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Parlar d’energia i del futur del medi ambient passa avui dia per referir-se al Proto-
col de Kyoto i a la seva entrada en vigor el 16 de febrer de 2005. Lluny ha quedat
aquell mes de desembre de 1997 en què trenta-nou països van signar, a la ciutat japo-
nesa de Kyoto, el Protocol que duu el seu nom per mitjà del qual els països signants
es comprometien a reduir entre els anys 2008 i 2012 el 5,2% de les emissions a l’at-
mosfera dels gasos causants de l’efecte hivernacle. Avui dia, 141 països han subscrit
el Protocol, i per això ha estat possible aplicar-lo, perquè la suma de les emissions
d’aquests països representa més del 55% de les emissions globals.

Malgrat que l’aplicació del Protocol va ser revisada a la baixa (l’any 1990 a Bonn
es va rebaixar el percentatge fins a l’1,8%) i que actualment sembla impossible que
l’Estat espanyol pugui arribar a complir el compromís signat —l’any 2002 ja se su-
perava el 30% de les emissions permeses— ja s’ha començat a abordar el problema
seriosament i l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic ja ha engegat el Pla nacional
dels drets d’emissió a Espanya 2005-2007.

L’ONU ha d’anar resolent les incògnites que han sorgit a l’hora de l’aplicació del
Protocol, com ara saber qui controlarà en l’àmbit internacional les emissions dels di-
versos països, o si de debò les emissions de CO2 són totalment responsables del can-
vi climàtic.

Finalment, els municipis tenen el repte de col·laborar en l’aplicació del Protocol,
tot quantificant el volum d’emissió dels gasos que causen l’efecte hivernacle i pro-
movent-ne la reducció. Hi ha científics que diuen que el canvi climàtic és inevitable.
Esperem que amb una aposta decidida per les energies menys contaminants contri-
buïm a fer que les activitats dels éssers humans siguin compatibles amb la vida del
planeta.

Celestino Corbacho
President de la Diputació de Barcelona

Presentació
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Abordar l’àmbit de l’energia en aquest número ha suposat per a l’Àrea de Medi
Ambient que presideixo un repte important, que s’ha transformat en l’edició el núme-
ro més extens de la revista, d’entre els que s’han editat fins ara.

D’entrada, la pluralitat d’opinions expressades en aquest número es reflecteix en
punts de vista no coincidents i, de vegades contradictoris, la qual cosa vol dir, entre
altres coses, que el lector haurà d’elaborar la seva pròpia opinió.

D’una banda, per exemple, l’article de Roberto Bermejo ens dibuixa un escenari
proper d’esgotament de petroli i dels recursos energètics i, en canvi, Maria Alfayate
comenta que la UE continuarà consumint combustibles fòssils més enllà de l’any
2030.

D’altra banda, l’operador estatal del mercat energètic OMEL destaca la necessitat
d’una interconnexió amb França, mentre que Joan Oliva, des de Perpinyà, argumen-
ta en contra les línies d’alta tensió que hi ha previst que travessin els Pirineus.

La revista, com no podia ser d’altra manera, també ha convidat els experts a de-
senvolupar articles sobre les alternatives del transport amb combustibles fòssils, com
poden ser el biogàs, el biodièsel, el gas natural i l’hidrogen.

I, finalment, no podent esmentar els vint articles que integren la revista, vull fer un
esment especial de l’article dedicat als pioners espanyols de les energies renovables i
del fet que, el 1885, el català Josep Barrufet va inventar i provar a Barcelona, a la
platja de la Mar Bella (Vella aleshores), un enginy capaç d’aprofitar l’energia mare-
motriu anomenat «marmotor Barrufet».

Així doncs, teniu en les mans un compendi exhaustiu d’articles que de ben segur
us ajudaran a visualitzar la complexitat del món de l’energia i us donaran arguments
per tendir cap a una nova cultura de l’energia.

Una bona base, també, per ajudar a definir des del món local les iniciatives (plans
d’eficiència energètica, entre d’altres) que permetin millorar la qualitat i els serveis
del subministrament d’energia, tot fomentant l’estalvi i l’optimització dels recursos
energètics, contribuint a fer-ne un ús i un consum més responsable, i afavorint el de-
senvolupament d’energies de fonts renovables. Un camí que caldrà fer coordinada-
ment amb les altres administracions, les empreses i els consumidors per tal d’imple-
mentar les recomanacions i directives europees (en estalvi i eficiència, i en edificació
i mobilitat), i en la línia dels compromisos de reducció d’emissions (Protocol de
Kyoto), que també caldrà fer visibles (amb indicadors avaluables) des del protagonis-
me municipal.

Núria Buenaventura
Presidenta delegada de l’Àrea de Medi Ambient

Editorial
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L’energia ha determinat el desenvolupament i la fi de les civilitzacions. Els com-
bustibles fòssils han fet possible el desenvolupament del model econòmic actual en
els dos darrers segles, perquè eren abundants, barats i d’alt poder energètic. A la fi
del segle XX, el 80% de tota l’energia comercial mundial provenia dels combustibles
fòssils, distribuïda de la manera següent: petroli, el 35%; gas natural, el 23%; carbó,
el 21%, i altres combustibles, l’1%. L’energia nuclear hi aportava el 6%. El 90% del
petroli s’utilitza en el transport. Ara, els combustibles fòssils han deixat de ser abun-
dants i barats (Comissió Europea, 2002: 13 i seg.; Kavalov, 2004: 3). Des de l’any
2000, el preu del petroli ha anat creixent, i entre la primavera i la tardor del 2004 l’in-
crement ha estat espectacular. Aquesta situació ha fet que s’estengués ràpidament
l’opinió que som a prop del sostre de les extraccions del petroli. A partir d’aquest
moment, la capacitat d’extracció mundial anirà disminuint fins a l’esgotament.

La proximitat del sostre del petroli depèn de dues variables: les reserves existents
i el ritme d’increment del consum. Les reserves es divideixen en petroli convencional
i petroli no convencional. El petroli convencional és el líquid lleuger procedent de les
zones tradicionals, mentre que el no convencional és el procedent de les zones mari-
nes profundes, el petroli pesant, el petroli de l’Àrtic i el gas liquat.

Sobre les reserves existents hi ha dues posicions bàsiques. L’una és la que manté
l’estudi del 2000 de l’US Geological Survey (USGS), que afirma que, pel cap baix,
hi ha petroli per satisfer la demanda fins al 2030. Aquesta posició ha tingut el suport
de l’Agència Internacional d’Energia (AIE) i la subscriuen els EUA i la UE, tot i que
veurem que cada vegada hi ha més governs que s’allunyen d’aquesta postura. La se-
gona posició dóna per fet que som molt a prop del sostre d’extraccions i aglutina l’a-
nomenat Moviment del Sostre de Petroli (MTP), liderat per molts geòlegs (que sovint
han aconseguit càrrecs executius en el sector petrolier), consultores energètiques, in-
vestigadors universitaris, etc., i és coherent amb els estudis més exhaustius elaborats
aquestes últimes dècades. Els membres europeus d’aquests col·lectius estan agrupats
en l’Association for the Study of Peak Oil (ASPO), que té per objectiu estudiar les re-
serves existents, l’esgotament d’aquestes i l’esforç que cal fer per augmentar la cons-
ciència dels governs i del públic perquè es prenguin les mesures adequades.

Les dues posicions discrepen obertament sobre les existències dels dos tipus de
petroli. Les institucions defensen l’existència de nous i grans jaciments al golf Pèrsic
(sobretot a l’Iraq, però també a l’Iran, l’Aràbia Saudita, Kuwait i la Unió dels Emi-
rats Àrabs) i en algunes zones de l’antiga Unió Soviètica (la mar Càspia, Rússia i l’À-
sia Central). Al contrari, els experts consideren que només hi ha una capacitat limita-
da d’incrementar les extraccions en tres països del golf Pèrsic (l’Iraq, la Unió dels
Emirats Àrabs i Kuwait) i a Rússia, Kazakhstan i Azerbaidjan. Aquestes previsions
es basen, segons Aleklett i Campbell (2003), en el fet que «el món ha estat exhausti-
vament explorat utilitzant tecnologia avançada i coneixement científic ben provat. A
més a més, la indústria s’ha dirigit als projectes més grans i millors […] Si se n’ha-
gués pogut trobar més, s’hauria fet, cosa que explica la tendència a disminuir les des-
cobertes des de la dècada dels seixanta».

Les institucions sostenen, a més a més, que hi ha un gran potencial d’increment de
l’extracció de petroli no convencional: petroli a gran fondària (més de 500 metres) a
l’oceà (especialment al golf de Mèxic i davant les costes del Brasil i d’Angola), pe-
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troli pesant procedent de sorres bituminoses (principalment al Canadà i Veneçuela),
petroli dels pols i gas liquat. Simmons (2004) assegura que les descobertes fetes al
Brasil i Angola han resultat de menys magnitud que no s’havia previst i que es neces-
sitaran «miracles tecnològics» per arribar a fondàries aproximadament de dues mi-
lles. A més a més, els experts creuen que només s’hi trobarà gas natural. D’altra ban-
da, els impactes ambientals de l’extracció de les sorres bituminoses (són excavacions
mineres a cel obert, i fan servir tres barrils d’aigua per barril de producte bituminós)
són enormes i la seva eficiència energètica és baixa. En l’extracció es despèn un 30-
35% de l’energia obtinguda. Prop de la meitat del producte és utilitzat com a petroli;
la resta es fa servir per a paviment de carretera. Finalment, els experts afirmen que en
els pols només es pot trobar gas natural, perquè el gas ha tingut la tendència de deri-
var-hi, amb l’excepció d’Alaska, perquè les Muntanyes Rocalloses ho van impedir
(Zittel i Schindler, 2003; Aleklett i Campbell, 2003). 

L’USGS estima que el total de petroli convencional que originàriament hi havia és
de tres bilions de barrils; això, juntament amb les estimacions sobre el petroli no con-
vencional, també altes, li permet afirmar que no hi haurà problemes de proveïment
fins després del 2030. Aquest estudi, amb la moderada tendència tradicional de l’or-
ganisme i amb les estimacions de l’informe Global 2000, publicat el 1980 per ordre
del president Carter, que és l’informe més exhaustiu que s’ha publicat, estima unes
reserves originàries de 2,1 bilions de barrils de petroli convencional. L’estudi inde-
pendent World Oil Suply 1929-2050, redactat i publicat per Petroconsultants de Gi-
nebra el 1995 (el qual analitza els deu mil jaciments existents) coincideix totalment
amb l’informe Global 2000 (ASPO Newsletter, 2003, desembre; Zittel i Schindler,
2003, 2004). ASPO manté des de fa anys l’estimació que el total de petroli conven-
cional originari és d’1,85 bilions de barrils, i el 2004 ha baixat el total no convencio-
nal, la qual cosa ha donat lloc a una retallada del total de 2,7 a 2,4 bilions de barrils.
Perquè es compleixin les estimacions de l’USGS, caldria descobrir 40.000 milions de
barrils/any. El millor període de descobertes va ser entre el 1957 i el 1967, amb
48.000 milions de barrils/any (Heinberg, 2003: 115).

Estimacions sobre el sostre del petroli

Els experts critiquen la falta de rigor científic de l’esmentat estudi nord-americà,
i la seva postura es basa en la teoria de Hubbert i en l’experiència de més de trenta
anys d’estudi del comportament dels països petroliers, la majoria dels quals ja han
superat els sostres d’extracció respectius. Aquest geòleg va encertar a predir en la
dècada dels cinquanta (i en contra de l’opinió general) que el sostre d’extraccions
dels EUA es produiria al començament de la dècada dels setanta. Va passar el
1971. La teoria de Hubbert parteix de la premissa que les corbes de descobertes de
nous jaciments i d’extraccions tenen una forma de campana, i que unes dècades
després que la primera corba assoleix el sostre ho fa, així mateix, la segona, perquè
creix la fracció del petroli consumit procedent de jaciments antics. A més a més,
denuncien que les estimacions de les institucions estan fetes per economistes, als
quals neguen capacitat tècnica per fer això: «Els geòlegs busquen petroli, els en-
ginyers el produeixen, i els economistes el venen. Vés amb compte amb els econo-
mistes que et diuen quant n’hi ha» (Campbell, 2003). Els economistes ortodoxos
neguen que hi hagi escassetat de petroli. En els períodes en què la demanda supera
l’oferta pujaran els preus, cosa que estimularà la inversió, i donarà lloc a l’augment
de l’oferta. Però només es pot trobar el que hi ha. El ritme de noves descobertes
està disminuint, malgrat que el preu del petroli creix molt des de l’any 2000 (Ale-
klett i Campbell, 2003). Dècades de forts incentius al petroli per part del govern
nord-americà no han donat resultat (Simmons, 2004). La corba de noves descober-
tes va tocar sostre el 1964, tal com mostra la figura, i d’aleshores ençà ha tingut una
caiguda mitjana del 3,5% anual. Des del 1978 no s’han descobert jaciments gegan-
tins, i els jaciments grans (500 milions de barrils) tendeixen a zero. El 2000 se’n
van descobrir setze, vuit el 2001, tres el 2002 i cap els anys 2003 i 2004 (Zittel i
Schindler, 2004). 
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Des del 1981, el consum supera les descobertes, i els experts estimen que avui, de
cada quatre o sis barrils consumits, només un procedeix de noves descobertes. Aques-
ta dinàmica desemboca en el sostre d’extraccions, que se situa aproximadament a la
meitat de les reserves. La majoria dels països petroliers han sobrepassat el seu sostre,
i això ha passat entre trenta i quaranta anys després del sostre de les descobertes. Una
anàlisi sobre les reserves de petroli convencional de BP arriba a la conclusió que totes
les regions del món, excepte l’Àfrica, han sobrepassat els seus sostres: l’Amèrica del
Nord (1985), Europa i Euràsia (1987), l’Àsia i el Pacífic (2000), l’Orient Mitjà (2000)
i l’Amèrica Central i del Sud (2002). La demanda creix des del 2003 molt per damunt
del que s’havia previst. L’AIE estimava per al 2003 un increment de 220.000 b/d (ba-
rrils diaris), i va ser d’1,4 Mb/d. La previsió inicial per al 2004 va ser de l’1,2% i ha es-
tat d’un 3,3%, fins a arribar a un consum de 82, 4 Mb/d. L’augment del consum s’està
produint, sobretot, als països menys desenvolupats emergents (amb un 5-9% d’incre-
ment anual), entre els quals destaca la Xina (des del 2003 és el segon país consumidor)
i els EUA (amb un 3% d’increment anual). Per això, i tenint en compte que el sostre de
noves descobertes es va assolir el 1964, és evident que el sostre d’extraccions és a
prop. Ja fa temps que ASPO el situava el 2010, però al llarg del 2004 ho ha anat acos-
tant fins al 2006, a causa de l’increment de la demanda i la reducció de la seva estima-
ció del petroli no convencional (McKillop, 2004a; Lavalle, 2005). 

Marc introductori
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Tal com es pot veure a la figura, les extraccions es mantenen gairebé constants la sego-
na meitat d’aquesta dècada (formen una mena d’altiplà), i per això qualsevol fenomen
menor pot desplaçar el sostre al llarg d’aquest interval. Els experts estimen que després de
l’altiplà les extraccions disminuiran al ritme anual del 2,5%. Però el petroli disponible per
als països importadors es reduirà a un ritme més gran, a causa de l’increment de la deman-
da interna als països exportadors. El golf Pèrsic és la segona regió mundial en creixement
del consum (5-6% anual), per raó de l’explosió de població que està experimentant. Es
preveu que en el període 2000-2030 les poblacions dels països petroliers es multiplicaran
per un factor 2-4 (Wurster, 2003). No és previsible que el sostre es manifesti de cop: és
més probable que amb antelació es produeixin desajustos conjunturals i creixents entre
oferta i demanda, per raons estacionals i per reduccions de la capacitat d’extracció, unes
vegades per motius polítics (guerres, vagues, etc.) i unes altres per efecte de fenòmens
climàtics (com ara huracans en zones petrolieres), que provocaran increments explosius
en els preus. Aquest procés ja ha començat. Des del 2000 es va produint una escalada en
el preu del petroli que s’ha aguditzat el 2004 i que continua al 2005 a causa de la coin-
cidència d’alguns dels factors esmentats (Aleklett i Campbell, 2003). 

L’enfortiment del MTP

El MTP s’està enfortint molt ràpidament. Creix el nombre d’experts, analistes,
consultores que l’integren. Es generalitza l’ús dels conceptes del MTP (corbes de no-
ves descobertes, d’extracció, i l’existència del sostre). Cada vegada més informes
d’institucions i d’empreses expliquen la visió d’ASPO. Per exemple, ho fa l’informe
anual de Total (ASPO Newsletter, 2004, desembre) i un informe del Departament
d’Energia dels EUA (DoE, 2004). Al començament del 2005 hi ha unanimitat que la
capacitat d’extracció només és lleugerament superior a la demanda, encara que per a
l’AIE només és una situació conjuntural. Un estudi del Deutsche Bank afirma que:
tot just queda capacitat addicional d’augmentar l’extracció de petroli, per la qual cosa
una disminució conjuntural en l’extracció de dos milions de b/d, n’elevarà el preu
fins als 100 d/b (dòlars per barril); i que «s’acumulen els signes que l’escassetat físi-
ca de petroli ha d’estar molt més a prop del que s’estimava» (Auer, 2004: 6). El Da-
nish Board of Technology (2004) (organisme oficial) ha elaborat un informe en la lí-
nia d’ASPO, basant-se en les conclusions d’una conferència internacional sobre el
sostre del petroli que va organitzar al final del 2003 (ASPO Newsletter, 2004, octu-
bre). Els principals mitjans de comunicació (incloent-hi els financers i els especialit-
zats en energia) accepten les seves tesis, o almenys els donen credibilitat.

