per	la	qual	es	desenvolupa	l’article	6	de	la	Llei	3/2010,	de	10	de	març,	per	la	qual	
s’aproven	mesures	urgents	per	pal·liar	els	danys	produïts	pels	incendis	forestals	i	altres	catàstrofes	naturals	a	diverses	comu-
nitats	autònomes	(BOE	núm.	155,	de	26.6.2010).	

	 	 Resolució	de	8	de	juliol	de	2010,	de	l’Entitat	Estatal	d’Assegurances	Agràries,	per	la	qual	s’amplia	el	termini	de	sol·licitud	dels	
ajuts	per	pal·liar	els	danys	produïts	pels	incendis	forestals	i	altres	catàstrofes	naturals	a	diverses	comunitats	autònomes	(BOE	
núm.	171,	de	15.7.2010).

	 265	•	 Llei	2/2011,	de	4	de	març,	d’economia	sostenible	(BOE	núm.	55,	de	5.3.2011).
	 266	•	 Llei	28/2010,	de	3	d’agost,	de	modificació	de	l’article	6	del	Text	refós	de	la	Llei	de	protecció	dels	animals,	aprovat	pel	Decret	

legislatiu	2/2008	(DOGC	núm.	5687,	de	9.8.2010).
	 267	•	 Festes	amb	toros	o	bous	sense	mort	de	l’animal.	Llei	34/2010,	d’1	d’octubre,	de	regulació	de	les	festes	tradicionals	amb	bous	

(DOGC	núm.	5731,	de	8.10.2010).



596

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

Finalment, cal fer referència a la constitució de la Comissió de Prevenció de la Contaminació Lluminosa268 i 
a l’aprovació de diferents ajuts amb motiu del temporal de neu del març de 2010.269 

6.2 • EL CANVI CLIMÀTIC I LES POLÍTIQUES DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ

Àmbit de les Nacions Unides

Superant el punt mort i les escasses expectatives en què a Copenhaguen havien entrat les negociacions 
per fer un tractat global i jurídicament vinculant sobre el canvi climàtic,270 a la setzena Conferència de les 
Parts al Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP16), feta a Cancun a principis 
de desembre de 2010, s’ha arribat a un conjunt de decisions, conegudes com l’Acord de Cancun,271 que 
desenvolupen les decisions preses a la COP15, i s’incorporen propostes per continuar avançant en el futur. 

Els elements més assenyalats de l’Acord de Cancun són els següents:

 S’ajorna fins a la propera cimera la decisió sobre la pròrroga del Protocol de Kyoto. Amb tot, s’introdueix la 
idea que les promeses de Copenhaguen són insuficients per frenar l’augment de temperatures (només re
presenten el 60% del que l’IPCC considera necessari per limitar l’augment de la temperatura) i es demana 
als països que tan aviat com sigui possible s’arribi a un acord per evitar una escletxa entre la finalització 
del primer període de compliment de Kyoto i la nova etapa de compromisos a partir del 2013.

 S’incorpora, per primera vegada en un document de Nacions Unides (NU), l’objectiu de mantenir l’escal
fament global per sota de 2 ºC en relació amb l’etapa preindustrial, i s’estableix un procediment de revisió 
l’any 2015 amb la possibilitat de canviar aquest objectiu a 1,5 ºC.

 S’incorporen de forma oficial els compromisos voluntaris de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hi
vernacle que els països van enviar a NU després de la Cimera de Copenhaguen. 

 S’acorda elevar el nivell d’ambició en la reducció d’emissions de gasos causants de l’efecte d’hivernacle 
i s’assumeix la necessitat de reduir conjuntament les emissions de CO2 entre el 25% i el 40% per al 
2020, en comparació amb el nivell de 1990.272 Les grans economies emergents, Xina, Índia i Brasil, es 
comprometen a rebaixar el seu ritme d’augment de les emissions. Amb tot, cal tenir en compte que a la 

	268	•	 Ordre	MAH/566/2009,	d’11	de	desembre,	per	la	qual	es	regula	i	constitueix	la	Comissió	de	Prevenció	de	la	Contaminació	Llu-
minosa	(DOGC	núm.	5541,	de	8.1.2010).	S’aprova	en	compliment	de	la	Llei	6/2001,	de	31	de	maig,	d’ordenació	ambiental	
de	l’enllumenament	per	a	la	protecció	del	medi	nocturn.

	269	•	 Decret	43/2010,	de	23	de	març,	pel	qual	s’aproven	mesures	urgents	per	pal·liar	els	danys	ocasionats	i	reduir	els	riscos	al	medi	
natural	amb	motiu	del	temporal	de	neu	de	març	de	2010	(DOGC	núm.	5595,	de	25.3.2010).	Resolució	PRE/1472/2010,	de	7	
de	maig,	per	la	qual	s’actualitzen	els	annexos	1	i	3	del	Decret	43/2010,	de	23	de	març,	pel	qual	s’aproven	mesures	urgents	
per	pal·liar	els	danys	ocasionats	i	reduir	els	riscos	al	medi	natural	amb	motiu	del	temporal	de	neu	de	març	de	2010	(DOGC	
núm.	5627,	de	12.5.2010).	Resolució	PRE/1935/2010,	de	10	de	juny,	per	la	qual	s’actualitza	l’annex	3	del	Decret	43/2010,	
de	23	de	març,	pel	qual	s’aproven	mesures	urgents	per	pal·liar	els	danys	ocasionats	i	reduir	els	riscos	al	medi	natural	amb	
motiu	del	temporal	de	neu	de	març	de	2010	(DOGC	núm.	5651,	de	16.6.2010).

	 	 Les	mesures	aprovades	són	intervencions	en	les	infraestructures	prioritàries	per	a	la	prevenció	dels	incendis	forestals;	sub-
vencions	als	ens	locals	per	a	la	realització	de	plans	d’ocupació	per	a	la	neteja	de	boscos	i	zones	arbrades,	així	com	també	la	
recuperació	de	camins	i	lleres;	subvencions	extraordinàries	adreçades	als	titulars	dels	terrenys	forestals	per	poder	netejar	els	
boscos	afectats	i	ajuts	als	ajuntaments	per	al	pagament	de	despeses	extraordinàries	generades	per	les	nevades.

	270	•	 L’Acord	de	Copenhaguen	no	va	ser	subscrit	per	unanimitat	a	causa	del	veto	de	Cuba,	Bolívia	i	Veneçuela,	motiu	pel	qual	la	
Convenció	de	NU	sobre	el	canvi	climàtic	només	va	poder	“prendre	nota”	del	text,	impulsat	a	porta	tancada	entre	els	Estats	
Units,	la	Xina,	l’Índia,	el	Brasil	i	Sud-àfrica.	Amb	posterioritat,	un	total	de	cent	quaranta	països	van	expressar	formalment	la	
seva	adhesió	a	l’Acord	de	Copenhaguen.

	271	•	 L’Acord	s’adopta	per	consens	amb	la	reserva	de	Bolívia,	que	va	anunciar	que	acudiria	al	Tribunal	Internacional	de	l’Haia	per	
impugnar	el	resultat	de	la	Cimera	en	considerar	que	s’havia	violat	el	reglament	de	NU,	atès	que	la	presidència	de	la	Cimera	
va	donar	llum	verda	a	l’Acord	argumentant	que	el	consens	no	exigia	unanimitat.	

	272	•	 Fins	aquest	Acord,	només	trenta-set	països	estaven	compromesos	a	reduir	les	seves	emissions.	No	hi	estaven	inclosos	els	
Estats	Units,	que	no	va	ratificar	el	Protocol	de	Kyoto,	ni	 la	Xina	 i	 l’Índia,	que	en	el	moment	de	signar-se	es	consideraven	
països	en	desenvolupament.	A	Cancun,	per	primera	vegada,	els	Estats	Units	es	comprometen	davant	NU	a	reduir	les	seves	
emissions.	
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propera cimera caldrà concretar els compromisos de reducció d’emissions, que, malgrat tot, no arriben al 
que l’IPCC considera necessari per limitar la pujada de la temperatura.

 S’acorda posar en funcionament un procés que reforci la transparència de les accions que es duen a terme 
per reduir o limitar les emissions, fet que permetrà controlar més fàcilment els progressos assolits.273 

 Es confirma que els països desenvolupats finançaran amb 100.000 milions de dòlars anuals fins al 2020, 
30.000 dels quals per al període 20082012, als països en vies de desenvolupament per dur a terme ac
cions contra el canvi climàtic, i que la gestió correspondrà a un Fons verd per al clima que comptarà amb 
un consell de vintiquatre països. 

 Es reforcen les accions per a l’adaptació al canvi climàtic.

 S’acorda reforçar el REDD+274 i el desenvolupament i la transferència de tecnologia entre els països de
senvolupats i els països en vies de desenvolupament. 

 Es mantenen i reforcen els mecanismes de desenvolupament net.275 

 Pel que fa a la forma legal, es deixa per a la cimera següent decidir si el que s’ha pactat ha de convertirse 
en un tractat vinculant. L’Acord de Cancun no és vinculant però, a diferència de l’Acord de Copenhaguen, 
s’ha reconegut en el marc de Nacions Unides.

Àmbit de la Unió Europea

La UE, que tradicionalment s’ha posicionat en l’avantguarda dels esforços en la lluita contra el canvi climà
tic, aprova l’Estratègia Europa 2020 en substitució de l’Estratègia de Lisboa, que, tot i ser principalment de 
caràcter econòmic, identifica el creixement sostenible com un dels motors clau del creixement. En aquesta 
línia, estableix que un dels objectius principals, que els estats membres han de traduir en objectius nacio
nals, és aconseguir els objectius 202020276 en l’àmbit del clima i l’energia, i proposa donar suport al canvi 
cap a una economia de baix nivell de carboni i eficient en termes de recursos. 

Al llarg de l’any, la UE ha anat definint la seva posició de cara a la cimera de Cancun, defensant la necessi
tat de reactivar les negociacions internacionals sobre el clima,277 creant un fons per finançar la lluita contra 
el canvi climàtic278 i analitzant els costos, beneficis i opcions que suposaria augmentar del 20% al 30% 
l’objectiu de la UE de reduir d’aquí al 2020 les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle respecte als nivells 
del 1990.279 Durant la Cimera, la UE no va acabar donant el pas cap a un compromís unilateral de reducció 
d’emissions del 30%, decisió que ha quedat posposada fins al Consell Europeu de la primavera del 2011. 

D’altra banda, al llarg de l’any s’han elaborat diverses normes en desenvolupament del paquet “Energia i 
clima”, aprovat formalment l’any anterior.

	 273	•	 Fins	l’Acord	de	Cancun,	la	Xina	no	acceptava	que	altres	països	verifiquessin	les	seves	emissions	de	CO2,	un	indicador	del	seu	
desenvolupament	econòmic	veritable.	L’Acord	de	Cancun	estableix	que	la	revisió	s’ha	de	fer	de	manera	no	invasiva	ni	punitiva	
i	respectant	la	sobirania	nacional.	