També, els governs i les empreses han començat a mostrar-se cada cop més recep-
tius, però poques vegades admeten la proximitat del sostre. Exxon ha publicat una
corba de noves descobertes igual a la d’ASPO i admet que les extraccions dels jaci-
ments tradicionals disminueixen un 6% l’any, però proposa com a solució inversions
massives, que ningú no està disposat a realitzar. Exxon ha començat a disminuir les
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inversions tot i els enormes guanys que té. Una altra forma velada d’admetre aquest
fet és que alts executius es pronuncien a favor del sostre, sense que les empreses els
desautoritzin. A la Conferència sobre l’Esgotament del Petroli, celebrada a Londres
al final del 2004, el representant de BP va admetre el sostre i unes reserves idèntiques
a les estimades per ASPO (ASPO Newsletter, 2004, desembre). El Govern d’Austrà-
lia Occidental ha acceptat la tesi del pròxim sostre del petroli, i per aquesta raó pre-
tén construir una economia solar. Més de dotze Estats dels EUA tenen el mateix ob-
jectiu. A la reunió de la tardor del 2004 del G7, s’ha arribat al «reconeixement que els
recursos de petroli són més escassos del que es pensava fa pocs anys» (ASPO News-
letter, 2004, novembre). 

La gestió de la transició

L’experiència històrica ens mostra que l’encariment del petroli pot ser formidable.
Una idea d’això ens la dóna l’evolució del preu de petroli en les crisis. El 19 d’octu-
bre de 1973 va pujar de 3 a 5 dòlars el barril, i per Nadal havia assolit els 11,65 dò-
lars (42 dòlars actuals) (Simmons, 2004). Entre el 1975 i el 1980, el barril va pujar de
7 a 35,69 dòlars (aquests últims equivalen a 82 dòlars el 2004). En les dues crisis, el
desajust entre oferta i demanda va ser del 5-7% i només va durar uns quants mesos
(McKillop, 2004a). La diferència del sostre del petroli és que el desajust serà perma-
nent i creixent, i per això generarà transformacions profundes en el model econòmic
actual i en el paradigma actual: 

– Posarà en evidència la visió dominant de la infinitud dels recursos naturals.
– Obligarà a desenvolupar un model energètic sostenible.
– Disminuirà dràsticament el comerç mundial, la qual cosa enfortirà l’autosufi-

ciència.
– Es donarà un gran impuls al reciclatge dels materials no renovables, perquè la

seva producció és molt intensiva en energia. 
– El transport en general i especialment el de carretera es veurà notablement debi-

litat. Canviarà el repartiment modal a favor de les maneres més eficients i menys
dependents del petroli. I es debilitarà la cultura de mobilitat.

– El model agrícola dominant es col·lapsarà a causa de la dependència que ara té del
petroli i serà substituït per un altre de molt més descentralitzat i més sostenible.

Els costos de la crisi i de la transició consegüent depenen de com es gestionin les
fases de presostre i posterior. Per a cadascuna s’entreveuen dos escenaris bàsics. En
la primera, de presostre, els preus del petroli no pugen prou per tallar l’escalada del
consum, i en conseqüència ens aproximem amb rapidesa al sostre amb economies
més dependents del petroli. En la segona, l’escalada de preus és suficient per obligar
els governs a adoptar fortes mesures d’estalvi energètic i iniciar la transició. Es re-
dueix el consum de petroli, s’allarga la fase de presostre i les societats tenen més
marge de maniobra. Els escenaris bàsics per a la segona fase són: un de confrontació
i un altre de cooperació. Cada escenari presostre reforça la possibilitat dels respectius
escenaris postsostre. Però abans d’analitzar els escenaris postsostre, convé reflectir la
posició dels protagonistes principals: els EUA, la UE, Rússia i la Xina.

Els EUA consumeixen més de la quarta part del petroli mundial (més de 20 Mb/d,
i n’importen prop del 60%), malgrat que només són el 5% de la població mundial. El
consum creix al ritme anual del 3%. Aquest país pretén continuar el seu model energè-
tic costi el que costi, i mira de garantir el «flux lliure de petroli a un preu raonable» (tal
com va dir el president Bush a la primera guerra del Golf) (McKillop, 2004a). Qualse-
vol país que obstaculitzi aquest objectiu atempta contra «la seguretat nacional» i pot
ser intervingut militarment. Aquesta és la doctrina Carter-Cheney. El 1980, el presi-
dent Carter va afirmar, davant l’amenaça de desestabilització del golf Pèrsic per la re-
volució khomeinista, que «qualsevol intent per part d’una força exterior d’aconseguir
el control del golf Pèrsic serà considerada un assalt als interessos vitals dels Estats
Units d’Amèrica, i aquest assalt serà repel·lit per tots els mitjans necessaris, incloent-
hi la força militar». El president Bush ha assumit i radicalitzat aquesta doctrina. I, d’a-
cord amb això, està desplegant les tropes als països petroliers i a les principals rutes
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del petroli i intervenint militarment, directament o indirectament (entrenant tropes lo-
cals), a l’Afganistan, l’Iraq, el Kirguizistan, Geòrgia, Colòmbia, Romania, Bulgària,
etc. La seva marina patrulla pel golf Pèrsic, la mar Aràbiga, la mar de la Xina i les cos-
tes de Nigèria. Ja ha aconseguit arrabassar a Rússia el control d’algunes ex-repúbli-
ques soviètiques de la mar Càspia i de l’Àsia Central i està aconseguint que es cons-
trueixin oleoductes per treure el petroli de la zona a través de països amics (Turquia,
l’Afganistan i el Pakistan) (Ruppert, 2004: 527 i seg.; Auerback, 2004). 

Aquesta política és contestada d’una manera creixent al país. Proliferen informes i
crides que coincideixen en els arguments següents: amb la política actual no s’aconse-
guirà mai la seguretat d’abastament; el petroli surt molt car al país per la despesa mili-
tar que implica; d’una manera rendible, es pot aconseguir prescindir de les importa-
cions de petroli desviant la despesa militar a la inversió en independència energètica.
Diversos estudis (algun dels quals és oficial) situen el preu real d’un galó de gasolina
(3,75 litres) entre 5 i 15 dòlars (el preu de mercat és superior a 2 dòlars) (ASPO News-
letter, 2004, desembre). Vuit organismes dels EUA (set dels quals es dediquen a la se-
guretat) van elaborar el 2004 un informe («Alliberar els EUA») que conté una carta
oberta i un pla de xoc per rebaixar el consum de petroli. L’argument central en què es
basa és que la política tradicional no garanteix la seguretat energètica i, per això, «ens
enfrontem amb el que podríem anomenar una perfecta tempesta de dimensions es-
tratègiques, econòmica i ambiental, que […] demana que en els pròxims quatre anys
efectuem una dramàtica reducció en les quantitats de petroli importat de regions ines-
tables i hostils» (National Defense Council Foundation i altres, 2004).

Rússia exerceix un paper clau en el futur energètic lligat als combustibles fòssils, arran
de les importants reserves que té de petroli i gas natural. Durant el govern de Ielstin, l’Es-
tat rus va ser espoliat del seu enorme patrimoni, un dels actius més importants del qual
eren els combustibles fòssils, reprimint violentament tota oposició, i tot això amb el be-
neplàcit d’Occident. Les companyies petrolieres que havien nascut de l’espoliació van
quedar en l’òrbita nord-americana. Ben al contrari, la política de Putin és reprendre el
control dels combustibles fòssils i enfortir la col·laboració amb les altres ex-repúbliques
soviètiques i amb altres països veïns, entre els quals destaquen la Xina i l’Iran. L’objectiu
és consolidar un front polític per reforçar el control sobre aquests recursos i les rutes de
subministrament enfront de l’intervencionisme dels EUA (Auerback, 2004).

El 2003, la Xina ha esdevingut el segon consumidor mundial de petroli, i la seva
demanda creix acceleradament. L’economia xinesa es basa en el carbó (amb el
65,6% del consum energètic el 2002), però el consum de petroli (amb el 24% del
consum el 2002) creix més de pressa. Les importacions xineses han augmentat un
50% aquests últims dos anys. Aquest país incrementa fortament les inversions en la
prospecció de petroli i gas natural al seu territori i desenvolupa un pla de cooperació
amb vint-i-set països petroliers (entre els quals hi ha Rússia, el Kazakhstan, l’Iran i el
Sudan) (Ruppert, 2004: 546 i seg.; McKillop, 2004b). La Comissió EUA-Xina del
Congrés constata la pressió xinesa i afirma que «és probable que s’incrementi en el
futur, amb greus implicacions per al subministrament i el preu del petroli dels EUA»
(National Defense Council Foundation i altres, 2004).

El creixement anual del consum de petroli a la UE-25 és de 0,7 Mb/d, a causa, sobre-
tot, de l’augment de la demanda dels nous Estats membres. Depèn principalment del
Golf Pèrsic (amb el 45% de les importacions de petroli) i de Rússia (amb el 40% de les
importacions de gas natural). S’estima que la dependència de combustibles fòssils aug-
menti del 50 al 70%, i la del petroli, fins al 90%, en uns vint anys. A favor seu cal
comptar que el 80% de les reserves mundials de petroli i gas natural es troben en un
radi de 5.000 km, en una el·lipse que va de la Sibèria Occidental al golf Pèrsic. Per això,
li interessa treballar per l’estabilització de la zona, i en especial de Rússia, com ho de-
mostra l’espectacular reunió celebrada el mes de març de 2005 entre caps d’estat d’A-
lemanya, França, Espanya i Rússia. Aquesta política porta a una confrontació objectiva
amb els EUA (Auer, 2004). D’altra banda, la UE continua sense acceptar el sostre del
petroli i es mostra incapaç de promoure la transició energètica. Però constitueix l’única
instància política que pot liderar una estratègia de cooperació internacional.

L’escenari de confrontació implica una situació caòtica amb «dislocacions cons-
tants, conflictes múltiples i nivells de cooperació mundial històricament baixos»
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(The Arlington Institute, 2003: 35). Un informe del Deutsche Bank considera que
«amb tota probabilitat es desfermarà una batalla per les reserves decreixents» (Auer,
2004: 9). McKillop (2004b) preveu que les «explosions dels preus del petroli i del
gas natural activaran la rivalitat entre potències, és a dir, conflictes armats per les úl-
times reserves de petroli i gas natural». La confrontació geoestratègica pel control del
petroli, del gas natural i de les seves rutes de distribució és definida per molts analis-
tes com una nova guerra freda. Per enfrontar-se amb l’amenaça dels EUA, s’enfor-
teix l’aliança entre Rússia, la Xina i l’Iran.

L’escenari de cooperació comporta arribar a acords mundials per organitzar el
procés: la desconnexió ordenada i justa dels combustibles fòssils i la construcció
d’un model energètic basat en l’eficiència i en les energies renovables. Un informe
del Deutsche Bank afirma que «els polítics visionaris, els empresaris i els economis-
tes s’haurien de preparar per a això (el sostre del petroli) com més aviat millor, per
fer la transició necessària de la manera més suau possible» (ASPO Newsletter, 2005,
gener). La Carta oberta esmentada proposa que «el pla que l’acompanya sigui enge-
gat conjuntament amb els nostres aliats demòcrates». Aquesta és la filosofia del Pro-
tocol d’Upsala, del Departament de Geologia de la Universitat d’Upsala. Ha estat di-
fós pels mitjans de comunicació més importants del món. Proposa que, una vegada
assolit el sostre del petroli, els països s’adaptin al ritme de disminució de les extrac-
cions mundials, els petroliers reduint les exportacions, i els consumidors, les impor-
tacions, de la mateixa manera. Preveu que s’ajudi els països pobres perquè puguin
comprar el petroli assignat. Per poder-ho complir, demana una transparència infor-
mativa total sobre les extraccions fetes per cada país. Finalment, planteja el desenvo-
lupament de les energies renovables (McKillop, 2004a). Tot i que el més probable és
que al principi domini l’escenari de confrontació, amb els costos consegüents, al fi-
nal la cooperació s’imposarà, perquè és l’opció de cost més baix.
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1. Introducció

El debat sobre el canvi climàtic és extremament complex. Aquest debat gira al
voltant de la ciència del clima i de les interaccions que el clima té amb els sistemes
naturals i socials. De fet, hi ha debat perquè no s’entenen moltes de les relacions en-
tre els grans sistemes que componen la Terra (atmosfera, biosfera, criosfera, geosfe-
ra i hidrosfera), ni tampoc l’abast de l’alteració dels sistemes pels humans (Gràfic 1).
Els sistemes de la Terra estan constantment en evolució, i els seus estats futurs, no els
podem predir amb certesa. És per això que l’estudi del clima abasta tots els vessants
del coneixement i que és pràcticament impossible per a l’individu de comprendre’n
totes les implicacions. L’objectiu d’aquest article és de resumir algunes de les con-
clusions principals dels informes de l’IPCC (IPCC, 2001) i altres de semblants, com
ara l’Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (www.iecat.net/canviclimatic), per
posar en una perspectiva temporal i espacial els canvis climàtics que es puguin estar
donant actualment, i especialment a Catalunya i regions veïnes.

1.1. Què és el canvi climàtic?
D’entrada cal deixar clar que el clima i la meteorologia són conceptes diferents.

Per definir les condicions climàtiques en un lloc determinat podem utilitzar la mitja-
na del temps meteorològic sobre un període temporal donat. La temperatura mitjana,
la precipitació, el vent, la pressió, la humitat i la nuvolositat són variables climàtiques
fonamentals. Influeixen en la viabilitat de les espècies de plantes i d’animals en una
regió determinada. La mitjana de les mitjanes mensuals de temperatura, pressió at-
mosfèrica, humitat i força del vent, i de les precipitacions mensuals durant els últims
cinquanta anys a Catalunya podrien definir el clima del país. Canvis en els valors
d’aquestes variables ahir o la setmana passada no representen canvis en el clima, sinó
de la situació atmosfèrica o temps meteorològic. El clima és un fenomen planetari
que té expressions regionals o locals diferents. Abasta l’atmosfera, però també altres
sistemes, com ara els oceans, que controlen també el clima. Per exemple, l’energia
del sol escalfa més les zones equatorials que les polars. Els corrents marins i les mas-
ses d’aire en moviment transporten calor des de l’equador cap als pols. 

Quan es parla de canvi climàtic, es tenen en compte canvis en els valors mitjans,
en els valors extrems i en l’amplitud de les variacions (per sobre i per sota de la mit-
jana) de les variables climàtiques d’un lloc, d’una regió o de tot el planeta. El clima
té una dispersió natural elevada per molts motius, entre els quals hi ha el fet que el
comportament d’alguns dels sistemes climàtics (com ara l’atmosfera) són caòtics, o
que la interacció de diferents sistemes produeix oscil·lacions amb una freqüència
inesperada. Cal que els canvis siguin molt persistents o pronunciats perquè esdevin-
guin significatius climatològicament parlant. Per destriar la variabilitat natural del
clima de les oscil·lacions ocasionals, cal observar l’estat del clima i la seva evolució
temporal sobre llargs períodes de temps i regions (Gràfic 1). 
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Quins són els canvis? Com s’interpreta el clima
del passat i del present?

Quins canvis
hi pot haver?
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Gràfic 1. Preguntes clau sobre el canvi climàtic i la seva relació amb la humanitat. Font: IPCC, 2001.
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Cal distingir entre el que és una variable que caracteritza el clima, com per exem-
ple la temperatura, i un factor que força un canvi del clima (forcing, en anglès, o
forçament climàtic), com ara la concentració a l’atmosfera dels gasos d’efecte hiver-
nacle (p. ex. el diòxid de carboni o CO2). Canvis en la temperatura ens donaran indi-
cis que el clima pot estar canviant. Canvis en el diòxid de carboni atmosfèric, en can-
vi, no necessàriament indiquen que el clima hagi de canviar. En primer lloc cal
establir relacions causa-efecte entre un possible forçament i una variable climàtica.
Una manera de fer això és mirant la relació a través del temps amb forçaments de va-
riables que caracteritzin el clima directament (p. ex. la temperatura) o indirectament
(p. ex. la presència de glaç en el continent depèn en part de la temperatura, però tam-
bé de variables com ara la precipitació). 

1.2. Per què canvia el clima?
Un canvi climàtic pot ser causat per l’increment o la davallada de la concentració

dels gasos d’efecte hivernacle, però també per forçaments interns (p. ex. el vulcanis-
me o la circulació oceànica i atmosfèrica) i externs (p. ex. canvis en l’energia rebuda
del Sol) del planeta. El canvi climàtic és una resposta directa a l’alteració del balanç
energètic entre la Terra i l’espai. També és una resposta a canvis en la distribució d’e-
nergia i matèria a la superfície del planeta. Per exemple, canvis en la quantitat de ra-
diació solar incident com a conseqüència de petites oscil·lacions orbitals provoquen
l’alternança entre períodes freds (glaciacions) i càlids (interglacials) que la Terra ex-
perimenta de forma periòdica des de fa milions d’anys (Gràfic 2). L’albedo, la quan-
titat de llum reflectida pel planeta, també és important en el balanç tèrmic entre la Te-
rra i l’espai i depèn de la reflectància de la superfície terrestre. D’altra banda, durant
episodis com els d’El Niño canvia la distribució de l’energia del Sol dins del planeta
(des dels tròpics fins a latituds altes) i la humitat atmosfèrica, de manera que s’alte-
ren els patrons locals de temperatura i precipitació. 