	 274	•	 Mecanisme	per	reduir	les	emissions	provinents	de	la	desforestació	i	de	la	degradació	dels	boscos	en	els	països	en	vies	de	
desenvolupament.

	 275	•	 Mecanisme	a	través	del	qual	les	empreses	tenen	la	possibilitat	de	participar	en	el	mercat	de	reducció	d’emissions	de	gasos	
d’efecte	d’hivernacle.

	 276	•	 Reduir	les	emissions	de	gasos	d’efecte	d’hivernacle	el	20%	(30%	si	hi	ha	acord	internacional),	estalviar	el	20%	del	consum	
d’energia	a	través	d’una	major	eficiència	energètica	i	promoure	les	energies	renovables	fins	al	20%.

	 277	•	 Comunicació	de	la	Comissió	sobre	«La	política	climàtica	internacional	posterior	a	Copenhaguen:	una	intervenció	immediata	
per	reactivar	la	lluita	global	contra	el	canvi	climàtic»	(COM	(2010)	86	final,	de	9.3.2010).

	 278	•	 Acord	de	7.5.2010	entre	l’Agència	Francesa	de	Desenvolupament	(AFD),	el	Banc	Europeu	d’Inversions	(BEI)	i	l’Associació	
d’Institucions	Europees	de	Finançament	al	Desenvolupament	(IEFD)	per	establir	un	Fons	comú	per	finançar	la	lluita	contra	
el	canvi	climàtic	(Interact	Climate	Change	Fund:	“ICCF”).

	 279	•	 Comunicació	de	la	Comissió	Europea	«Anàlisi	d’opcions	per	anar	més	enllà	del	20%	de	reducció	d’emissió	de	gasos	d’efecte	
d’hivernacle	i	avaluació	del	risc	de	fuga	de	carboni»	(COM	(2010)	265	final,	de	26.5.2010.
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Així, s’estableixen noves normes per a les subhastes de drets d’emissió,280 s’aproven directrius als efectes 
d’incloure la captura, el transport i l’emmagatzemament geològic de diòxid de carboni en el règim comunita
ri de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle a partir del 2013,281 s’aproven directrius per completar 
les normes de càlcul de les reserves de carboni en sòl,282 es fixen els límits de les quotes d’emissions de CO2 
per al 2013, primer any de la posada en marxa de la Directiva revisada que estableix el sistema comunitari 
d’intercanvi de quotes d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle,283 es modifiquen els nivells d’emissió 
assignats a la UE i a cada un dels seus membres284 i es modifica el Reglament sobre registres.285

D’altra banda, es fixa un nou règim de certificació dels biocarburants a la UE per satisfer l’objectiu climàtic 
d’una reducció del 20% de les emissions de CO2 per al 2020 i els objectius de la Directiva 2009/28/CE 
sobre l’energia procedent de fonts renovables.286 

Àmbit estatal

En aquest àmbit, s’ha continuat el desplegament a escala estatal de les mesures del paquet “Energia i cli
ma” en un context en el qual el dèficit tarifari i la regulació de les energies renovables han estat en el centre 
del debat durant tot l’any. 

En desenvolupament de les mesures del paquet “Energia i clima”, cal fer referència a la modificació del 
règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle287 per introduirhi l’aviació i altres sec
tors d’activitat, com ara el químic i la producció i transformació de metalls fèrrics i no fèrrics i l’alumini; la 
inclusió de nous gasos d’efecte d’hivernacle; la consideració de la subhasta com el mètode principal d’as
signació de drets d’emissió, i la creació d’un mecanisme d’exclusió dels petits emissors. D’altra banda, es 
desenvolupen les obligacions d’informació per a les activitats que s’incorporen al règim de comerç de drets 
d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.288

Així mateix, s’ha aprovat la Llei sobre l’emmagatzemament geològic de carboni,289 que incorpora la norma
tiva comunitària i estableix el marc jurídic necessari per al desplegament d’aquesta tecnologia de mitigació 
del canvi climàtic. 

	280	•	 Reglament	1031/2010	de	 la	Comissió,	de	12	de	novembre	de	2010,	sobre	el	calendari,	 la	gestió	 i	altres	aspectes	de	 les	
subhastes	dels	drets	d’emissió	de	gasos	d’efecte	d’hivernacle	d’acord	amb	la	Directiva	2003/87/CE	del	Parlament	Europeu	i	
del	Consell	(DOUE	L	302,	de	18.11.2010).

	281	•	 Decisió	2010/345/UE	de	la	Comissió,	de	8	de	juny	de	2010,	per	la	qual	es	modifica	la	Decisió	2007/589/CE	a	fi	d’incloure	
directrius	per	al	seguiment	i	la	notificació	d’emissions	de	gasos	d’efecte	d’hivernacle	derivades	de	la	captura,	el	transport	i	
l’emmagatzemament	geològic	de	diòxid	de	carboni	(DOUE	L	155,	de	22.6.2010).	

	282	•	 Decisió	2010/335/UE	de	la	Comissió,	de	10	de	juny	de	2010,	sobre	directrius	per	calcular	les	reserves	de	carboni	en	sòl	als	
efectes	de	l’annex	V	de	la	Directiva	2009/28/CE	(DOUE	L	151,	de	16.6.2010).	

	283	•	 Decisió	2010/384/UE	de	la	Comissió,	de	9	de	juliol	de	2010,	relativa	a	la	quantitat	de	drets	d’emissió	que	s’han	d’expedir	
per	al	conjunt	de	la	Comunitat	el	2013	de	conformitat	amb	el	règim	de	comerç	de	drets	d’emissió	de	la	UE	(DOUE	L	175,	de	
10.7.2010),	i	Decisió	2010/634/UE	de	la	Comissió,	de	22	d’octubre	de	2010,	per	la	qual	s’adapta	la	quantitat	de	drets	d’emis-
sió	que	s’han	d’expedir	per	al	conjunt	de	la	Unió	el	2013	d’acord	amb	el	règim	de	la	Unió	i	es	deroga	la	Decisió	2010/384/
UE	(DOUE	L	279,	de	23.10.2010).

	284	•	 Decisió	2010/778/UE	de	 la	Comissió,	de	15	de	desembre	de	2010,	que	modifica	 la	Decisió	2006/944/CE,	per	 la	qual	es	
determinen	els	respectius	nivells	d’emissió	assignats	a	la	Comunitat	i	a	cadascun	dels	seus	estats	membres	d’acord	amb	el	
Protocol	de	Kyoto	(DOUE	L	332,	de	16.12.2010).

	285	•	 Reglament	920/2010	de	la	Comissió,	relatiu	a	un	sistema	normalitzat	i	garantit	de	registres	d’acord	amb	la	Directiva	2003/87/
CE	del	Parlament	Europeu	 i	del	Consell,	 i	 la	Decisió	280/2004/CE	del	Parlament	Europeu	 i	del	Consell	 (DOUE	L	270,	de	
14.10.2010).

	286	•	 Comunicació	de	la	Comissió	sobre	«L’aplicació	pràctica	del	règim	de	sostenibilitat	de	la	UE	per	als	biocarburants	i	biolíquids	
i	sobre	les	regles	de	comptabilització	aplicables	als	biocarburants»	(DOUE	C	160,	de	19.6.2010).

	287	•	 Llei	13/2010,	de	5	de	juliol,	per	la	qual	es	modifica	la	Llei	1/2005,	per	la	qual	es	regula	el	règim	del	comerç	de	drets	d’emissió	
de	gasos	d’efecte	d’hivernacle,	per	perfeccionar	i	ampliar	el	règim	general	de	comerç	de	drets	d’emissió	i	incloure-hi	l’aviació	
(BOE	núm.	163,	de	6.7.2010).	Aquesta	Llei	transposa	a	l’ordenament	jurídic	espanyol	les	directives	2008/101/CE	i	2009//29/
CE.

	288	•	 Reial	decret	341/2010,	de	19	de	març,	pel	qual	es	desenvolupen	determinades	obligacions	d’informació	per	a	activitats	que	
s’incorporen	al	règim	de	comerç	de	drets	d’emissió	de	gasos	d’efecte	d’hivernacle	(BOE	núm.	71,	de	23.3.2010).

	289	•	 Llei	40/2010,	de	29	de	desembre,	d’emmagatzemament	geològic	de	carboni	(BOE	núm.	317,	de	30.12.2010).	Es	considera	
que	la	regulació	de	la	captura	ja	queda	garantida	amb	la	normativa	sobre	prevenció	i	control	integrat	de	la	contaminació.	
Queda	pendent	la	regulació	del	transport.
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Finalment, cal fer referència a l’aprovació, al llarg de l’any, de diferents aportacions espanyoles al finança
ment avançat contra el canvi climàtic i a la tramitació de la Llei d’economia sostenible, a la qual s’ha fet 
referència i que atribueix al Govern la tasca d’impulsar les actuacions necessàries per complir la part que li 
correspon de l’objectiu assumit per la UE sobre reducció de gasos d’efecte d’hivernacle.290 

Àmbit autonòmic

Es modifica la normativa relativa al sistema d’acreditació de verificadors d’informes d’emissió de gasos 
d’efecte d’hivernacle,291 atesa la inclusió en el règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hi
vernacle de les emissions de les activitats del sector de l’aviació i de les emissions d’òxid nitrós en determi
nades activitats industrials.

6.3 • RECURSOS ENERGÈTICS

Àmbit de la Unió Europea

En aquest àmbit cal fer referència a l’aprovació de l’Estratègia Energia 2020, la nova estratègia de la UE per 
a una energia competitiva, sostenible i segura, els objectius de la qual —els objectius 202020— s’inte
gren dins l’Estratègia Europa 2020 de creixement intel·ligent, sostenible i integrador fins al 2020, com s’ha 
analitzat en l’apartat relatiu al canvi climàtic.292 La Comissió proposa centrar les seves iniciatives en els dos 
sectors que presenten les possibilitats més grans d’estalvi energètic: el transport i els edificis.

En aquesta línia, s’aprova la Directiva relativa al rendiment energètic dels edificis, que té per objectiu aclarir, 
reforçar i ampliar l’abast de l’anterior normativa en aquesta matèria i reduir les importants diferències entre 
les pràctiques dels estats membres en aquest sector.293

També s’estableix l’Estratègia europea per fomentar la producció i l’ús de vehicles ecològics, que propor
ciona un marc comú europeu per a la producció i l’ús dels vehicles ecològics, en especial els híbrids i els 
elèctrics.294

Finalment, cal fer referència a l’ampliació, fins al 2018, dels ajuts públics a les mines de carbó deficitàries 
que, després del 2018, hauran de tancar o, si decideixen continuar, hauran de retornar les ajudes rebudes. 
Així mateix, es planteja que les ajudes es vagin reduint progressivament.