Un gran nombre d’elements componen el sistema climàtic, molts dels quals inte-
raccionen a través de retroaccions (feed-backs en anglès) negatives o positives. Can-
vis en un sistema, p. ex. un forçament radiatiu positiu, provoquen una cadena d’efec-
tes en altres sistemes que al seu torn afecten el sistema inicial, com fent un bucle, i
amplifiquen o esmorteixen de manera progressiva la resposta global de tota la cade-
na de sistemes. Val a dir que no tots els sistemes de la Terra tenen respostes de mag-
nitud equivalents o, en altres paraules, sensibilitat a tots els forçaments. I, per tant, és
complicat establir relacions causa-efecte. Atesa la complexitat de tot plegat, l’ús de
models matemàtics és imprescindible per sospesar el pes relatiu dels diversos com-
ponents del sistema i per poder-ne predir la probable evolució (Gràfic 1). 
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1.3. Es pot predir el clima?
Sí, però no d’una manera precisa, ja que hi ha molts reptes que cal superar per poder-

ho fer. D’una banda, la mecànica del sistema climàtic encara no està ben entesa. I, de
l’altra, l’evolució en el temps d’alguns forçaments és molt difícil d’establir, ja que a la
variació «natural» del clima s’hi ha de sumar la variació antropogènica. La variabilitat
natural tot just ara comencem a entendre-la. La part corresponent a la influència huma-
na sobre el clima (p. ex. emissions de gasos d’efecte hivernacle) depèn sobretot de l’ac-
tivitat socioeconòmica i de les polítiques que s’emprenguin, i les mateixes projeccions
poden influir en les polítiques esmentades. Per a la predicció climàtica cal utilitzar mo-
dels climàtics i escenaris de futur d’activitats antròpiques que puguin influir en el cli-
ma. Els escenaris són les estimacions dels canvis futurs de les emissions dels gasos d’e-
fecte hivernacle, dels aerosols de diverses menes, i dels canvis d’ús dels sòls calculades
a partir de prediccions del creixement econòmic, demogràfic, tecnològic. Aquestes pre-
diccions depenen de tants factors, que són molt incertes. Per això es dissenyen diferents
escenaris de futur que tenen en compte un ampli ventall de situacions polítiques, econò-
miques, tecnològiques i sociològiques per reflectir l’evolució del comportament humà.
Sobre aquests escenaris de futur s’apliquen els models climàtics.

Així com els models meteorològics descriuen el comportament de l’atmosfera, els
models climàtics descriuen també els oceans, els gels i alguns la biosfera (Gràfic 1).
Els models climàtics, de fet, intenten simular el comportament dels sistemes naturals
de la Terra, i per això s’anomenen Earth System models. Són, per tant, molt més
complexos que els meteorològics. Una de les seves limitacions és que requereixen
l’ús d’ordinadors molt potents, i per tant cars i sovint fora de l’abast de molts cientí-
fics. El que es fa sovint, per simplificar el cost de càlcul, és reduir la resolució espa-
cial, és a dir, el detall dels resultats. Els models es construeixen dividint la superfície
de la Terra en petits quadrats, o cubs si tenim en compte l’alçada de l’atmosfera i la
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fondària dels oceans. Els models més complexos acostumen a treballar amb resolu-
cions espacials de 2,5º de latitud i longitud. Catalunya no és més que un punt (o cub)
en una simulació climàtica. Actualment hi ha força confiança en els resultats dels
models climàtics per a segons quins tipus de prediccions, una confiança suficient per-
què siguin acceptats com a eines de suport en la presa de decisions per part de diver-
ses institucions privades i públiques, incloent-hi governs. L’augment en la confiança
en els models climàtics s’ha produït perquè presenten bons resultats quan se’ls apli-
quen diversos tests d’avaluació. Aquestes proves habitualment es poden resumir en
quatre (Grassl, 2000): a) capacitat de reproduir adequadament el clima present; b) ca-
pacitat de reproduir la variabilitat interanual i decadal i els canvis dels darrers cent
anys; c) capacitat de reproduir una situació climàtica ben diferent del passat, deriva-
da del registre paleoclimàtic; i d) capacitat de reproduir a grans trets un canvi sobtat
del clima en el passat. La majoria de models que s’utilitzen actualment superen els
dos primers tests. També reprodueixen molts dels trets del clima del passat (per
exemple, del darrer màxim glacial de fa uns vint-i-un mil anys, o del període càlid de
fa uns sis mil anys), però no pas totes les seves característiques. Pel que fa a la quar-
ta prova, només s’ha pogut aplicar (amb èxit) a models de complexitat mitjana, ja que
els més sofisticats (o d’alta resolució) necessiten massa recursos de càlcul per simu-
lar períodes de llarga durada. 

2. Estem instal·lats en el canvi

El clima actual és el resultat de l’evolució dels diferents sistemes naturals de la Te-
rra durant milers de milions d’anys. Fa relativament poc temps que es prenen mesu-
res meteorològiques, i per tant els registres instrumentals són insuficients per recollir
la veritable variabilitat del sistema climàtic, i per ajudar a esbrinar quines són les cau-
ses i les conseqüències dels canvis climàtics. Si estudiem com era el clima anys enre-
re, fa centenars o milers o desenes de milions d’anys, podem estendre les sèries
climàtiques instrumentals temporalment. També podem identificar èpoques anàlo-
gues a l’actual, i veure com van anar evolucionant les variables del sistema climàtic
mentre diversos forçaments variaven. Per exemple, es creu que fa quatre-cents mil
anys les condicions del sistema climàtic eren força semblants a les del període actual
(Loutre i Berger, 2003). Alternativament, es pot provar d’identificar un període del
passat quan els valors de concentració dels gasos d’efecte hivernacle eren tan alts o
més que els actuals, per veure com és un món amb un fort efecte hivernacle (els ano-
menats greenhouse worlds en anglès). Es creu que aquestes condicions s’han donat
diverses vegades durant el Fanerozoic (els darrers 550 milions d’anys), la darrera
ocasió de les quals, probablement durant la transició entre els períodes geològics del
Paleocè i l’Eocè, fa uns 57 milions d’anys (Bains et al., 1999). 

2.1. Els canvis climàtics dels darrers cent cinquanta anys en el context de la
història climàtica recent de la Terra

La temperatura de l’aire s’ha anat incrementant gradualment i globalment durant
els darrers cent cinquanta anys (vegeu, p. ex., http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/re-
cons.html), la qual cosa ha donat lloc a l’anomenat «escalfament global». Sembla
bastant clar que les temperatures de la darreria del segle XX, a l’hemisferi nord, han
estat les més altes dels últims mil anys, i la dècada dels noranta ha estat la més càlida
de totes, i l’any 1998 el més càlid del mil·lenni (Gràfic 3). És més, la magnitud de
l’escalfament del segle XX és única durant aquest perÌode (0,6 ± 0,2 °C), especial-
ment durant els períodes del 1919 al 1945, i del 1976 al 2000, en què les temperatu-
res es van incrementar a un ritme mai no experimentat com a mínim del segle XI al
XIX. Val a dir que les dades per a l’hemisferi sud d’abans del 1861 (des que hi ha me-
sures instrumentals) són molt escasses, i per tant no se sap ben bé com van evolucio-
nar les temperatures des de l’any 1000 a la meitat sud del món. Aquesta pujada en les
temperatures mitjanes s’ha donat al mateix temps que l’increment que han experi-
mentat les concentracions a l’atmosfera dels gasos d’efecte hivernacle durant el ma-
teix període de temps a causa de la creixent utilització dels combustibles fòssils. De
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la comparació de les dues tendències es podria concloure que hi ha una estreta rela-
ció causa-efecte entre els nivells de concentració dels gasos d’efecte hivernacle, nor-
malment referits solament al CO2, i la temperatura de l’aire (Gràfic 4 i Gràfic 5).
Però, quins són els marges de variabilitat natural de la temperatura i del CO2 del pla-
neta en la seva història recent? Són anòmals, aquests ràpids increments de temperatu-
ra i CO2, dins del que és la variabilitat natural del sistema climàtic? I, si s’han assolit
valors semblants en el passat, com ha «reaccionat» el planeta? És més: hi ha altres
forçaments que fan que la temperatura de l’aire pugui pujar de manera similar? Per
què es produeix l’escalfament global? 

Malgrat la semblança entre les corbes de temperatura i les de concentració de ga-
sos d’efecte hivernacle, és probable que l’escalfament global sigui causat per més
d’un factor, tant natural com antropogènic. Els gasos d’efecte hivernacle tenen un
efecte positiu en l’increment de l’energia radiant. Per tant, en els darrers dos-cents
anys ha augmentat d’una manera progressiva la capacitat de l’atmosfera per absorbir
l’energia del Sol, augment que pot haver comportat l’escalfament gradual de la su-
perfície del planeta. Però val a dir que hi ha molts altres factors de canvi que també
han variat durant aquest mateix període. Per exemple, la concentració d’aerosols a
l’atmosfera s’ha incrementat d’una manera anàloga a la temperatura, a causa de
l’augment progressiu de l’ús de combustibles fòssils i de combustió de biomassa (p.
ex. boscos i escombraries) (IPCC, 2001). L’efecte dels aerosols sobre el clima, però,
és de refredar la superfície, encara que aquests estan molt menys estesos que els ga-
sos d’efecte hivernacle, i per tant és difícil de jutjar el seu pes relatiu en el canvi
climàtic. Com que tot just ara comencem a entendre la influència relativa en l’ener-
gia radiant de diversos forçaments, és fa difícil de demostrar d’una manera concloent
que l’escalfament del segle XX és només a causa de l’increment del diòxid de carbo-
ni i gasos similars. A l’informe de l’IPCC del 2001 es fa una menció especial d’un es-
tudi en el qual es va simular matemàticament la variabilitat de les temperatures du-
rant els darrers cent quaranta anys, tenint en compte només factors de canvi naturals
(variabilitat solar i vulcanisme), o només factors antropogènics (gasos d’efecte hiver-
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nacle i una estimació d’aerosols) o tots alhora (Crowley, 2000). La seva conclusió,
segons com, no és gaire sorprenent: la inclusió de factors antropogènics en el model
pot explicar una gran part dels canvis de temperatura dels últims cent quaranta anys,
però la correlació entre els resultats del model i les temperatures reals és encara mi-
llor si es tenen en compte tant factors naturals com antropogènics. És més, es conclou
que, encara que els factors de canvi considerats poden explicar la major part dels can-
vis, no s’exclou la possibilitat que n’hi hagi d’altres que també han contribuït a l’es-
calfament del segle XX. De manera que el debat continua, sobretot per aclarir els pes
relatiu de diferents forçaments climàtics i els mecanismes pels quals aquests actuen
sobre el sistema. Per exemple: ¿en quant exactament s’incrementarà la temperatura
quan es dobli el contingut atmosfèric de diòxid de carboni?, o ¿com respondran els
ecosistemes a canvis en el clima i la composició de l’atmosfera? 

Els gels dels casquets polars contenen centenars de milers d’anys d’atmosfera
congelada. Fa dècades que s’analitzen testimonis de gel per esbrinar com han canviat
de forma natural les concentracions de gasos d’efecte hivernacle i la relació d’aques-
tes amb el clima (Gràfic 4). En el registre obtingut a l’estació de Vostok (instal·lació
russa a l’Antàrtida), és ben palès que els valors més alts de les concentracions de ga-
sos d’efecte hivernacle (diòxid de carboni i metà) es troben sempre durant els perío-
des interglacials, i els més baixos, durant les èpoques glacials. La correlació entre els
valors de metà i de diòxid de carboni amb les temperatures sobre l’Antàrtida indica
un estret lligam entre aquests gasos i el clima, i demostren el dinamisme dels embor-
nals de carboni oceànics i continentals en resposta als canvis climàtics. Per tant, sa-
bem que les concentracions actuals de diòxid de carboni són les més altes dels darrers
420.000 anys, i per tant sense un precedent natural (Gràfic 5). La concentració a l’at-
mosfera de diòxid de carboni actualment és de 370 ppm (i. e. concentració en parts
per milió), mentre que durant els màxims dels tres darrers períodes interglacials no
han sobrepassat les 300 ppm, encara que normalment els valors assolits en èpoques
anàlogues a l’actual són de prop de 280 ppm, el mateix que les concentracions prein-
dustrials d’aquest gas. Al ritme actual de creixement del contingut de diòxid de car-
boni a l’atmosfera, d’aquí a pocs anys el creixement d’aquest gas, des del segle XIX,
haurà ultrapassat de bon tros l’increment que s’observa entre les èpoques glacials
(200 ppm) i les interglacials (280 ppm). Pel que fa al metà, els seus valors actuals de
concentració a l’atmosfera (1.600 ppb; i. e. concentració en parts per bilió) ja són
més del doble dels valors normals durant els períodes interglacials (700 ppb), i el seu
creixement des de l’època preindustrial ha més que duplicat (900 ppb) el creixement
normal des del màxim glacial fins a l’interglacial (350 ppb). Estem entrant en territo-
ri desconegut amb la pertorbació fins a aquest punt del cicle natural de carboni, un
element que controla en part el balanç energètic de la Terra, i no en sabem del cert les
conseqüències. Una preocupació creixent és que la pertorbació que suposa a l’estat
natural del sistema climàtic l’increment de gasos d’efecte d’hivernacle podria com-
portar reorganitzacions abruptes de tot el sistema climàtic o de parts d’aquest, tal
com ho demostren els registres climàtics del passat. 

2.2. Variabilitat abrupta
A escales de temps curtes, factors com ara el vulcanisme o la variabilitat de l’activi-

tat solar poden ser també importants en la variabilitat climàtica. Per exemple, les erup-
cions volcàniques llancen milions de tones de gasos sofrats i cendres a les altes capes
de l’atmosfera, on poden ser transportats al voltant del planeta pels vents i romandre-hi
durant mesos o anys. Els gasos es transformen en aerosols i, junt amb les cendres volcà-
niques, reflecteixen cap a l’espai una part de la radiació solar i fan que es refredin les
zones del planeta on són presents. Amb el temps aquests materials desapareixen de l’at-
mosfera i les temperatures tornen als valors anteriors (Zielinski, 2000). Però el sistema
climàtic i els seus subsistemes no sempre responen d’una manera immediata a una per-
torbació; en altres paraules, el sistema climàtic es pot comportar de forma no lineal.
Aquest tipus de situacions són molt corrents. Per exemple, i utilitzant un exemple es-
mentat a bastament en la literatura, si en una barca ens inclinem cap a un costat, aques-
ta oscil·la una mica, però si ens anem inclinant més i més, arriba un punt que aquesta
ens fa caure a l’aigua i es capgira. De fet, s’han identificat molts llindars en el sistema
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climàtic que operen a diverses escales de temps, i que donen lloc a canvis, per la qual
cosa s’anomenen «iniciadors» (de l’anglès triggers). Aleshores, els canvis inicials po-
den ser amplificats per retroaccions que fan que un forçament del sistema inicialment
petit tingui uns efectes molt més grans sobre el sistema. Troballes emblemàtiques en
aquest àmbit pertanyen a l’àrea de l’Atlàntic nord, i van ser reflectides, amb més o
menys fortuna, a la pel·lícula The day after tomorrow. 

S’ha demostrat que la variabilitat de les temperatures durant l’època glacial va ser
molt elevada, especialment a latituds altes, amb oscil·lacions de fins a 8 i 16 °C en una
dècada o menys (Severinghaus et al., 1998). Els gels de Grenlàndia contenen un regis-
tre d’aquests canvis que s’anomenen els cicles de Dansgaard-Oeschger (DO) (Dans-
gaard et al., 1993). Aquests cicles, és força probable que es deguin a la variabilitat de
l’anomenada circulació termohalina oceànica (Ganapolski i Rahmstorf, 2001). Molt
simplificadament, la circulació general oceànica es pot descriure com una «cinta con-
tínua» que es mou del sud cap al nord de l’Atlàntic per la superfície, i en sentit contra-
ri pel fons d’aquest oceà. El final de la «cinta» a la regió de l’Atlàntic es trobaria cap
al nord del mar d’Islàndia, i l’altre extrem a la vora de l’Antàrtida, encara que continua
fins al Pacífic nord. La velocitat de la cinta està donada pel gradient de salinitat a
l’Atlàntic nord des de la superfície del mar cap al fons, que fa que l’aigua en superfí-
cie sigui més densa que la de sota i, seguint amb un símil simple, s’enfonsi. A l’Atlàn-
tic, la «cinta» transporta calor des del sud cap al nord. Avui en dia la cinta està en fun-
cionament, cosa que fa que al nord d’Europa hi hagi unes condicions molt més
benignes per viure-hi que al Canadà (i. e. a causa del corrent del Golf i de Noruega).
Si s’atura la «cinta», l’Atlàntic nord i Europa es refreden. Els oceanògrafs creuen que
periòdics canvis en la salinitat superficial —p. ex. causats pel desglaç o per un incre-
ment de les precipitacions— de l’oceà Atlàntic són normals i alteren la circulació ter-
mohalina, és a dir, el transport de sud a nord de calor per mitjà de la «cinta transporta-
dora». Quina és la implicació de tot això actualment? S’ha proposat que, com a
conseqüència de l’escalfament global, les aigües polars superficials esdevindran més
càlides, la qual cosa podria alentir la circulació termohalina en fer decréixer la densi-
tat de l’aigua superficial. A més, en augmentar l’evaporació s’incrementaria el trans-
port atmosfèric de vapor d’aigua, que, quan precipités com a pluja i arribés a l’Atlàn-
tic faria baixar la salinitat de l’aigua polar. Tot això podria comportar una aturada de
la circulació termohalina i una reorganització de la circulació oceànica, amb conse-
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qüències difícils de predir però que, per exemple, podrien comportar un refredament
considerable de la regió de l’Atlàntic nord (Rahmstorf, 2002). 

Canvis climàtics abruptes s’han produït sovint i repetidament. Actualment, en el
debat sobre el canvi climàtic no es té gaire present que els grans canvis climàtics del
futur siguin ràpids. De fet, la literatura sobre els impactes del canvi climàtic utilitza
fonamentalment escenaris de canvi lents i graduals, i en general s’ignora la possibili-
tat real dels canvis sobtats.

2.3. Efecte del clima sobre les civilitzacions: l’exemple de les sequeres
Les restes arqueològiques d’arreu del món ofereixen molts exemples de civilitza-

cions que de sobte han desaparegut o entrat en decadència. En determinats casos, es
pot relacionar amb canvis ambientals ràpids i persistents. Un exemple seria el
col·lapse de la civilització o dinastia Accad fa uns quatre mil dos-cents anys. Aques-
ta dominà Mesopotàmia entre els anys 2335-2154 aC. L’Imperi accadi, per ser via-
ble, depenia de l’agricultura de les planures del nord de Mesopotàmia, la qual al seu
torn depenia de les pluges en aquesta zona semiàrida. La desintegració de l’imperi
inicialment s’atribuí a problemes polítics. Però les excavacions van mostrar indicis
que la zona fou abandonada ràpidament a causa de l’arribada d’un període àrid. Més
tard, l’anàlisi de registres climàtics del golf d’Oman mostraren que el començament
d’un període de més aridesa (indicat per una deposició més alta en el fons marí de
pols originària de Mesopotàmia), del qual també n’hi ha evidència a Turquia, Israel i
Egipte, coincidí amb el col·lapse de l’imperi (Cullen et al., 2000). Un prolongat perí-
ode de sequera també es considera responsable del col·lapse de l’Imperi maia a
l’Amèrica Central en el zenit d’aquesta cultura cap a l’any 900 dC. Guerres, proble-
mes socials, desforestació i superpoblació s’han considerat causes que expliquen la
desintegració de la cultura maia. Aquesta, però, succeí durant el període de sequera
més forta dels darrers dos mil anys a la zona (Haug et al., 2003).

Aquest exemple i d’altres indiquen que les societats complexes, encara que poden re-
accionar davant dels canvis climàtics, no tenen un grau d’adaptació infinit. Antigues ci-
vilitzacions s’enfrontaren a canvis climàtics, com ara sequeres, molt més fortes 
dels que mostren la variabilitat actual i molt més persistents en el temps. Encara que el
clima pot no haver estat l’únic factor causant de la desaparició d’una civilització, d’una
espècie o d’un ecosistema, sí que hi pot haver contribuït significativament. La majoria
de les nostres infraestructures (p. ex. preses, canalitzacions o defenses de costes) estan
dissenyades per tolerar extrems climàtics d’acord amb la informació que es té dels regis-
tres instrumentals. I aquests són massa curts en el temps per descriure apropiadament la
variabilitat real del clima. Els estudis paleoclimàtics permeten provar si la probabilitat
dels conceptes com ara «una inundació cada cent anys» és una quimera o una realitat. 

3. Situació a Catalunya en el context global

Catalunya és, des del punt de vista climatològic, bastant complexa. La seva loca-
lització fa que rebi influències climàtiques múltiples de caire subtropical i tempera-
des, atlàntiques i mediterrànies que, junt amb la complexitat del seu relleu o fisiogra-
fia, produeixen un complex mosaic de climes. En el territori es donen molts
contrastos tèrmics, pluviomètrics, etc., que són molt poc comuns en espais que amb
prou feines tenen unes poques desenes de milers de quilòmetres quadrats. Per aquest
motiu, el comportament de l’atmosfera i de la resta de components del sistema climà-
tic al Principat són poc compresos. Una descripció detallada dels valors de les dife-
rents variables climàtiques i de la seva distribució espacial, és a dir, d’una climatolo-
gia convencional, es poden trobar a l’Atles climàtic de Catalunya» i als capítols «El
clima» de la Geografía de España (Martín Vide, 1992a) i de la Geografia general
dels Països Catalans (Martín Vide, 1992b).

3.1. Tendències dels canvis climàtics
El clima de Catalunya respon, de manera genèrica, a canvis naturals globals del

sistema climàtic, com serien les glaciacions o la variabilitat a més curt termini
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(mil·lennis o segles) d’èpoques glacials o interglacials. En comú amb la resta del pla-
neta, és de suposar que el clima es va anar refredant a l’espai geogràfic del que ara és
Catalunya durant els darrers milions d’anys. Un exemple seria un estudi fet sobre una
seqüència pol·línica al Garraf que trobà que les temperatures mitjanes anuals a la
zona durant el Pliocè foren entre 1 i 5 °C més altes que avui, i la precipitació mitjana
anual, entre 400 i 1.000 mm més alta (Fauquette et al., 1998). La seqüència pol·líni-
ca de l’abric Romaní (que té entre quaranta mil i setanta mil anys), vora Capellades,
és un notable exemple de com la variabilitat climàtica de Catalunya, a una escala de
milers i centenars d’anys, està afectada per canvis de la circulació oceànica a l’Atlàn-
tic nord (Burjachs i Julia, 1994). 

Durant l’Holocè (els darrers deu mil anys), malgrat ser un període climàticament
força estable, s’han donat uns canvis de vegetació notables al país. Al començament
d’aquest període, a baixa altitud a la costa, el clima no era mediterrani, ja que hi ha-
via vegetació temperada decídua (p. ex. Huntley i Prentice, 1988; Pérez-Obiol, 1988;
Pérez-Obiol i Julia, 1994; Planchais, 1985; Riera i Mora i Esteban Amat, 1994). El
clima mediterrani (increment de temperatura a l’hivern i a l’estiu, i amb estius molt
secs) es va anar estenent a Catalunya des del sud (Jalut et al., 1997). Així, mentre que
al sud-est de la península Ibèrica aquestes condicions es donaven fa més de 10.000
anys, a Catalunya condicions com les actuals començaren cap al sud fa uns 7.600
anys, i al centre i nord de la Península no es donaren fins fa 4.000 a 5.000 anys (Jalut
et al., 2000). En aquest temps la vegetació decídua va anar sent reemplaçada per l’es-
clerofil·la, i des de fa 2.900 anys és habitual la presència de sequeres persistents a
l’estiu. Mitjançant l’anàlisi de grans de cereals en jaciments arqueològics, s’ha deter-
minat que actualment les condicions climàtiques a Catalunya són més àrides (menys
pluges i temperatures més altes) que durant el Neolític (fa de 7.000 a 5.000 anys) i les
edats del Bronze (fa 5.000-3.000 anys) i el ferro (fa 3.000-2.200 anys) (Araus et al.,
1997). En conjunt, sembla que el país tendeix, de manera natural, a l’aridificació des
de fa mil·lennis, i això és una tendència generalitzada a la península Ibèrica i sobretot
al sud-est peninsular, on l’aridificació és encara més notable que a Catalunya. Aques-
ta tendència pot haver-se interromput en certs períodes, com per exemple durant l’E-
dat del Ferro (fa 3.000 anys) i la Petita Edat del Gel (segles XIV al XVIII) (vegeu la dis-
cussió sobre això a Araus et al., 1997; Vallvé i Martín-Vide, 1998). Les causes de
l’aridificació no són prou clares, però és molt probable que siguin naturals. Així, en
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una síntesi de sèries pol·líniques d’Europa s’ha trobat que el sud d’Europa i el Medi-
terrani s’han anat escalfant gradualment de manera sostinguda des de fa vuit mil anys
(Gràfic 6), abans que hi hagués cap impacte antropogènic significatiu, i al mateix rit-
me que en èpoques recents, que és quan hi ha hagut els canvis ambientals antròpics
més importants (Davis et al., 2003). És força interessant que aquesta tendència a l’es-
calfament al nostre territori sigui oposada a la que s’ha trobat al nord d’Europa. La
magnitud de l’escalfament al sud d’Europa des fa vuit mil anys fins ara s’ha estimat
en 3 °C, encara que localment pot variar força en funció de les condicions fisiogràfi-
ques presents a cada lloc. Aquesta tendència és confirmada per altres estudis basats
en dades indirectes no pol·líniques en què s’ha trobat que al sud de França, a l’est
d’Espanya i en general a la Mediterrània, a l’Holocè mitjà i anterior i en comparació
del present, hi feia més fred, hi plovia més i els nivells dels llacs eren més alts (p. ex.
Terral i Mengüal, 1999; Harrison i Digerfeldt, 1993). Concretament, Terral i Men-
güal (1999) han determinat, mitjançant l’estudi de restes d’olivera, que al Rosselló
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Gràfic 6. Reconstrucció de la variació de les temperatures mitjanes anuals de l’aire durant l’Holocè al sud-oest (SW) d’Eu-
ropa (i. e. península Ibèrica) i al nord-oest (NW) a partir d’una síntesi de registres pol·línics. Font: Davis et al.; 2003.
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les temperatures eren prop de 2 °C més fredes que avui fa entre vuit mil i quatre mil
anys. 

L’escalfament global a Catalunya
Pel que fa als registres instrumentals, els resultats més complets sobre les tendèn-

cies de la temperatura a Catalunya són construïts pel Grup de Recerca del Canvi
Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili i abasten el període que va del 1869 al
1998, amb resolució mensual (Aguilar et al., 1999, 2001; Brunet-India i López Boni-
llo, 2001) (http://www.urv.es/centres/Departaments/geografia/clima/archive.htm).
Els gràfics corresponents (p. ex. el Gràfic 7) no deixen dubte respecte a la tendència
recent d’aquesta variable, que coincideix, d’altra banda, amb les pautes globals.
L’augment al llarg del període d’anàlisi s’estima en 0,007 ºC/any (Brunet et al.,
2001). El comportament general és molt similar al planetari, amb valors baixos du-
rant el segle XIX, un augment de la temperatura durant la primera meitat del segle XX,
anomalies negatives en els anys seixanta i setanta, i l’increment final.

També és interessant identificar la freqüència i la intensitat d’episodis climatològics
extrems comuns a la zona mediterrània, com ara les inundacions i les sequeres. En
aquest sentit, Vallvé i Martín-Vide (1998) han trobat que la freqüència d’inundacions
catastròfiques (les que causen forts danys materials o la destrucció d’infraestructures,
edificis i collites) al litoral català entre els segles XIV i XIX és més alta a la tardor, espe-
cialment a l’octubre i al sud del país. En aquest mateix treball es mostra que la freqüèn-
cia d’inundacions catastròfiques no és constant en el temps, ja que és molt alta en certs
períodes, però que van seguits per èpoques de relativa calma. Així, al final del segle XVI

i començament del XVII, a l’últim quart del segle XVIII i a mitjan segle XIX es produïren
inundacions catastròfiques amb una freqüència molt per sobre de la mitjana; els anys
1603 i 1604 van ser especialment dolents. Els autors noten que aquests tres períodes de
màxima freqüència en les inundacions catastròfiques coincideixen amb la Petita Edat
del Gel que va del segle XIV al XIX, i que es poden associar amb cautela amb tres
avanços de les glaceres del Grindelwald als Alps. Les causes de tot plegat encara estan
per determinar. No obstant això, permeten posar en context algunes inundacions ca-
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tastròfiques recents. Per exemple, Llasat i els seus col·laboradors (2003) han analitzat
la inundació de l’any 2000 que va afectar la part baixa de la conca del Llobregat.
Aquesta fou semblant a les vint-i-una inundacions catastròfiques que s’han produït des
del segle XIV, encara que el fet que fos a la primavera la fa força inusual. Així, només
n’hi ha hagut una cada segle a la primavera al Llobregat: els anys 1603, 1794 i 1835. 

3.2. Escenaris i projeccions de futur
El territori de Catalunya és petit, però climàticament molt complex. Això fa que

sigui molt difícil de predir futurs canvis per a tot el territori, o dissenyar un únic esce-
nari de futur que sigui representatiu per a tot el país. Els factors geogràfics causants
de la varietat del territori continuaran sent presents en el futur. Això també comporta
reptes importants en l’aplicació de models climàtics. Els models de més alta resolu-
ció espacial emprats en el darrer informe de l’IPCC tenen resolucions de 2,5 graus
(tant de longitud com de latitud). Per tant, les previsions climàtiques sobre Catalunya
corresponen als resultats en una sola cel·la d’un model climàtic típic, ja que la super-
fície de Catalunya és de 30.000 km2, que equival a uns 3 graus de latitud i de longi-
tud. Per això cal «regionalitzar» els models. Internacionalment s’està fent molta re-
cerca en aquest sentit, però en l’àmbit català malauradament no hi ha gaires dades.
Esmentarem aquí les conclusions respecte a això d’un treball de síntesi fet pel Dr. Jo-
sep Calbó, de la Universitat de Girona, publicat a l’Informe català del canvi climàtic.
Tots els resultats de projeccions futures que es donen a continuació han estat extrets
d’estudis que s’apliquen a àrees molt més grans (des de la Mediterrània en conjunt,
passant per la península Ibèrica, fins a la costa mediterrània peninsular). Les conclu-
sions són que la temperatura de l’aire prop de la superfície augmentarà a tot el terri-
tori català en el decurs del proper segle, com a conseqüència de l’escalfament global,
amb un acord força general que l’augment serà superior al de la mitjana del planeta.
Això voldria dir un augment de prop de 3,5 ºC per al final del segle XXI. Aquest aug-
ment no seria ni uniforme en el temps (probablement augments més accentuats a l’es-
tiu que a l’hivern) ni en l’espai (probablement augments més importants a l’interior
que a la costa). Pel que fa a la precipitació, es creu que a Catalunya no hauria de can-
viar de manera gaire significativa, ja que les diverses prediccions oscil·len entre dis-
minucions moderades i augments molt lleugers. Amb una mica més de detall, en ge-
neral hi ha acord per predir disminucions entre petites i moderades (fins a un 20%)
per a la precipitació durant l’estiu; i augments petits (fins a un 10%) per a l’hivern.
No s’han trobat prediccions de canvis significatius per a la primavera, mentre que per
a la tardor la disminució de la precipitació podria ser més petita que la de l’estiu. 

4. Conclusions

Està ben demostrat que els humans hem canviat la composició de l’atmosfera.
Aquesta conté unes concentracions de gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle
notablement superiors a les que s’hi han donat de forma natural durant els darrers
420.000 anys, i probablement durant milions d’anys. De fet, la magnitud de l’incre-
ment d’aquests gasos des del començament de l’era industrial fins ara és la mateixa
que hi ha en les transicions naturals que se succeeixen de forma rítmica des fa mi-
lions i milions d’anys entre els períodes glacials i els càlids, o interglacials, com és el
període en el qual ens trobem avui dia. Encara que és difícil d’establir amb precisió
les conseqüències d’aquesta alteració del cicle natural del carboni, sí que es pot dir
que contribueix de manera important a l’escalfament global a què assistim avui dia
(produït alhora per causes naturals i antròpiques) i que pot donar lloc en el futur a
canvis de signe abrupte i, per ara, inesperat.

Pel que fa a Catalunya, el seu clima o climes de manera genèrica responen a can-
vis naturals globals del sistema climàtic, com serien les glaciacions o la variabilitat a
més curt termini (mil·lennis o segles) d’èpoques glacials o interglacials. Aquests can-
vis s’han anat produint i continuaran produint-se, ja que el canvi climàtic és de caire
natural, tot i que actualment també motivat per les accions humanes. Canvis climà-
tics abruptes i situacions meteorològiques extremes com ara les inundacions catastrò-
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fiques s’han donat a Catalunya en el passat, seguint tendències i freqüències sem-
blants a les d’altres indrets del planeta. El territori català tendeix a l’aridificació de
manera natural. Les tendències dels registres instrumentals i les projeccions del mo-
dels climàtics juntament assenyalen un increment de les temperatures en les properes
dècades. Dades sobre canvis en la precipitació són més incertes, però sí que s’espe-
ren alteracions en el règim de precipitacions. 

Lluitar contra el canvi climàtic o adaptar-s’hi?
Cal tenir present que, fem el que fem, el clima canviarà tal com ha anat succeint

des que la Terra existeix. El fet que sigui per causes naturals o antropogèniques es pot
considerar secundari. Atès que és inevitable, caldria desenvolupar estratègies d’adap-
tació, paral·lelament a les de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Aquesta qüestió és molt complexa i va més enllà de l’objectiu d’aquest article. Però,
com a exemple, es podrien considerar els punts següents en una estratègia de mini-
mització dels impactes i d’adaptació al canvi climàtic:

– Reduir comportaments de risc de la nostra societat que puguin alterar el com-
portament natural del clima, com per exemple reduir el consum de combustibles
fòssils fins a aconseguir una estabilització de la concentració dels gasos d’efec-
te hivernacle a l’atmosfera. 

– Esbrinar quines seran les conseqüències en l’àmbit regional del canvi climàtic
global en diferents escales de temps, des d’un parell d’anys fins a dècades o se-
gles, per tal de tenir prou informació sobre la qual basar qualsevol estratègia
d’adaptació.

– Identificar els sectors econòmics i socials més vulnerables als possibles canvis
climàtics, elaborant un mapa de vulnerabilitat nacional.