Àmbit estatal

En relació amb el conjunt de normes destinades a resoldre el dèficit tarifari i a la modificació de la regulació 
de les energies renovables, s’ha aprovat el Pla d’acció nacional d’energies renovables 20112020 (PANER), 

	 290	•	 El	Fons	fiduciari	del	Fons	per	al	medi	ambient	mundial	(GCF)	és	un	instrument	multilateral	creat	el	1991	per	finançar,	a	través	
de	donacions,	projectes	i	programes	en	països	en	desenvolupament	i	economies	en	transició	que	beneficiïn	el	medi	ambient	
mundial	i	promoguin	el	desenvolupament	sostenible.	

	 	 En	el	marc	de	l’Acord	de	Copenhaguen,	la	Unió	Europea	es	va	comprometre	a	fer	diverses	aportacions	per	avançat	(Fast-
Start)	entre	el	2010	i	el	2012,	amb	l’objectiu	de	preparar	el	nou	marc	internacional	de	lluita	contra	el	canvi	climàtic	a	partir	
del	2012.	

	 291	•	 Resolució	MAH/3967/2010,	de	23	de	novembre,	per	la	qual	es	modifiquen	els	annexos	7,	8	i	9	del	Decret	397/2006,	de	
17	d’octubre,	d’aplicació	del	règim	de	comerç	de	drets	d’emissió	de	gasos	d’efecte	d’hivernacle	i	de	regulació	del	sistema	
d’acreditació	de	verificadors	d’informes	d’emissió	de	gasos	d’efecte	d’hivernacle	(DOGC	núm.	5776,	de	16.12.2010).

	 292	•	 Comunicació	de	la	Comissió	al	Parlament	Europeu,	el	Consell,	el	Comitè	Econòmic	i	Social	Europeu	i	el	Comitè	de	les	Regi-
ons:	«Energia	2020:	una	estratègia	per	a	una	energia	competitiva,	sostenible	i	segura»	(COM	2010/639,	de	10.11.2010).

	 293	•	 Directiva	2010/31/UE	del	Parlament	Europeu	 i	del	Consell,	de	19	de	maig	de	2010,	relativa	a	 l’eficiència	energètica	dels	
edificis	(DOUE	L153,	de	18.6.2010).

	 294	•	 Comunicació	de	la	Comissió	Europea	sobre	«L’Estratègia	europea	per	fomentar	el	desenvolupament	i	l’ús	de	vehicles	ecolò-
gics»	(28.4.2010).
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en compliment de la Directiva relativa al foment de l’ús de l’energia procedent de fonts renovables,295 i com 
a precedent del Pla d’energies renovables que està en tramitació. 

La reestructuració de les energies renovables, que ha estat complementària a les mesures per reduir el dèfi
cit tarifari, ha estat debatuda al llarg de l’any al mateix temps que el Govern ha intentat, sense èxit, negociar 
un Pacte d’estat per a l’energia296 per establir un model energètic a llarg termini.

Les modificacions que més debat han suscitat al llarg de tot el procés d’elaboració de la norma han afectat 
especialment la indústria fotovoltaica i han quedat finalment recollides al Reial decret 1565/2010297 i al 
Reial decret llei 14/2010.298 La retroactivitat de les mesures aprovades, que afecten situacions juridicoeco
nòmiques ja reconegudes, ha generat crítiques en el sector. 

Així, s’elimina la remuneració que tenien reconegudes les instal·lacions acollides al Reial decret 661/2007 
a partir de l’any vintisis des de la seva posada en marxa definitiva299 i es redueixen les tarifes.300 

D’altra banda, amb l’objectiu de racionalitzar i contenir els costos regulats del sistema elèctric, a final d’any 
s’aprova el Reial decret llei 14/2010, del qual destaquen les mesures següents: s’obliga als generadors 
d’electricitat, tant en règim ordinari com especial, a pagar un peatge d’accés a les xarxes de transport i 
distribució; es limiten les hores equivalents de funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques amb dret a 
tarifa regulada;301 s’amplia el termini, de 25 a 28 anys, durant el qual les instal·lacions de tecnologia solar 
fotovoltaica tindran dret a rebre la tarifa regulada; s’estableix que les empreses productores en règim ordi
nari financin els plans d’estalvi i eficiència energètica del 2011 al 2013, i s’estén fins al gener de 2014 el 
termini per revisar el finançament del bo social. 

També s’ha modificat la normativa reguladora de la producció d’energia elèctrica a partir de les tecnologies 
solar termoelèctrica i eòlica, a les quals es limiten les hores de funcionament amb dret a prima.302 

	295	•	 Directiva	2009/28/CE	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	23	d’abril	de	2009,	relativa	al	foment	de	l’ús	d’energia	proce-
dent	de	fonts	renovables.

	296	•	 L’Acord	social	i	econòmic	de	2.2.2011,	negociat	entre	el	Govern	i	les	organitzacions	sindicals	i	empresarials	més	representa-
tives,	incorpora	un	apartat	sobre	política	energètica	en	el	qual	es	constata	que	s’ha	de	superar	l’excessiva	dependència	dels	
combustibles	sòlids	i	combinar	les	fonts	d’energia	sostenible	amb	el	paper	rellevant	de	les	energies	renovables.	Es	considera,	
també,	que	l’estratègia	energètica	ha	d’assolir	un	cost	raonable.