– Elaborar un pla d’acció amb participació d’agents socials diversos que permeti
minimitzar les conseqüències del canvi climàtic sobre els sectors més vulnera-
bles i permeti treure profit a d’altres sectors d’una situació del tot inevitable. 
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Introducció. Transport i energia al cor 
de la integració europea 

Els tractats fundacionals de la Comunitat Europea ja van establir que els sectors
del transport i de l’energia eren essencials, no només per al desenvolupament econò-
mic, sinó també per unir la població europea i establir la pau a Europa. No obstant
això, aquest reconeixement institucional del paper clau assignat al transport i a l’e-
nergia no ha estat suficient per assegurar el desenvolupament d’unes polítiques euro-
pees dinàmiques de transport i d’energia. Va ser només durant la dècada passada,
quan la Comissió Europea va comprendre que els sectors del transport i de l’energia
anaven retardats en la consecució dels objectius del «mercat únic», i va donar un fort
impuls a les polítiques d’energia i de transport. 

Les polítiques actuals en els camps del transport i de l’energia estan basades en
dos documents de la Comissió: el Llibre verd «Cap a una estratègia europea de segu-
retat del proveïment energètic»,2 i el Llibre blanc «La política europea de transports
per al 2010: L’hora de la veritat».3 Durant els últims quatre anys, el transport i l’ener-
gia, a causa de la seva importància econòmica i de les seves conseqüències socials i
mediambientals, han estat dos elements clau de l’«Estratègia de Lisboa» acordada
pel Consell Europeu el març del 2000. L’objectiu d’aquesta estratègia és desenvolu-
par una economia europea competitiva que creï més llocs de treball i protegeixi mi-
llor el medi ambient. 

Fins ara, el creixement econòmic ha estat lligat a un creixement dels volums de
transport. Amb el creixement econòmic projectat, es calcula que el volum de merca-
deries transportades per terra augmentarà entre avui i el 2020 un 70% a la UE-15, i
fins a un 95% als deu nous Estats membres. La congestió del trànsit va augmentant
cada dia més i és ben clar que la societat de la informació no limita la necessitat de
mobilitat. El transport, a més, continuarà lligat al canvi climàtic mentre l’ús de com-
bustibles fòssils sigui dominant. Actualment, la contribució del transport a les emis-
sions de gas amb efecte hivernacle és del 28%, i els experts n’esperen un augment. 

Quin tipus d’energia consumirà la Unió Europea el 2030? Els pronòstics indiquen
que el petroli continuarà sent la font principal d’energia de la Unió durant els propers
vint-i-cinc anys (35%). El paper de gas natural augmentarà fortament (32%) i cobrirà
prop del 80% de la demanda addicional d’energia fins al 2030. A part dels impactes
d’aquestes tendències en el subministrament físic, l’augment esperat en la dependèn-
cia de les importacions energètiques procedents de països no pertanyents a la UE, del
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1 Les opinions expressades en aquest article són les dels autors i no constitueixen cap compromís formal per a la Comissió
Europea.
2 COM (2000) 769.
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50% actual al 68% el 2030, el nivell i la volatilitat dels preus, en particular del petro-
li, són causes de preocupació. Com a consumidor important de l’energia, el transport
depèn gairebé completament del petroli i representa el 32% del consum total d’ener-
gia. Les empreses i els «cada vegada més mòbils» ciutadans europeus haurien d’a-
costumar-se a preus més alts del combustible.

1. La seguretat del proveïment: el paper dels
combustibles alternatius 

La Unió Europea s’ha fixat l’objectiu d’augmentar la contribució de les fonts
energètiques noves i renovables fins al 12% del consum de l’energia de la Unió el
2010. Per contribuir a la consecució d’aquest objectiu, la Comissió ha presentat una
comunicació sobre combustibles alternatius per al transport per carretera.4 Aquesta co-
municació presenta un escenari per arribar a una substitució del 20% de la gasolina i
el gasoil, sobre la base de tres tipus de combustibles alternatius que potencialment
poden arribar a una quota de mercat significativa abans del 2020, l’objectiu fixat en
el Llibre verd. Aquests combustibles també presenten, per regla general, considera-
bles avantatges per a la seguretat del subministrament energètic i per al medi am-
bient; ens referim als biocombustibles, el gas natural i, a més llarg termini, l’hidro-
gen. L’estratègia no exclou altres opcions per a certs segments de mercat específics i
reconeix el paper essencial d’un transport més eficient des d’un punt de vista energè-
tic. Ja s’han pres mesures per donar suport a una introducció més àmplia de biocom-
bustibles en el mercat. El 2003, es va adoptar un paquet de mesures reguladores i d’e-
xempció d’impostos per a la promoció de biocombustibles. Es van fixar dos
objectius: els biocombustibles haurien de representar un mínim del 2% el 2005, i del
5,75% el 2010. Els representants de la indústria i els investigadors que treballaven en
el Grup de Contacte de «Combustibles Alternatius» van confirmar la viabilitat de
l’objectiu de substitució del 20%. 

Una quantitat substancial de les accions legislatives proposades per la UE en el
camp del transport durant els darrers anys, s’ha centrat en formes de transport soste-
nibles i energèticament eficients, per exemple els paquets ferroviaris i les directrius
de les Xarxes Transeuropees de Transport. Una altra part considerable de la legisla-
ció es concentra en la millora de la qualitat tècnica de combustibles i vehicles i aspi-
ra a la reducció del consum d’energia i de la contaminació ambiental.

Una sèrie de directives, en part seguint els programes «Auto Oil», estableix límits
d’emissions per a les diverses categories de vehicles i defineix normes per a la quali-
tat de combustible, límits d’emissions de soroll, etc. El programa CAFE5 (Clean Air
for Europe), actualment en curs, establirà una base per lligar la contaminació at-
mosfèrica als seus efectes sobre la salut, els ecosistemes i el patrimoni cultural, en
preparació de l’estratègia temàtica sobre la contaminació atmosfèrica que s’espera
proposar a mitjan 2005. El 2005 podem esperar un nou reforç de les normes de qua-
litat dels combustibles amb la proposta per a una norma Euro-5. 

La Unió Europea està fent una contribució financera important per a la recerca, el
desenvolupament tecnològic, la demostració i la promoció d’una producció i un ús
«més intel·ligents» de l’energia en els diversos sectors, inclòs el transport. L’incre-
ment del nombre d’autobusos que funcionen amb gas natural i altres combustibles al-
ternatius a Europa són un exemple dels resultats positius. 

A la secció «Programes i accions de la UE per donar suport a un transport urbà net
i energèticament eficient», al final d’aquest article, proporcionem una descripció
completa de les eines i els programes disponibles per donar suport a les polítiques de
la UE en aquest àmbit. 

El projecte CUTE sobre autobusos d’hidrogen amb piles de combustible és un
model per a la demostració de nous combustibles per al transport d’una manera inte-
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4 COM (2001) 547.
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grada, l’anomenat enfocament well to wheel.6 El projecte CUTE ha establert la pri-
mera xarxa d’estacions de servei d’hidrogen a Europa el 2003. Ha posat en operació
la flota més gran d’autobusos d’hidrogen piles de combustible amb zero emissions i
baixa contaminació sonora a nou ciutats europees. Els vint-i-set autobusos de CUTE
han ajudat a donar al sector de l’hidrogen una visibilitat més gran en termes polítics i
tècnics. Recentment, el programa de recerca «Sistemes d’energia sostenibles» ha
proposat crear nous projectes de demostració i crear partenariats europeus per a Bio-
fuel-cities i «Hidrogen per al transport». Aquests reuniran els actors clau amb una
massa crítica clara per donar suport a la introducció de biocombustibles i hidrogen
competitius i respectuosos amb el medi ambient en el mercat. 

2. Transport eficient i net a les ciutats d’Europa 

La Comissió Europea està compromesa amb la millora del transport a les ciutats
d’Europa. La gran majoria dels ciutadans de la Unió Europea viu en ciutats. Aproxi-
madament un 75% dels quilòmetres recorreguts a les àrees metropolitanes correspo-
nen a desplaçaments fets amb vehicles privats, i s’espera que entre el 1995 i el 2030
el total de quilòmetres recorreguts a les àrees urbanes de la UE augmenti en un 40%.
L’augment de l’ús dels vehicles privats ha anat acompanyat per la congestió, i per
problemes de seguretat, mediambientals i de salut derivats de la contaminació degu-
da al transport, com també de l’espiral provocada per la reducció de les inversions en
transport públic. En determinades ciutats europees, la velocitat mitjana del trànsit en
hora punta és més baixa que en els temps dels vehicles tirats per cavalls. El trànsit
urbà produeix el 40% de CO2 de transport. 

Els ciutadans d’Europa estan exposats a nivells de contaminació atmosfèrica que
excedeixen els objectius de la UE: pràcticament tots pel que fa a les partícules (un
97%), un 44% per als nivells d’ozó, i un 14% per als nivells de NO2.

7 El trànsit mo-
toritzat és una font important d’aquests i altres agents contaminants de l’aire. S’han
fet progressos substancials a l’hora d’abordar les emissions dels vehicles individuals,
però els «punts negres» continuen sent un problema. El soroll en zones urbanes és un
gran problema que es continua agreujant, provoca greus molèsties i té efectes sanita-
ris negatius. 
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6 De la producció del combustible a l’ús d’aquest als vehicles.
7 TERME 2002 d’EEE informe. 

Bus d’hidrogen del projecte CUTE a les cotxeres de la Zona Franca de Barcelona
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Les reduccions en els volums de trànsit i una millor fluïdesa, combinades amb lí-
mits més exigents, reduirien perceptiblement els nivells de soroll en zones urbanes.
En els àmbits de la natura i la biodiversitat, la presència de certes espècies i/o hàbitats
protegits en zones urbanes comporta dificultats específiques.

El Llibre blanc del transport reconeix el paper important que el transport urbà té
per assolir objectius polítics de la UE. D’una banda, identifica el suport i la promoció
de les bones pràctiques en el transport urbà com a prioritats clau. Les activitats en el
camp del transport urbà necessiten tenir en compte les limitacions de l’acció europea
conforme al principi de subsidiarietat. D’altra banda, el Llibre blanc també reconeix
que el transport per carretera, amb motors de combustió convencionals, és una de les
principals fonts de contaminació urbana i d’emissions de gas amb efecte hivernacle,
i contribueix significativament a la dependència petroliera de la Unió Europea. 

El desafiament per als sistemes de transport urbà d’Europa és cobrir les deman-
des d’accessibilitat de la gent i les mercaderies tot minimitzant, al mateix temps,
els impactes sobre el medi ambient i la qualitat de vida dels ciutadans europeus. No
obstant això, l’aplicació del principi de la subsidiarietat significa que moltes inicia-
tives es prenen millor a escala nacional, local o regional. La UE, però, hi ha de fer
un paper important, i la Comissió dóna suport a un programa amb una gamma d’i-
niciatives pràctiques i innovadores que ajuden a millorar el transport urbà. Les ac-
tivitats portades a terme per la Comissió, o que en reben suport, ajuden a compartir
i estendre les bones pràctiques, els estàndards i la introducció d’idees innovadores
en la realitat.

La iniciativa Civitas, per exemple, ajuda les ciutats en la introducció i la prova de
mesures innovadores per millorar els seus sistemes de transport urbà. Els objectius
dels partenariats locals que constitueixen el nucli de Civitas són molt ambiciosos. Es-
tan compromesos a treballar plegats per assolir un canvi significatiu en el repartiment
modal cap a formes sostenibles de transport i per augmentar l’ús de vehicles nets i de
combustibles alternatius. Des del començament del 2005, hi ha trenta-sis ciutats Ci-
vitas,8 dotze de les quals als nous Estats membres i països candidats a l’adhesió. La
Comissió ha contribuït fins ara amb 100 milions d’euros a aquesta iniciativa. L’expe-
riència de les ciutats Civitas s’utilitza com a base per a una gamma àmplia d’activi-
tats de difusió i validació. 

3. Orientació de les opcions en el transport 
i l’energia 

Malgrat la gamma àmplia d’iniciatives que hi ha en curs, la Comissió considera
que hi ha potencial per a una acció més gran a escala de la UE en el camp del trans-
port urbà, en cooperació amb administracions locals i regionals i altres actors públics
i privats.

La Comissió, per exemple, podria considerar la promoció dels vehicles nets i
energèticament eficients. Amb l’objectiu de crear un mercat real per a vehicles nets,
una idea podria ser imposar una obligació als municipis i a les administracions públi-
ques per comprar almenys un 5 o un 10% de vehicles nets i energèticament eficients
com a part de les seves compres de vehicles.

Abordar els problemes de la congestió i de les emissions en zones urbanes també
serà una prioritat, i caldrà discutir el lloc i el paper futurs dels vehicles privats a les
ciutats. La Comissió podria considerar idees com ara promoure l’establiment de zo-
nes netes i de mesures per millorar el transport públic urbà. Aquests objectius po-
drien rebre suport a través d’un ús més sistemàtic de programes com la Iniciativa Ci-
vitas. 
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8 Civitas I, ciutats: Aalborg, Barcelona, Berlín, Bremen, Bristol, Bucarest, Cork, Gdynia, Gotemburg, Graz, Kaunas, Lilla,
Nantes, Pécs, Praga, Roma, Rotterdam, Estocolm i Winchester. 
Civitas II, ciutats: Burgos, Debrecen, Gènova, Cracòvia, La Rochelle, Liubliana, Malmo, Norwich, Odense, Ploiesti, Po-
tenza, Preston, Stuttgart, Suceava, Tolosa de Llenguadoc, Venècia i Tallin. 
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Les polítiques europees de transport i energia requeriran que els Estats membres,
les administracions regionals i locals, les empreses i els ciutadans individuals duguin
a terme els seus papers respectius. Per exemple, una de les causes principals del de-
sequilibri en el sistema de transport a Europa és el fet que les diverses formes de
transport no sempre i a tot arreu suporten els costos que generen. Arribar a una har-
monització més gran dels impostos sobre el consum de combustible i les tarifes per
l’ús de les infraestructures entre els Estats membres és un exercici difícil. L’estructu-
ra de preus, per exemple, hauria de reflectir el nivell de contaminació a la zona tra-
vessada per una carretera principal. Vet aquí el camí que cal seguir per assolir una
política moderna de tarificació per a l’ús de les infraestructures a Europa. 

Una altra manera de donar un senyal clar als usuaris és tenir en compte les carac-
terístiques mediambientals i els combustibles usats pels vehicles i donar un tracte
preferent a les anomenades «zones netes» o als sistemes de peatges urbans, com s’ha
demostrat en el sistema de peatge per congestió de Londres. Els Estats membres tam-
bé podrien fer més ús de les seves possibilitats oferint incentius fiscals de manera que
certs combustibles alternatius arribin a ser més competitius en preu. El consumidor
individual hauria de ser animat a assumir la seva pròpia responsabilitat a través d’ini-
ciatives com ara l’etiquetatge de vehicles, els plans de gestió de mobilitat d’empresa
o les campanyes de conscienciació com la Setmana Europea de Mobilitat. 

4. Programes i accions de la UE per donar suport 
a un transport urbà net i energèticament eficient 

A través del programa Energia Intel·ligent per a Europa (STEER),9 la Unió Euro-
pea dóna suport a iniciatives relatives a tots els aspectes energètics del transport i la
diversificació de combustibles, per exemple a través del desenvolupament de fonts
energètiques renovables, de la promoció dels combustibles renovables (biocombusti-
bles) i de l’eficàcia energètica en el transport. 

Energia Intel·ligent per a Europa (STEER) proposa tres accions clau que aborden
aspectes energètics del transport: 
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– vehicles de propulsió alternativa; 
– mesures polítiques per a un ús eficient de l’energia en el transport, i 
– consolidació del coneixement d’agències de gestió local en el camp del trans-

port. 
Aquesta última acció clau es considera de particular importància per reforçar als

actors locals, especialment a les agències locals de gestió de l’energia, per desenca-
denar canvis en l’àmbit local, donant suport a la realització de polítiques i activitats
pertinents per a l’estalvi d’energia i la difusió de bones pràctiques. 

A més de les accions de suport i dels projectes experimentals que aborden l’ús de
l’energia en el transport com a part del programa Energia Intel·ligent per a Europa
(STEER), cal destacar els programes marc de la UE per a la recerca i el desenvolupa-
ment tecnològic. A través dels programes marc la Comissió està donant suport a les
ciutats, a la indústria, als operadors de transports i a altres actors en el desenvolupa-
ment, la prova i la demostració de solucions innovadores. 

Per exemple, a través de la Iniciativa Civitas, la UE fomenta el desenvolupament i
la demostració de les idees ambicioses i innovadores que aborden el transport, l’ener-
gia i els problemes ambientals de les ciutats d’Europa. Civitas dóna suport a les solu-
cions integrades, que seran efectives a través d’un espectre ampli de mesures de
transport, i promou la distribució d’idees a través de les fronteres nacionals per mitjà
del Fòrum Civitas.10

En un plantejament més sectorial, el 6è Programa marc de la UE per a la Recerca
i el Desenvolupament està donant suport a projectes de demostració sobre combusti-
bles alternatius de motor d’una manera integrada, l’anomenat enfocament well to
wheel. A més del projecte CUTE que hem esmentat més amunt, la UE seleccionarà
en un futur proper altres projectes de demostració que abordaran la producció, l’em-
magatzematge, la distribució i l’ús de biocombustibles i d’hidrogen en aplicacions de
transport. 

El Servei Europeu d’Informació sobre el Transport Local (ELTIS)11 és una font
d’informació relativa a les bones pràctiques sobre el transport urbà eficient, net i
energèticament eficient summament útil. Els serveis en línia d’aquesta pàgina web
inclouen material per a la formació dels professionals del transport urbà i activitats
d’avaluació comparativa, a més d’una base de dades de bones pràctiques que inclou
més de sis-cents exemples. 

Finalment, ManagEnergy12 promou la cooperació entre actors energètics locals i
regionals a Europa mitjançant tallers, viatges d’estudi i esdeveniments virtuals a tra-
vés de la seva pàgina web en relació amb el rendiment energètic, les energies renova-
bles i el transport sostenible. El lloc Internet inclou referències d’organitzacions molt
diverses, que poden assessorar sobre experiències en el camp energètic en els àmbits
local i regional. La pàgina web ofereix també un sistema d’ajuda per a la recerca de
socis per a projectes.
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10 Una gamma àmplia d’informació sobre Civitas es pot trobar en línia a: www.civitas-initiative.org.
11 www.eltis.org.
12 www.managenergy.net.

Logotip del servei d’informació europeu ELTIS
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5. Conclusions 

El transport i l’energia són situats al cor de la integració europea, i les ciutats i les
regions són motors importants en aquest procés. Els bons sistemes de transport urbà
són requisits previs importants perquè aquests motors treballin bé, i el principal desa-
fiament és cobrir les demandes d’accessibilitat tot minimitzant els impactes sobre el
medi ambient i la qualitat de vida. L’aplicació del principi de subsidiarietat significa
que moltes de les mesures que són necessàries per resoldre aquest desafiament es
prenen millor a escala local, regional o nacional. Sovint requereixen valor polític i un
compromís a llarg termini.

La Unió Europea hi té un paper important a fer, i en els darrers anys la Comissió
Europea ha donat un impuls fort a les polítiques d’energia i de transport. La Unió Eu-
ropea s’ha fixat l’objectiu d’augmentar la contribució de les fonts energètiques noves
i renovables fins al 12% del consum de l’energia de la Unió abans del 2010, i a subs-
tituir el 20% de la gasolina i del gasoil per combustibles alternatius abans del 2020.
La Comissió Europea dóna suport a un programa amb una gamma d’iniciatives pràc-
tiques i innovadores que ajuden a millorar el transport urbà. Aquestes iniciatives con-
tribueixen a estendre les bones pràctiques i els estàndards i a introduir solucions i tec-
nologies innovadores en la realitat.

Les tendències actuals en els sectors del transport i de l’energia indiquen que es
necessitarà més acció a la UE en els propers anys. La Comissió Europea continuarà
mostrant el lideratge i considerarà noves mesures per empènyer la introducció en el
mercat de vehicles nets i energèticament eficients i de combustibles alternatius, i per
estudiar de quina manera pot promoure l’establiment de «zones netes». Aquests ob-
jectius podrien rebre suport a través d’un ús més sistemàtic de programes com ara la
Iniciativa Civitas. Però el transport i la política energètica europeus no podran pro-
porcionar totes les respostes. Els Estats membres, les autoritats regionals i locals, el
sector privat i els ciutadans han de mostrar el seu compromís, assumir les seves res-
ponsabilitats i ocupar activament els seus papers respectius.
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L’aprovació del Reial decret llei 5/2004, de 27 d’agost, que regula el règim del co-
merç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ha suposat la transposició a
l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 13 d’octubre de 2003. Aquesta Directiva estableix un règim per al co-
merç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEI) en la Comunitat, a fi de
fomentar reduccions de les emissions d’aquests gasos d’una forma eficaç en relació
amb el cost. 

Un dels instruments essencials que estableix la Directiva és l’elaboració per cada
Estat membre d’un pla nacional d’assignació que determinarà la quantitat total de
drets d’emissió que preveu assignar durant un primer període de tres anys (2005-
2007) i per a cada període de cinc anys subsegüent, com també el procediment d’as-
signació. El marc jurídic necessari per aplicar el Pla d’assignació a Espanya és el
Reial decret 1866/2004, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el Pla nacional d’assig-
nació de drets d’emissió 2005-2007 (PNA), i el Reial decret 60/2005 de 21 de gener,
pel qual s’introdueixen modificacions al Reial decret 1866/2004.
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Els treballs preparatoris del PNA espanyol han estat desenvolupats pel Grup Inter-
ministerial de Canvi Climàtic (GICC), constituït el maig del 2004 per acord de la Co-
missió Delegada del Govern per a Afers Econòmics. El GICC està presidit pel secre-
tari d’Estat d’Economia del Ministeri d’Economia i Hisenda. El seu secretari és el
secretari general per a la Prevenció de la Contaminació i del Canvi Climàtic del Mi-
nisteri de Medi Ambient, i a més en formen part representants de tots els departa-
ments competents dels ministeris d’Economia i Hisenda, de Foment, d’Indústria, Tu-
risme i Comerç, de Treball i Afers Socials, d’Agricultura, de Medi Ambient i
d’Habitatge i de l’Oficina Econòmica del President del Govern.

Principis bàsics del PNA

El Pla fixa com a objectiu inicial que les emissions d’Espanya en el primer període 
de tres anys 2005-2007 s’estabilitzin en la mitjana de les emissions dels tres últims
anys disponibles, 2000-2002, amb un increment addicional del 3,5% de les emissions
de CO2 dels sectors de la Directiva, per a increments d’activitat i nous entrants. En
aquest primer període, es pretén canviar la tendència creixent d’emissions per situar-
se en un punt d’inflexió, i l’any 2008 iniciar el descens per arribar a l’objectiu fixat
en el Protocol de Kyoto per a Espanya.

L’esforç de reducció addicional tindrà lloc el 2008-2012. Al final d’aquest perío-
de, les emissions no hauran de sobrepassar un 24% de les emissions del 1990, per-
centatge que s’assolirà sumant l’objectiu de limitació per a Espanya del Protocol de
Kyoto (15%) a l’estimació d’absorció per embornals (un màxim d’un 2%) i als crè-
dits que es poden obtenir en el mercat internacional (7%).

L’esforç de reducció d’emissions de CO2 es reparteix entre els sectors de la Direc-
tiva i els no inclosos en aquesta, de manera que es mantingui la proporció actual en el
total nacional d’emissions entre els sectors inclosos (40%) i els no inclosos (60%).
De fet, per als sectors inclosos en la Directiva es proposa el repartiment de 157,286
milions de tones (Mt) CO2/any, i també una reserva addicional de l’1,9% per a nous
entrants, de manera que resulta una assignació total de 160,28 Mt CO2/any, que re-
presenta una reducció del 2,5% respecte a les emissions del 2002 (164,32 Mt). A això
se sumen 13,92 Mt/any que s’assignen a les cogeneracions i instal·lacions mixtes que
donen servei a processos no enumerats a l’annex I de la Directiva, i 0,364 Mt/any
com a reserva per a aquestes mateixes instal·lacions. 
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Font: PNA, Reial decret 1866/2004.
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Per als sectors no inclosos en la Directiva, també denominats sectors difusos, es
requereixen mesures addicionals que condueixin a una reducció total d’emissions de
CO2 equivalent per un valor aproximat de 52 Mt en el període 2005-2007, a més
d’assegurar el compliment de les mesures ja previstes. S’està elaborant un conjunt de
mesures complementàries a les incloses a l’«Estratègia d’estalvi i eficiència energèti-
ca a Espanya 2004-2012» (I4), que permetin una reducció més gran dels consums
energètics i que, al costat d’altres, s’agruparan en el Pla d’acció 2004-2007 concre-
tant les actuacions de la mateixa I4 per a aquest període.

Activitats Gasos

Activitats energètiques Diòxid de carboni
1. Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica 

nominal superior a 20 MW, incloent-hi:
a) Instal·lacions de producció d’energia elèctrica 

de servei públic.
b) Instal·lacions de cogeneració que produeixen energia 

elèctrica en règim ordinari o en règim especial, 
independentment del sector en el qual donen servei. 
En queden excloses les instal·lacions de residus 
perillosos i les de residus urbans.

2. Refineries d’hidrocarburs.
3. Coqueries. 

Producció i transformació de metalls ferris Diòxid de carboni
4. Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals 

metàl·lics, incloent-hi el mineral sulfurat.
5. Instal·lacions per a la producció de ferro colat o d’acer 

(fusió primària o secundària), incloses les corresponents 
instal·lacions de colada contínua d’una capacitat de més 
de 2,5 tones a l’hora. 

Indústries minerals Diòxid de carboni
6. Instal·lacions de fabricació de ciment sense polvoritzar 

(clinker) en forns rotatoris amb una producció superior 
a 500 tones diàries, o de calç en forns rotatoris amb 
una capacitat de producció superior a 50 tones al dia, 
o en forns d’un altre tipus amb una capacitat de 
producció superior a 50 tones per dia.

7. Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra 
de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 tones 
al dia.

8. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics 
mitjançant enfornada, en particular de teules, maons, 
maons refractaris, taulells, gres ceràmic o porcellanes, 
amb una capacitat de producció superior a 75 tones 
al dia, i una capacitat d’enfornada de més de 4 m2

i de més de 300 kg/m2 de densitat de càrrega per forn. 

Altres activitats Diòxid de carboni
9. Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de:

a) Pasta de paper a partir de fusta o d’altres matèries 
fibroses.

b) Paper i cartró amb una capacitat de producció de més 
de 20 tones diàries. 

Categories d’activitats i gasos inclosos en l’àmbit d’aplicació 
del «Pla nacional d’assignació de dret d’emissió de gasos

d’efecte invernacle»

Font: Reial decret llei 5/2004, de 27 d’agost.
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Escenaris sectorials del PNA

L’escenari sectorial previst en el Pla nacional d’assignació dels drets d’emissió de
CO2 es divideix en un escenari per al sector elèctric i un altre per als sectors indus-
trials. Bàsicament s’han considerat les projeccions d’emissió basades en les emis-
sions històriques. A partir d’aquestes, s’ha calculat la capacitat de reducció d’emis-
sions de cada sector per efectuar l’assignació per sectors.

1) Per al sector elèctric, la previsió d’emissions mitjanes de generació elèctrica és
de 94 Mt CO2/any en el període 2005-2007, però a través del PNA s’assignen a
aquest sector 86,4 Mt CO2/any en el període 2005-2007, en què hi ha inclosos els
nous entrants del sector. Pel que fa a l’assignació del sector siderúrgic, el Pla inclou
1,6 Mt addicionals, corresponents a generació d’energia elèctrica amb gasos siderúr-
gics, cosa que a la pràctica eleva a 88 Mt els drets del sector.

2) Respecte al sector industrial, s’assignen a través del PNA 71,886 Mt CO2/any el
2005-2007, inclosos els augments de capacitat dels operadors existents, com també
1,994 Mt CO2/any de reserva per a nous entrants.

Amb relació a les cogeneracions i instal·lacions mixtes associades a processos no
enumerats a l’annex I de la Directiva, s’assignen 13,92 Mt CO2/any el 2005-2007, i
es constitueix una reserva per a aquest grup d’instal·lacions de 0,364 Mt CO2/any. 

Metodologia d’assignació de drets

1) Per al sector elèctric, la metodologia emprada parteix de les emissions reals de
mitjanes històriques del període 2000-2002, procedents dels mesuraments directes i
recollides a l’Inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per al període 1990-
2002. El PNA estableix que les assignacions a instal·lacions es realitzin amb els cri-
teris següents per arribar a la xifra de 86,4 Mt CO2 de mitjana anual: 

– Un criteri geogràfic que estableix que, fins a l’entrada de gas natural a les Bale-
ars i de gas natural liqüat a les Canàries, s’assignaran drets per la quantitat total
d’emissions reals que siguin produïdes pel parc generador disponible en cadas-
cuna de les comunitats autònomes i ciutats autònomes, independentment del
combustible que utilitzin. A més, seran potenciades les tecnologies de generació
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renovable i la de més gran eficiència energètica que permeti cobrir l’increment
de la demanda en el període 2005-2007.

– Un criteri tecnològic, que considera que algunes instal·lacions participaran amb
menor intensitat en la cobertura de la demanda en el període 2005-2007, com
ara les següents:
• les instal·lacions que prevegin una desaparició progressiva de la generació

amb fuel;
• les centrals tèrmiques que amb més de vint-i-cinc o trenta anys han consumit

bona part de la seva vida útil;
• les centrals que per aplicació d’altres condicionaments ambientals i/o opera-

tius no tinguin prevista cap inversió per incorporar tecnologia de disminució
de contaminants, i

• la reducció de forma progressiva de centrals tèrmiques menys eficients (30-
34% segons el tipus de carbó utilitzat); per contra, incrementen la seva parti-
cipació en la cobertura de la demanda les centrals tèrmiques a gas per cicle
combinat.

2) Per al sector industrial, l’assignació individual està basada en les emissions de
les instal·lacions durant el període 2000-2002 i en l’assignació sectorial prèviament
determinada. És a dir, una vegada establerta aquesta, el repartiment dels drets entre
les instal·lacions d’un sector determinat, es realitzarà utilitzant el pes que les emis-
sions de la instal·lació hagin tingut en les d’aquest sector durant el període de re-
ferència. 

Una vegada finalitzat el procediment d’assignació de drets d’emissió de gasos d’e-
fecte hivernacle, cal assenyalar la recepció de 1.054 sol·licituds, 926 de les quals s’ha
considerat que complien els requisits establerts al Reial decret llei 5/2004. El procés
regulat per aquest Reial decret llei estableix que les instal·lacions han de sol·licitar
per al primer període 2005-2007, a la comunitat autònoma corresponent, l’autoritza-
ció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Paral·lelament els titulars de la instal·la-
ció han de sol·licitar a l’Administració general de l’Estat (Ministeri de Medi Am-
bient) l’assignació de drets d’emissió. I és el Consell de Ministres qui aprova les
assignacions a les instal·lacions, a proposta dels ministeris d’Economia i Hisenda,
d’Indústria, Turisme i Comerç i de Medi Ambient, tràmit amb el previ d’informació
pública, i això és el que ha fet mitjançant el Reial decret 60/2005, de 21 de gener.

Convé assenyalar, en aquest procés, el paper destacat de les taules de diàleg social,
constituïdes per garantir la participació de les organitzacions sindicals i empresarials
en l’elaboració i el seguiment del PNA.

Al quadre següent es resumeix el repartiment de drets d’emissió per activitats del
PNA 2005-2007 aprovat:

Aquest repartiment de drets d’emissió aprovat fixa les tones que podran llançar a
l’atmosfera cadascuna de les instal·lacions. Però, si una instal·lació emet més gasos
d’efecte hivernacle dels que té autoritzats, haurà d’optar per reduir les emissions o
per comprar més drets en el mercat europeu que s’està creant per donar cobertura als
objectius de la Directiva europea i del Protocol de Kyoto.

El PNA autoritza el consorci voluntari de sectors industrials, com a instrument de
flexibilitat que permet reduir els costos de transacció i augmentar la capacitat de ne-
gociació en els mercats sense alterar la integritat ambiental del sistema. Aquest siste-
ma permet a les empreses agrupar-se per respondre a l’obligació de lliurar drets d’e-
missió de manera conjunta. No obstant això, no es permet l’autorització de consorcis
en el sector elèctric, ja que es considera que pot impedir que el PNA incentivi de ma-
nera efectiva les tecnologies d’emissió menys contaminants.

Finalment, el Reial decret llei pel qual es regula el règim de comerç de drets d’e-
missió de gasos d’efecte hivernacle, estableix un règim d’infraccions administrati-
ves, amb les sancions corresponents, que regula l’incompliment de les obligacions
que s’hi estableixen.

L’aplicació de la Directiva 2003/87/CE significarà el control i la limitació de les
emissions de CO2, principal gas d’efecte hivernacle, en totes les instal·lacions del seu
àmbit, tal com el Protocol de Kyoto va establir fixant els sostres quantitatius de les
emissions per a tots els països industrialitzats. No tan sols és un compromís ineludi-
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ble, sinó que suposa també una gran oportunitat, ja que l’esforç que el PNA exigeix a
la indústria implicarà a mitjà termini un impuls de les energies renovables i un reforç
del sector industrial i tecnològic d’Espanya, la qual cosa el dotarà d’una competitivi-
tat més gran. Un esforç que també haurà d’assumir el conjunt de la societat, ja que els
sectors que més estan augmentant les seves emissions són el sector transport i el resi-
dencial. En definitiva, la progressiva modernització de les instal·lacions més conta-
minants, la incentivació de les energies netes i renovables, i un ús racional i eficient
de l’energia són els reptes que ens ofereix el PNA de drets d’emissió per als propers
anys a tota la societat.

Fonts
Reial decret llei 5/2004, de 27 d’agost, pel qual es regula el règim de comerç de drets d’emis-

sió de gasos d’efecte hivernacle.
Reial decret 1866/2004, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el Pla nacional d’assignació de

drets d’emissió 2005-2007.
Reial decret 60/2005, de 21 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1866/2004, de 6 de

setembre, pel qual s’aprova el Pla nacional d’assignació de drets d’emissió 2005-2007.
www.mma.es/oecc/index.htm.
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L’aplicació de la
Directiva 2003/87/CE
significarà el control
i la limitació de les

emissions de CO2

Assignació

2005 2006 2007 2005-2007

Sector Núm. Tones de CO2

Generació: carbó 38 57.182.005 51.403.313 44.634.535 153.219.853

Generació: fuel 20 1.489.649 584.948 0 2.074.597

Generació: cicle combinat 41 16.614.739 21.986.780 27.843.402 66.444.921

Generació: extrapeninsular 105 11.113.608 11.424.961 11.922.061 34.460.630

Refinació de petroli 13 15.250.000 15.250.000 15.250.000 45.750.000

Siderúrgia 28 11.230.000 11.230.000 11.230.000 33.690.000

Ciment 35 27.536.362 27.536.362 27.536.362 82.609.086

Calç 25 2.456.300 2.456.300 2.456.300 7.368.900

Teules i maons 289 4.750.275 4.750.275 4.750.275 14.250.825

Rajoles 22 875.395 875.395 875.395 2.626.185

Vidre 37 2.243.994 2.243.994 2.243.994 6.731.982

Fregitel·les 22 678.788 678.788 673.843 2.031.419

Pasta i paper 114 5.288.493 5.288.493 5.288.493 15.865.479

Instal·lació mixta annex I 1 1.580.661 1.580.661 1.580.661 4.741.983

Cogeneració no annex I 165 11.919.251 12.323.242 12.472.347 36.714.840

Instal·lació mixta no annex I 2 1.858.600 1.582.896 1.605.544 5.047.040

TOTAL 957 172.068.120 171.196.408 170.363.212 513.627.740

Font: Ministeris d’Economia i Hisenda, d’Indústria, Turisme i Comerç i de Medi Ambient
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El mercat elèctric

El sector elèctric ha canviat completament amb el lliure mercat. On abans hi havia
grans empreses energètiques que generaven, transportaven, distribuïen i venien l’e-
lectricitat als consumidors, ara hi ha empreses jurídicament diferenciades a fi de ga-
rantir la transparència del sistema, especialment pel que fa a la retribució.