	 	 D’altra	banda,	en	la	tramitació	parlamentària	al	Senat	de	la	Llei	d’economia	sostenible,	s’aprova	eliminar	la	referència	a	la	
limitació	de	la	vida	útil	de	les	centrals	nuclears	als	40	anys	inicialment	proposats	al	Projecte	de	llei,	fet	que	facilitarà	les	ne-
gociacions	del	Pacte	d’estat	per	a	l’energia.	Article	79.3.c	de	la	Llei	2/2011,	de	4	de	març,	d’economia	sostenible	(BOE	núm.	
55,	de	5.3.2011).

	297	•	 Reial	decret	1565/2010,	de	19	de	novembre,	pel	qual	es	regulen	i	modifiquen	determinats	aspectes	relatius	a	l’activitat	de	
producció	d’energia	elèctrica	en	règim	especial	(BOE	núm.	283,	de	23.11.2010).	Els	objectius	d’aquesta	nova	regulació	de	
les	energies	renovables	són	reduir	costos,	especialment	els	de	l’energia	fotovoltaica,	millorar	la	integració	tècnica	de	les	instal-
lacions	de	fonts	renovables	i	de	cogeneració	i	simplificar	i	agilitzar	els	procediments	administratius	d’aplicació.

	 	 El	Reial	decret	1565/2010	modifica	el	Reial	decret	661/2007,	pel	qual	es	regula	l’activitat	de	producció	d’energia	en	règim	
especial;	el	Reial	decret	1578/2008,	de	retribució	de	 l’activitat	d’energia	elèctrica	a	través	de	tecnologia	solar	 fotovoltaica	
per	a	 instal·lacions	posteriors	a	 la	data	 límit	de	manteniment	de	 la	retribució	del	Reial	decret	661/2007,	 i	el	Reial	decret	
1110/20007,	que	aprova	el	Reglament	unificat	de	punt	de	mesura	del	sistema	elèctric.	

	298	•	 Reial	decret	llei	14/2010,	de	23	de	desembre,	pel	qual	s’estableixen	mesures	urgents	per	a	la	correcció	del	dèficit	tarifari	
del	sector	elèctric	(BOE	núm.	312,	de	24	de	desembre	de	2010).	En	vigor	des	del	25.12.2010.	Convalidat	pel	Congrés	dels	
Diputats:	Resolució	de	26	de	gener	de	2011,	del	Congrés	dels	Diputats,	per	 la	qual	s’ordena	 la	publicació	de	 l’Acord	de	
convalidació	del	Reial	decret	llei	14/2010,	de	23	de	desembre,	pel	qual	s’estableixen	mesures	urgents	per	a	la	correcció	del	
dèficit	tarifari	del	sector	elèctric	(BOE	núm.	29,	de	3.2.2011).	

	299	•	 Afecta	les	instal·lacions	fotovoltaiques	que	gaudeixen	del	règim	retributiu	previst	al	Reial	decret	661/2007	per	haver	estat	
inscrites	al	Registre	administratiu	d’instal·lacions	de	producció	en	règim	especial	abans	del	30.9.2008.	No	afecta	les	instal-
lacions	de	producció	que	gaudeixen	del	règim	retributiu	aprovat	pel	Reial	decret	1578/2008,	atès	que	aquest	ja	limitava	el	
període	de	percepció	de	la	tarifa	regulada	a	un	període	màxim	de	vint-i-cinc	anys.

	300	•	 La	reducció	es	concreta	en	el	5%,	el	25%	i	el	45%,	per	a	instal·lacions	sobre	cobertes	de	fins	a	20	kW,	sobre	cobertes	de	fins	
a	2MW	i	instal·lacions	sobre	el	sòl,	respectivament.

	301	•	 Es	limita	durant	tres	anys	la	producció	màxima	primada	de	les	plantes	fotovoltaiques	adscrites	al	Reial	decret	661/2007	entre	
el	5%	i	el	30%	en	funció	de	la	tecnologia	emprada	i	la	seva	ubicació.	Així	mateix,	es	limita	la	producció	màxima	primada	de	
totes	les	plantes	fotovoltaiques	en	una	escala	que	arriba	al	15%	en	funció	de	la	ubicació	i	la	tecnologia.

	302	•	 Reial	decret	1614/2010,	de	7	de	desembre,	pel	qual	es	regulen	i	modifiquen	determinats	aspectes	relatius	a	l’activitat	de	
producció	d’energia	elèctrica	a	partir	de	les	tecnologies	solar	termoelèctrica	i	eòlica	(BOE	núm.	298,	de	8.12.2010).
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En el context de la lluita contra el dèficit tarifari, també cal fer esment al desenvolupament dels aspectes 
operatius i procedimentals de la cessió dels drets de cobrament del Fons de titulització.303 

S’han aprovat mesures contra el “frau fotovoltaic”, amb la finalitat de depurar la percepció fraudulenta de 
les primes.304 

D’altra banda, cal fer referència també a l’anomenat “Decret del carbó”,305 que incentiva la generació d’elec
tricitat amb carbó autòcton fins al 2014, paral·lelament a l’ampliació per la UE dels ajuts a les mines de 
carbó deficitàries fins al 2018, a la qual s’ha fet referència. 