L’any 1996, d’acord amb la tendència general arreu del món, la Unió Europea va
decidir liberalitzar el mercat energètic per tal d’assolir més eficiència energètica i una
reducció de costos, i aprovà diverses directives per tal de fixar els principis bàsics
d’un lliure mercat energètic europeu. El 31 de gener de 1997, després de sis anys de
negociació, s’aprovà la Directiva 92/96 CE, relativa a un mercat elèctric intern a Eu-
ropa, que va obligar els Estats membres a impulsar la liberalització dels mercats
energètics. Tenia com objectiu principal portar a terme els acords per a l’establiment
del mercat elèctric obligant a realitzar una comptabilitat separada de les activitats de
generació, transport i distribució, tot i que les empreses podien integrar-se en un ma-
teix grup empresarial o holding d’empreses. Addicionalment, la Directiva obligava a
acceptar l’accés de tercers a la xarxa. Per implantar el mercat lliure de manera esgla-
onada, la Unió Europea va establir uns terminis màxims per a l’accés dels usuaris al
mercat depenent del seu consum energètic anual.

Espanya va iniciar el camí de la liberalització l’any 1997, amb la llei 54/1997, de
9 d’octubre, del sector elèctric, i amb la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hi-
drocarburs. El principal objectiu era introduir l’obertura del mercat energètic dins
dels principis establerts a la Directiva europea. El sector energètic no és homogeni, ja
que hi ha grans diferències entre el sector elèctric, el del gas natural i el de la resta d’-
hidrocarburs.

La generació i la comercialització d’electricitat s’han obert a la lliure competèn-
cia, mentre que el transport i la distribució es mantenen com a activitats regulades en
règim de monopoli. Aquest fet, però, no implica que aquestes empreses tinguin drets
exclusius en l’ús de les xarxes, les quals queden obertes a la resta d’operadors i als
consumidors mitjançant el principi d’accés de tercers a les xarxes.

Amb aquest nou model de mercat s’abandona la idea de «servei públic», que és
substituïda per la de «garantia de subministrament» per a tots els consumidors. Es re-
coneix el dret a la lliure instal·lació de generació d’energia elèctrica i s’organitza el
funcionament d’aquesta partint del principi de competència, de manera que els preus
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es fixen en funció de decisions adoptades lliurement pels agents participants.
Es configura així un sector elèctric sobre la base dels principis d’objectivitat,

transparència i lliure competència, sense perjudici de la necessària regulació pròpia
de les característiques d’aquest sector, entre les quals destaca la necessitat de coordi-
nació econòmica i tècnica del seu funcionament. Per assegurar la correcta operativi-
tat del sistema, s’estableixen les figures de dos organismes de coordinació. D’una
banda, s’ha creat la figura de l’operador del mercat, que és responsable de la gestió
econòmica del sistema i del mercat organitzat d’ofertes de compra i venda d’energia
elèctrica. Aquesta tasca ha estat assignada a la Compañía Operadora del Mercado Es-
pañol de Electricidad. D’altra banda, s’ha creat la figura de l’operador del sistema
com a responsable de la gestió tècnica del sistema, amb l’obligació de garantir la
continuïtat i la seguretat del subministrament elèctric i de la correcta coordinació del
sistema de producció i transport. Les funcions de l’operador del sistema corresponen
a l’empresa Red Eléctrica de España S.A.

Agents implicats en el funcionament del sector elèctric i relació entre ells. Font: ICAEN

Les funcions de
l’operador del sistema

corresponen 
a l’empresa 

Red Eléctrica 
de España S.A.

El dia 1 de gener de 2003, es va liberalitzar completament el mercat de l’electrici-
tat. D’aquesta forma, tots els usuaris consumidors d’energia poden, des d’aquell mo-
ment, adquirir l’energia al lliure mercat, si bé es manté la possibilitat de continuar a
tarifa.

Operativa del mercat elèctric
Cada dia té lloc el mercat diari, que té com a objectiu portar a terme les transac-

cions d’energia per a l’endemà. Els agents que desitgen participar en aquest mercat,
presenten a l’operador del mercat les seves ofertes de compra o de venda. Com a ofe-
rents, hi participen totes les unitats de producció disponibles, com també els agents
externs registrats com a venedors. La part que fa la demanda en el mercat diari són les
distribuïdores (que fan la compra per als consumidors a tarifa), els comercialitzadors
(que fan la compra per als consumidors a lliure mercat), els mateixos consumidors (si
ho desitgen) i els agents externs registrats com a compradors. L’operador del mercat
desenvolupa el procés de cassació entre les ofertes de compra i de venda rebudes, i
se’n determina el preu marginal horari. Per a cada hora es fa l’ajust per cobrir la de-
manda seguint el procediment següent: en primer lloc, s’accepten les ofertes de les
centrals que presenten un preu més baix per quilowatt hora subministrat (centrals nu-
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clears i grans hidràuliques). Tot seguit, s’accepten ofertes de centrals amb preu més
elevat, i així es va cobrint la demanda amb centrals amb preus cada cop més alts. S’a-
rriba a un punt en què tota l’energia necessària és coberta. El preu que cobraran totes
les centrals que caldrà posar en funcionament durant aquesta hora, independentment
de l’oferta que hagin fet, és el preu més alt. Es diu, doncs, que les centrals que mar-
quen preu són les que han entrat les últimes en el procés d’ajustament d’oferta i de-
manda. Normalment són les centrals tèrmiques. El preu marginal, el marca la central
generadora, que ajusta el preu del darrer quilowatt hora sol·licitat. Així, el cost de l’e-
nergia és el resultat de fer el producte entre l’energia comprada en una determinada
hora pel preu marginal d’aquella hora. D’acord amb aquest procediment, al cap de
l’any es tenen 8.760 preus per quilowatt hora bescanviat entre productors i compra-
dors; un, però, per a cada hora de l’any.

Un cop ajustades les ofertes i les demandes (procés de cassació), l’operador del
sistema n’estudia la viabilitat tècnica (solució de restriccions tècniques) per garantir
el compliment dels criteris de seguretat i fiabilitat de subministrament en la xarxa de
transport. En aquest procés, es podria recomanar l’engegada de centrals que havien
quedat fora per haver ofert preus massa elevats o, al contrari, es podria impedir que
centrals que havien entrat en la cassació produïssin. Aquest fet es dóna quan la cassa-
ció del mercat diari no respecta la capacitat màxima d’intercanvi entre sistemes elèc-
trics, o els requisits de seguretat. El preu per quilowatt hora produït que s’abonarà a
la central que s’hagi de posar en funcionament serà el preu que havia ofert, i no pas
el de cassació.

En el mercat intradiari, gestionat per l’operador del mercat, es fan els ajustos dels
desviaments en generació o en demanda que es poden produir amb posterioritat a ha-
ver-se fixat el programa diari. És organitzat en sis sessions al llarg del dia, i hi poden
presentar oferta de compra o venda d’energia els agents que hagin participat en la
sessió del mercat diari.

L’operador del mercat fa la liquidació amb la informació resultant dels processos
de cassació dels mercats diari i intradiari, de la solució de les restriccions tècniques i
de la informació que l’operador del sistema posa a disposició de l’operador del 
mercat.

Gràfic. Evolució del consum elèctric respecte a la previsió de consum (dia complet). Rècord de consum màxim el 27-1-
2005 a les 19.56 h: 43.708 GW. Font: REE.
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Demanda d’energia elèctrica Dijous, 27 de gener de 2005
Demanda Real Máx. 43.708 ME a les 19:56 h Mín. 26.750 MW a les 05:17h
Programada 43.601 MW 26.850 MW
Prevista actual 43.298 MW 27.039 MW
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La retribució del sistema elèctric
La retribució de la generació es fa al mercat mitjançant el procés de cassació de les

ofertes de compra i les ofertes de venda. La retribució econòmica del transport i de la
distribució continua sent fixada administrativament. Per l’ús de la xarxa, el consumi-
dor ha d’abonar al distribuïdor i al transportista un peatge regulat per l’Administració
en forma de tarifes d’accés. La retribució de la comercialització no està regulada i
s’obté a partir del benefici que obtinguin les empreses per a cada quilowatt hora ve-
nut al consumidor i de les possibilitats que tinguin d’adquirir l’electricitat en mercats
de futurs amb costos inferiors.

Com que és inviable que el consumidor aboni a cadascun dels agents implicats la
part que li correspon, s’ha establert un mecanisme retributiu que equilibra despeses i
ingressos dels agents per tal que tots ells rebin la part que els pertoca. Per aquest mo-
tiu, el ministeri encarregat d’establir les tarifes elèctriques (actualment el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio) comptabilitza, d’una banda, totes les despeses del
sector i, de l’altra, tots els ingressos previstos arran de la facturació als consumidors
del mercat lliure i del regulat. El resultat és corregit amb els desviaments arrossegats del 
balanç de l’any anterior. Els preus de la tarifa i dels peatges en lliure mercat s’esta-
bleixen de manera que s’obtingui per a l’any següent una balança equilibrada.

Estructura del sector elèctric conformat per empreses jurídicament diferenciades. Font: ICAEN.

Gràfic. Preu de cassació horari corresponent al mes de desembre del 2004. Font: Omel.
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De la recaptació de les factures dels consumidors a tarifa se n’encarrega la distri-
buïdora, i dels consumidors a lliure mercat, la comercialitzadora. Les dues empreses
gestionen els pagaments als agents implicats. D’aquest manera el titular de la pòlissa
només té un interlocutor; no obstant això, d’altra banda, només pot aspirar a tenir una
idea de quin percentatge de la factura es destina a cada agent, però mai no podrà sa-
ber-ho amb exactitud.

Els preus de tarifa es defineixen anualment en un reial decret que es publica al fi-
nal del mes de desembre de l’any anterior. El divendres 31 de desembre de 2004, es
va publicar al BOE el Reial decret 2392/2004, de 30 de desembre, pel qual s’establia
la tarifa elèctrica per a l’any 2005. L’augment mitjà per a tots els paràmetres que con-
formen el preu es va establir en un 1,71% respecte a l’any 2004. Les tarifes de submi-
nistrament són fixes i invariables per a tot l’any.

Acompanyant el decret, el Govern presenta l’expedient en què es detallen les ba-
lances econòmiques previstes per a l’any següent, amb els quals es justifiquen les no-

Els preus de tarifa
es defineixen

anualment en un reial
decret que es publica

al final del mes de
desembre de l’any

anterior.

Font: Expedient de tarifes de l’any 2005. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Costos sistema elèctric previsió 205

Comercial 2% Diversificació 3%

Generació 67%Paraments 4%

Transport 5%

Distribució 19%

Costos del sector elèctric per a l’any 2005. Font de les dades: Expedient de tarifes de l’any 2005. Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme. Font del gràfic: ICAEN.

MILIONS D’EUROS

DESPESES DE PRODUCCIÓ 11.587

DESPESES PERMANENTS 744

DESPESES DE TRANSPORT 916

DESPESES DE DISTRIBUCIÓ 3.400

DESPESES DE GESTIÓ COMERCIAL 292

DIVERSIFICACIÓ + SEGURETAT D’ABASTAMENT 572

INGRESSOS PER PEATGES D’EXPORTACIONS –17�

DESPESES DOBLEMENT COMPTABILITZADES –258

DESPESA TOTAL DEL SERVEI 17.238

PREU MITJÀ NECESSARI 7,3081

PREU MITJÀ ANTERIOR 7,2072

INCREMENT TARIFA 2005 1,40%

INCREMENT DESVIAMENT 2003 I 2004 –0,13%

DESPESES MODIFICACIÓ NORMATIVA ESPECIFICA 0,44%

INCREMENT TARIFA 2005 (TOTAL) 1,71%
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ves tarifes. En aquest càlcul es considera també l’augment de l’IPC previst —per al
2005, del 2,0%– i l’increment de demanda esperat— per al 2005, del 4,59%.

Els costos del sector elèctric són els següents:
Costos de producció: són els costos que tenen les centrals de generació elèctrica.

Principalment són les matèries primeres (carbó, gas natural i urani), els costos de
manteniment i operació de les centrals de règim ordinari i règim especial, els costos
pels drets d’emissió de CO2 (d’acord amb el compliment del Protocol de Kyoto) i els
costos dels intercanvis d’electricitat amb França i Portugal.

Costos permanents: són els costos dels organismes que gestionen i organitzen el
sistema elèctric i els costos de transició a la competència (cost que cal abonar a les
empreses generadores en concepte de l’amortització de les centrals construïdes fins
deu anys abans de l’entrada en vigor del lliure mercat).

Costos de transport: són els costos de les companyies de transport per mantenir
les línies d’alta tensió.

Costos de distribució: són les despeses que tenen les empreses distribuïdores per
mantenir la xarxa existent, per ampliar-la i per mantenir-ne la qualitat. També s’hi in-
clou la taxa que han d’abonar les distribuïdores als municipis per l’ús del sòl. Aquesta
taxa és proporcional a l’energia venuda pel distribuïdor al consumidor final.

Diversificació i seguretat de subministrament: moratòria nuclear, règim especial
(costos per mantenir el sistema de primes de què gaudeix el règim especial), etc.

Costos de gestió comercial: Costos de venda d’energia reconeguts a les distribuï-
dores.

Com a resultat de fer el quocient entre el total de despeses anuals del sector pel to-
tal d’energia consumida en tot l’any, en surt la tarifa elèctrica mitjana o de referència
TERM, que per al 2005 és de 7,3304 centA/kWh. Aquest valor és el que s’utilitza
com a base per establir les primes del règim especial.

Com adquirir energia elèctrica

Avui dia, el consumidor té dues opcions per adquirir l’energia elèctrica. D’una
banda, l’opció de tota la vida, és a dir, anar a tarifa comprant l’electricitat a la distri-
buïdora que la subministra al punt de consum i abonant el que està reglamentat pel
decret de tarifes. L’altra opció de què disposa el consumidor és triar comprar l’elec-
tricitat al mercat lliure, és a dir, o a una comercialitzadora, o directament al mercat
pool o a un productor, si bé físicament l’electricitat la hi continuarà servint la distri-
buïdora que opera en aquella zona geogràfica. Si el consumidor tria aquesta via, el
cost a abonar queda definit per un contracte privat signat pels subjectes implicats.
Tot i així, com que tant el transport com la distribució no estan del tot liberalitzats,
hi ha una sèrie de costos que estan definits al mateix decret de tarifa; són tarifes de
peatge aplicables als consumidors de mercat. El peatge es paga per l’ús de la xarxa i
obeeix al mateix concepte que els costos postals (en què un segell d’àmbit estatal
val tant per dur una carta al costat de casa com a mil quilòmetres). No depenen de la
distància, sinó de l’energia que s’adquireixi i de la intensitat amb què es demana
aquesta energia.

Així doncs, si un usuari a tarifa desitja estalviar en la contractació de l’electricitat,
té dues opcions: o bé cercar les possibilitats d’estalvi a través d’un estudi d’optimit-
zació del punt de consum —l’experiència indica que gairebé sempre es detecta que hi
ha paràmetres a optimitzar que estan provocant sobrecostos que es podrien eliminar–,
o bé valorar la possibilitat de l’estalvi econòmic que suposaria portar el punt que ac-
tualment es troba a tarifa al lliure mercat.

Adquisició de l’electricitat al mercat regulat («anar a tarifa»)
El cost de l’energia en aquest mercat regulat es compon per una part fixa (terme de

potència) i una part variable (terme d’energia). Complementàriament, s’addicionen
uns recàrrecs o bonificacions d’acord amb la discriminació horària contractada, els
excessos de potència enregistrats i l’energia reactiva consumida. Finalment, cal addi-
cionar-hi l’impost elèctric i l’IVA.

Marc jurídic
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A nivell de consumidor, per conformar el preu de les compres a tarifa, cal inclou-
re-hi els conceptes següents:

Terme d’energia (A/kWh). Es paga per cada quilowatt hora consumit i al preu que
correspongui d’acord amb la tarifa contractada.

Terme de potència (A/kW al mes). Es paga cada mes per la potència contractada i
a un cost en funció de la tarifa contractada. Hi ha certes modalitats tarifàries en què
s’han d’abonar els excessos de potència que s’hagin produït durant el mes. Els sub-
ministraments que tenen contractada una tarifa domèstica 2.0 o 2.0N (tarifa noctur-
na), disposen d’un limitador de potència que, quan se sobrepassa la potència contrac-
tada, talla el subministrament elèctric. En canvi, per a totes les altres tarifes hi ha
l’opció o bé de limitar la potència amb l’interruptor general o bé la d’instal·lar-hi un
maxímetre que mesura la potència màxima consumida cada mes i que serà la que la
companyia facturarà. En aquests casos, es diu que el subministrament és de tipus 1, 2
o 3 en funció del nombre de maxímetres instal·lats, ja que es poden contractar potèn-
cies diferents segons els períodes horaris.