El Decret del carbó ha estat qüestionat306 en dos fronts: el de la UE i l’estatal. En l’àmbit de la UE, l’opo
sició s’ha formulat contra el vistiplau de la Comissió Europea, que considera la norma compatible amb 
el mercat interior.307 En el front estatal, s’ha recorregut en contra del Decret davant el Tribunal Suprem 
argumentant que és contrari a la Llei del sector elèctric perquè altera el mercat i perjudica les centrals 
de cicle combinat i les importadores de carbó. Així mateix, s’ha recorregut en contra de la Resolució de 
la Secretaria d’Estat de l’Energia, de 22.10.2010, que fixa el preu de l’energia i els volums i la quantitat 
de carbó a adquirir i un termini de tres dies per presentar una carta de compromís de compra de carbó 
fins al 2012. 

Tot i que el 22.12.2010 el Tribunal Suprem ha denegat la sol·licitud de suspensió de l’aplicació del Decret, 
l’any acaba amb l’aplicació del Decret suspesa amb caràcter cautelar tant pel Tribunal Superior de Justícia 
de la Unió Europea com per l’Audiència Nacional.308

Finalment, cal tenir en compte que al llarg de l’any ha estat en procés de tramitació la Llei d’economia 
sostenible, a la qual s’ha fet referència i que, en relació amb la sostenibilitat del model energètic, estableix 
els principis següents: garantia de la seguretat del subministrament, eficiència econòmica i respecte al medi 
ambient, així com els objectius nacionals per al 2020 sobre estalvi i eficiència energètica i sobre utilització 
d’energies renovables.

	 303	•	 Reial	decret	437/2010,	de	9	d’abril,	pel	qual	es	desenvolupa	 la	regulació	del	procés	de	titulització	del	dèficit	del	sistema	
elèctric	(BOE	núm.	96,	de	21.4.2010).

	 304	•	 Reial	decret	1003/201,	de	5	d’agost,	pel	qual	es	regula	la	liquidació	de	la	prima	equivalent	a	les	instal·lacions	de	produc-
ció	d’energia	elèctrica	de	tecnologia	fotovoltaica	en	règim	especial	(BOE	núm.	190,	de	6.8.2010).	Aquest	Decret	regula	la	
liquidació	de	la	prima	equivalent	als	parcs	fotovoltaics	i	en	suprimeix	la	percepció	a	aquelles	instal·lacions	que	el	29.9.2008	
no	disposin	dels	requisits	necessaris	per	a	la	concessió	de	les	subvencions	previstes	pel	Reial	decret	661/2007.	La	causa	
de	l’aprovació	de	la	norma	és	la	constatació	que,	com	a	conseqüència	de	l’execució	del	pla	d’inspeccions	a	instal·lacions	
fotovoltaiques,	es	va	posar	de	manifest	l’existència	de	determinades	instal·lacions	amb	anomalies	greus,	atès	que	en	la	data	
límit	no	tenien	instal·lat	l’equipament	requerit	per	a	la	concessió	de	les	primes	previstes.

	 305	•	 Reial	decret	134/2010,	de	12	de	 febrer,	pel	qual	 s’estableix	 el	procediment	de	 resolució	de	 restriccions	per	 garantia	de	
subministrament,	modificat	pel	Reial	decret	1221/2010,	d’1	d’octubre,	pel	qual	es	modifica	el	Reial	decret	134/2010,	de	
12	de	 febrer,	pel	qual	 s’estableix	el	procediment	de	 resolució	de	 restriccions	per	garantia	de	subministrament,	 i	 el	Reial	
decret	2019/1997,	de	26	de	desembre,	pel	qual	s’organitza	i	regula	el	mercat	de	producció	d’energia	elèctrica	(BOE	núm.	
239,	de	2.10.2010).	Ordre	ITC/3298/2010,	de	15	de	desembre,	per	la	qual	es	prorroga	per	al	2011	l’aplicació	de	l’Ordre	
ITC/3666/2007,	de	14	de	desembre,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	reguladores	dels	ajuts	a	la	indústria	minera	del	carbó	
per	als	exercicis	de	2008,	2009	i	2010,	corresponents	a	les	previstes	a	l’article	5.3	del	Reglament	(CE)	núm.	1407/2002	del	
Consell,	sobre	els	ajuts	estatals	a	la	indústria	del	carbó	(BOE	núm.	309,	de	21.12.2010).

	 306	•	 Per	Endesa,	Iberdrola	i	Gas	Natural	Fenosa	i	la	Xunta	de	Galícia	(a	Galícia	hi	ha	dues	centrals	tèrmiques	que	consumeixen	
carbó	importat).

	 307	•	 Independentment	del	que	passi	en	seu	europea,	el	Govern	podria	decidir	concedir	els	ajuts	i,	si	el	TSJUE	considera	que	són	
incompatibles	amb	el	mercat	interior,	haurien	de	ser	retornats.

	 308	•	 El	10.1.2011	l’Audiència	Nacional	aixeca	la	suspensió	acordada.	En	data	3.2.2011,	les	elèctriques	desisteixen	de	les	mesu-
res	cautelars	sol·licitades	en	seu	europea	i	el	16.2.2011	anuncien	la	seva	intenció	de	retirar	els	recursos	i	les	diferents	inici-
atives	processals	plantejades	en	les	diverses	instàncies	judicials	espanyoles	(TS	i	AN)	i	europees.	Malgrat	això,	els	processos	
continuen	oberts,	atès	que	la	Xunta	de	Galícia	no	n’ha	desistit.
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En aquest àmbit, s’ha de tenir en compte l’aprovació del nou Mapa eòlic,309 pel qual es determinen sis zones 
de desenvolupament prioritari (ZDP) de parcs eòlics310 a les quals s’ha de circumscriure la instal·lació de 
parcs eòlics.311 La delimitació d’aquestes àrees fou el pas previ a l’adjudicació de les ZDP.312

Finalment, s’ha autoritzat313 signar un conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Energia i l’Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrit al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, per impul
sar les energies renovables. L’objectiu del conveni és el desenvolupament de les mesures de suport públic 
corresponents a Catalunya per a l’any 2010.

6.4 • MEDI AMBIENT I EMPRESES

Àmbit de la Unió Europea

En aquest àmbit cal fer referència a l’aprovació del Reglament relatiu a l’etiquetatge ecològic,314 que té per 
objecte regular l’etiqueta ecològica comunitària, un indicador de la garantia ambiental dels productes.

D’altra banda, s’ha modificat la normativa sobre el registre, l’avaluació i l’autorització de substàncies i pre
parats químics per introduirhi restriccions en relació amb determinats elements.315

Àmbit estatal

En l’àmbit estatal, cal fer referència a l’aprovació de la modificació de la normativa sobre avaluació d’impac
te ambiental de projectes, que té per finalitat millorar i agilitzar la tramitació administrativa, incrementar la 
transparència del procediment i cercar la coresponsabilitat dels agents que intervenen en el procés.316

També s’ha establert el règim sancionador previst al Reglament REACH.317

	309	•	 Acord	GOV/108/2010,	d’1	de	juny,	pel	qual	s’aprova	la	determinació	de	les	zones	de	desenvolupament	prioritari	(ZDP)	de	
parcs	eòlics	(DOGC	núm.	5644,	de	7.6.2010).	Desenvolupa	el	Decret	147/2009,	de	22	de	setembre,	pel	qual	es	regulen	els	
procediments	administratius	aplicables	per	a	la	implantació	de	parcs	eòlics	i	instal·lacions	fotovoltaiques	a	Catalunya,	que	va	
entrar	en	vigor	el	29	de	setembre	de	2009.	

	310	•	 Les	zones	són:	Alt	Empordà	(180	MW);	Segarra	 i	Conca	de	Barberà	(186	MW);	Alt	Penedès	 i	Alt	Camp	(33	MW);	Ribera	
d’Ebre	i	Baix	Camp	(120	MW);	Segrià	i	Ribera	d’Ebre	(60	MW);	Terra	Alta	(90	MW),	i	Anoia	i	Segarra	(100	MW).	Queda	ajor-
nada	la	delimitació	de	la	zona	del	Priorat	i	el	Baix	Camp.	

	311	•	 Instal·lacions	de	més	de	10	MW	o	de	més	de	cinc	molins.
	312	•	 L’adjudicació	es	fa,	amb	concurs	previ,	l’octubre	de	2010.	El	Tribunal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya	ha	acordat,	a	princi-

pis	de	març	de	2011,	la	suspensió	cautelar	de	la	implantació	del	Mapa	eòlic	de	Catalunya,	atès	que	considera	que	manca	un	
estudi	d’impacte	ambiental	global.	L’Acord	de	Govern	pel	qual	s’aprova	la	determinació	de	les	ZDP	fou	recorregut	en	contra	
per	l’Associació	Respectem	l’Albera	i	l’Associació	Altempordanesa	per	a	l’Estudi	i	la	Defensa	de	la	Natura,	que	en	van	sol-
licitar	la	suspensió	mentre	no	recaigui	sentència	definitiva.

	313	•	 11.5.2010.
	314	•	 Reglament	66/2010	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	25	de	novembre	de	2009,	relatiu	a	l’etiqueta	ecològica	de	la	UE	

(DOUE	L	27,	de	30.1.2010).
	315	•	 Reglament	276/2010	de	la	Comissió,	de	31	de	març	de	2010,	pel	qual	es	modifica	el	Reglament	1907/2006	del	Parlament	

Europeu	i	del	Consell,	relatiu	al	registre,	l’avaluació	i	l’autorització	de	substàncies	i	preparats	químics	(REACH),	pel	que	fa	al	
seu	annex	XVII	(diclorometà,	olis	per	làmpades	i	líquids	encenedors	de	barbacoa	i	compostos	organoestànnics)	(DOUE	L	86,	
d’1.4.2010).

	316	•	 Llei	6/2010,	de	24	de	març,	de	modificació	del	Text	refós	de	la	Llei	d’avaluació	d’impacte	ambiental	de	projectes,	aprovat	pel	
Reial	decret	legislatiu	1/2008	(BOE	núm.	73,	de	25.3.2010).

	317	•	 Llei	8/2010,	de	31	de	març,	per	la	qual	s’estableix	el	règim	sancionador	previst	al	Reglament	276/2010	de	la	Comissió,	de	
31	de	març	de	2010,	pel	qual	es	modifica	el	Reglament	1907/2006	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	relatiu	al	registre,	
l’avaluació	i	l’autorització	de	substàncies	i	preparats	químics	(REACH)	(BOE	núm.	79,	d’1.4.2010).
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Finalment, cal fer referència a l’aprovació de dos dictàmens del CTESC en relació amb dos projectes de 
decret que no es van arribar a aprovar abans del canvi de govern: el Dictamen 42/2010, sobre el Projecte de 
decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, pel que fa a l’autorització ambiental i a l’autorització substantiva amb avaluació d’impacte ambi
ental, i es regulen les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental; i el Dictamen 43/2010, sobre 
el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, pel que fa a les llicències i les comunicacions.