Complement per discriminació horària. En funció de la discriminació horària
contractada, s’apliquen uns recàrrecs o uns descomptes per afavorir els consums en
unes determinades hores de l’any. Així, s’apliquen descomptes en hores de nit i cap
de setmana, i recàrrecs en hores punta (hores en les quals la majoria de la gent consu-
meix electricitat). Tan sols la tarifa domèstica 2.0 permet contractar la discrimina-
ció horària DH0. En aquest cas, es diu que s’ha contractat la tarifa nocturna (2.0N), 

Font: Reial decret de tarifes per a l’any 2005: annex I, RD 2392/2004 (BOE núm. 315)

ANNEX I
1. RELACIÓ DE TARIFES BÀSIQUES AMB ELS PREUS DELS SEUS TERMES DE POTÈNCIA I ENERGIA

TARIFES I GRAONS DE TENSIÓ TERME DE POTÈNCIA TERME D’ENERGIA
Tp: E/kW mes Tp: E/kW mes

BAIXA TENSIÓ
1.0 Potència fins a 770 W 0,277110 0,062287
2.0 General, potència no superior a 15 kW (1) 1,461129 0,083007
3.0 General 1,430269 0,083728
4.0 General de llarga utilització 2,284634 0,076513
B. Enllumenat públic 0,00000 0,073285
R. Riscos agrícoles 0,335417 0,077841
ALTA TENSIÓ
Curta utilització
1.1 General no superior a 36 Kv 1,980859 0,066324
1.2 General major de 36 kV i no superior a 72,5 kV 1,873273 0,062274
1.3 General major de 72,5 kV i no superior a 145 kV 1,809987 0,060439
1.4 Major de 145 kV 1,759358 0,058412
Mitjana utilització
2.1 No superior a 36 kV 4,075634 0,060502
2.2. Major de 38 kV i no superior a 72,4 kV 3,854132 0,056640
2.3 Major de 72,5 kV i no superior a 145 kV 3,727556 0,054996
2.4 Major de 145 kV 3,632629 0,053224
Llarag utilització
3.1 No superior a 36 kV 10,821947 0,048731
3.2 Major de 38 kV i no superior a 72,4 kV 10,119470 0,045882
3.3 Major de 72,5 kV i no superior a 145 kV 9,809367 0,044112
3.4 Major de 145 kV 9,511921 0,042908
TARIFES T. DE TRACCIÓ
T.1 No superior a 36 kV 0,620205 0,069361
T.2 Major de 38 kV i no superior a 72,4 kV 0,569576 0,065247
T.3 Major de 72,5 kV 0,556920 0,063223
TARIFES R. RISCOS AGRICOLES
R.1 No superior a 36 kV 0,506290 0,069425
R.2 Major de 38 kV i no superior a 72,4 kV 0,480974 0,065375
R.3 Major de 72,5 kV 0,455661 0,063160
TARIFA G.4 DE GRANS CONSUNIDORS 10,208070 0,011265
TAFIFA VENTA A DISTRIBUIDORS (D)
D.1 No superior a 36 kV 2,200412 0,046539
D.2 Major de 38 kV i no superior a 72,4 kV 2,077085 0,044398
D.3 Major de 72,5 kV i no superior a 145 kV 2,025157 0,042840
D.4 Major de 145 kV 1,960248 0,041671

(1) A aquesta tarifa, quan s’hi apliquin el complement per discriminació horària nocturna (tipus 0) no s’hi apli-
caran els recàrrrecs o descomptes establerts al punt 7.4.1 (tipus 0) del títol I de l’Annex I de l’Ordre de 12 de
gener de 1995, sinó que s’aplicaran directament els següents preus a l’energia consumida en cadascun dels
períodes horaris:
– Energia consumida dia (punta i plana): 0,085274 euros7kWh en termes d’energia
– Energia consumida nit (vall): 0,038670 euros/kWh de terme d’energia
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en la qual s’apliquen preus d’energia diferents en hores de dia i en hores de nit res-
pecte als de la tarifa 2.0. Els preus aplicables en hores de dia són superiors als de la
tarifa 2.0, i en les hores de nit, força inferiors. Els recàrrecs indicats al quadre adjunt
s’apliquen sobre el consum del període corresponent i amb el preu de la tarifa mitja-
na.

Distribució d’hores punta, pla i vall al llarg de l’any. Font: annex I de l’Ordre de 12 de gener de 1995.

Punta Pla Vall

DH0 Tarifa domèstica nocturna

DH1 +20% +20% +20%

DH2 +40% – –

DH3 +70% – –43%

DH4 +100% – –43%

Coeficient de recàrrec i descompte per discriminació horària. Font: annex I de
l’Ordre de 12 de gener de 1995.

Hores punta Hores vall
Tipus Hivern Estiu Hivern Estiu

2 9-13 h 10-14 h

3 18-22 h 9-l3 h 0-8 h 0-8 h

4 17-23 h 9-15 h Dissabtes i festius 
de 0 a 24 h; laborables 

de 0 a 8 h 

Hores planes: la resta de l’any

Discriminació horària (Catalunya, zona 2)

Recàrrec per energia reactiva. Si el subministrament té un consum d’energia reac-
tiva excessiu (factor de potència inferior a 0,90), s’hi aplicarà un recàrrec. Per contra,
si el valor cost és superior a 0,95, s’hi aplicarà una bonificació. L’energia reactiva és
una forma d’electricitat que consumeix combustible per ser generada, que satura la
xarxa en circular-hi, que no és útil per als consumidors, però que, en canvi, cal gene-
rar-la per culpa d’un mal ajustament dels equips dels consumidors.

Impost especial sobre l’electricitat. Sobre el total de costos indicats fins ara, cal
aplicar-hi l’impost elèctric, que és resultat de fer el producte entre el cost acumulat en
els conceptes anteriors i el valor 1,05113% × 4,864.

Lloguer del comptador: En cas que no sigui de propietat, el preu està regulat en el
decret de tarifes.

IVA. Increment del 16% sobre el preu final, incloent-hi l’impost elèctric i el lloguer
del comptador.

Adquisició de l’electricitat al mercat lliure
Segons dades de REE, l’any 2004, un 35% dels consumidors de Catalunya, amb un

consum global de 15.800 GWh/any, van adquirir l’energia al lliure mercat. El 65%
restant de consumidors, amb un consum global de 28.700 GWh/any, van anar a 
tarifa.

Tot i que les regles del lliure mercat permeten adquirir (comercialment) l’energia
directament al pool o a través d’un acord amb algun productor, molt pocs consumi-
dors trien aquesta opció. Gairebé tots els subministraments en baixa tensió i la majo-
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adquirir l’energia al
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ria dels d’alta tensió que van al lliure mercat, ho fem a través d’una comercialitzado-
ra que els fa d’intermediari.

Per demanar ofertes a les comercialitzadores, cal aportar-los la quantitat d’infor-
mació més gran possible sobre el punt de consum. Una manca de dades provoca que
a les comercialitzadores els sigui molt difícil fer una avaluació precisa de la corba de
càrrega, i per tant l’oferta que puguin fer (descompte sobre tarifa) serà més limitada
arran de la incertesa del consum. Són imprescindibles paràmetres com el consum de
tot un any (o dels darrers dotze mesos), el detall del consum horari, la potència con-
tractada, la tarifa contractada i la facturació anual.

Les ofertes que es rebin de les comercialitzadores, cal valorar-les prenent com a
referència el preu que es paga a tarifa. També cal considerar el valor dels serveis que
ofereixen les empreses comercialitzadores als consumidors. Darrerament, moltes
companyies complementen una oferta de subministrament d’energia amb serveis
d’assegurances o d’assistència a la llar o diagnòstics d’estalvi energètic. A l’hora de
revisar les clàusules de les ofertes, cal assegurar-se que no hi hagi recàrrecs per in-
compliment de consum en unes determinades hores del dia (per exemple a les hores
vall, etc.). El contracte de compra en el lliure mercat és un contracte privat que pot
contenir tots els acords que les parts decideixin. Els termes més importats que cal
considerar són el termini del contracte, les condicions econòmiques de l’energia que
es consumirà (preu, descompte, etc.) i els serveis que rebrà el consumidor. És reco-
manable que tots els conceptes inclosos en el preu hi estiguin ben detallats.

Per passar de tarifa al lliure mercat, cal que la distribuïdora que opera en el territo-
ri expedeixi un document que dóna dret a accedir a la seva xarxa. Es tracta de l’accés
de tercers a la xarxa (ATR). Per expedir aquest document, la distribuïdora comprova
que l’interruptor de control de potència (ICP) instal·lat a casa de l’abonat sigui co-
rrecte. Els tràmits per aconseguir els drets d’accés a xarxa, normalment els fa la co-
mercialitzadora que el consumidor contracta.

Els consumidors domèstics, del sector serveis o les petites indústries que no supe-
ren la potència contractada de 15 kW no han de modificar els seus comptadors ni
canviar-los. Si no tenen instal·lat un ICP (interruptor de control de potència), poden
col·locar-lo de lloguer (instal·lació que va a càrrec de la distribuïdora) o demanar a un
electricista autoritzat que en faci la instal·lació. En canvi, els consumidors a baixa
tensió i amb potència contractada superior a 15 kW (sector serveis i petites empre-
ses), han d’instal·lar comptadors de mesura del consum elèctric que es produeixi cada
hora. Els nous comptadors requereixen una línia telefònica de comunicació directa
entre l’equip de mesura i la companyia per tal de realitzar la mesura d’acord amb la
legislació vigent. Els equips de mesura actuals, tot i no ser útils, s’haurien de conser-
var per poder fer-hi verificacions dels consums. Un punt de servei de l’empresa dis-
tribuïdora pot instal·lar aquests comptadors nous i cobrar un lloguer regulat per l’Ad-
ministració. Per fer el canvi de comptadors es disposa d’un període transitori llarg.

El consumidor que compra al lliure mercat, ha de romandre-hi un període mínim
d’un any. Transcorregut l’any, es pot tornar a comprar a tarifa, o continuar al lliure
mercat. En cas que tornés a comprar a tarifa, hauria de mantenir-s’hi com a mínim
dotze mesos, abans de poder passar-se un altre cop al lliure mercat.

Pel que fa a la factura al lliure mercat, el cost de l’energia també pot considerar-se
que està definit per un cost fix i un de variable. El terme variable està regit principal-
ment pel preu de cassació entre productors i consumidors, que es realitza hora a hora.
Els preus de cassació en hores punta són més elevats que en hores vall. La part fixa
de la factura en lliure mercat està definida pel que són els peatges d’accés, que es pu-
bliquen al reial decret de tarifes. Els peatges d’accés es componen pels peatges de
potència i els peatges d’energia, que no varien en tot l’any. Els peatges per energia
podrien considerar-se com una part variable, però representen un percentatge baix
del que és el cost total dels peatges d’accés, ja que la major part del cost és per la
potència contractada (i, per tant, fix). Els peatges, la comercialitzadora els abona a la
distribuïdora, que és l’empresa que físicament porta l’electricitat al punt de consum.
Finalment, a aquests dos costos cal addicionar-hi el marge de comercialització (el be-
nefici que fa l’agent comercialitzador pel fet de comprar l’electricitat al mercat, abo-
nar els peatges a la distribuïdora i facturar l’energia a l’usuari final). Aquest marge de
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comercialització pot ser negatiu (tot i que els comercialitzadors usen mecanismes
d’assegurament del pool per no perdre-hi), nul o positiu, tot depenent de l’estratègia
comercial del grup energètic. Per últim, cal aplicar-hi els recàrrecs per reactiva i per
excés de potència i, l’impost elèctric i l’IVA, igual com es fa per als subministra-
ments de tarifa.

Els consumidors poden negociar directament i de manera privada amb les com-
panyies comercialitzadores fixant el preu que acordin les dues parts. La situació més
habitual és fixar un preu per quilowatt hora d’acord amb el perfil de la demanda del
consumidor. Tanmateix, el preu es pot estimar a partir dels costos que la companyia
comercialitzadora pagarà per cobrir les necessitats del consumidor.

Preu horari final mitjà. Inclou el preu marginal de cassació, la garantia de potèn-
cia i els serveis complementaris. Tots tres conceptes varien hora a hora, és a dir, que
al cap de l’any hi ha 8.760 preus per a cadascun dels conceptes indicats. Estadística-
ment, el preu de cassació oscil·la entre 1,2 i 6,0 centA/kWh, i la mitjana se situa prop
de 3,6 centA/kWh. El conjunt de la garantia de potència i els serveis complementaris
és de prop de 0,60 centA/kWh.

Peatges per transport i distribució. Estan fixats per les tarifes oficials i depenen
del perfil de la demanda (potència) i de la tensió. L’estructura dels peatges es defi-
neix al Reial decret 1164/2001.

Font: Reial decret 1164/2001 (BOE núm. 268).

Com s’ha indicat anteriorment, hi ha dos tipus de peatge: el de potència (de tipus
fix) que és resultat de fer el producte de la potència contractada en cadascun dels pe-
ríodes pel valor A/kW establert al BOE; i el d’energia (de tipus variable segons el con-
sum), que és resultat de fer el producte entre el consum en cadascun dels períodes ho-
raris pel valor A/kWh establert pel BOE en cadascun dels períodes. Per a aquest any
2005, els peatges de potència varien entre 16,70 i 36,99 A/kWany, i els d’energia en-
tre 0,0097 i 0,0359 A/kWh, tot depenent del període horari i del grup al qual es pertan-
yi segons la tensió a la qual s’està connectat i la potència que s’ha contractat. Els pe-
atges comprenen els costos d’operació del sistema, els d’operació del mercat, la taxa
de la CNE, les compensacions extrapeninsulars i els costos de diversificació i segure-
tat del sistema (com ara la moratòria nuclear o el cost per adquisició de l’energia al rè-
gim especial). El peatge representa entre un 40 i un 55% de la facturació, tot depenent
del graó en què se situï el punt de consum.

TARIFA ANTIGA TARIFA NOVA

BAIXA TENSIÓ BAIXA TENSIÓ
2.0 General, potència no superior a 15 kV 2.0A Simple per a baixa tensió
3.0 General 3.0A General per a baixa tensió
4.0 General llarga utilització 3.0A General per a baixa tensió
B.0 Enllumenat públic 3.0A General per a baixa tensió
R.0 Riscos agrícoles ALTA TENSIÓ

ALTA TENSIÓ Tarifes generals d’alta tensió
Tarifes T de tracció 6.1 ó 3.1A: No superior a 36 kV (1)
T.1: No superior a 36 kV 6.2: Major de 36 kV i no superior a 72,5 kV
T.2: Major de 36 kV i no superior a 72,5 kV 6.3: Major de 72,5 kV
T.3: Major de 72,5 kV Tarifes generals d’alta tensió
Tarifes d distribuidors 6.1 ó 3.1A: No superior a 36 kV (1)
D.1: No superior a 36 kV 6.2: Major de 36 kV i no superior a 72,5 kV
D.2: Major de 36 kV i no superior a 72,5 kV 6.3: Major de 72,5 kV
D.3: Major de 72,5 kV i no superior a 145 kV Tarifes generals d’alta tensió
D.4: Major de 145 kV 6.1 ó 3.1A: No superior a 36 kV (1)
Tarifes generals d’alta tensió 6.1 ó 3.1A: No superior a 36 kV (1)
Esglaó 1: No superior a 14 kV 6.2: Major de 36 kV i no superior a 72,5 kV
Esglaó 2: Major de 14 kV i no superior a 36 kV 6.3: Major de 72,5 kV i no superior a 145 kV
Esglaó 3: Major de 36 kV i no superior a 72,5 kV 6.4: Major de 145 kV
Esglaó 4: Major de 72,5 kV i no superior a 145 kV 6.5: Conexions internacionals
Esglaó 5: Major de 145 kV
Esglaó 6: Connexions internacionals

(1) S’aplicarà la tarifa 3.1 quan l apotència contractada en ell en tots els períodes tarifaris sigui igual o infe-
rior a 450 kV i 6.1 si és superior a aquesta potència.
(2)Es denominarà tarifa 6.5I a la corresponent a connexions internacionals i 6.5c a la corresponent a aquells
subministres els qual, acomplint els requisits de l’article 10 del present Reial Decret s’acullin a la tarifa 6.5
aixi com auqlls subministres que amb anterioritat a la publicació del present Reial Decret estiguessin acolits a
la tarifa d’accés general d’alta tensió, denominada connexions interncaionals en aplicació de l’article 22 del
Reial Decret-llei 6/2000.
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Excessos de potència. De la mateixa manera que a tarifa es facturen els excessos
de potència, al lliure mercat també es facturen.

Pèrdues. Són els costos que representen portar l’energia de la central de generació
al punt de consum. Es distingeixen diversos percentatges de pèrdues, tot depenent de
la tensió a la qual s’està connectat i de la potència contractada.

Font: Reial decret de tarifes per a l’any 2005: annex VII, RD 2392/2004 (BOE núm. 315).

Font: Reial decret de tarifes per a l’any 2005: annex V, RD 2392/2004 (BOE núm. 315).

Recàrrec per energia reactiva. Si el subministrament té un consum d’energia reac-
tiva, s’aplicarà un recàrrec que es calcularà com el producte entre cada kVA rh exce-
dit del límit per un valor establert en el decret de tarifes.

PREUS DELS TERMES DE POTÈNCIA I D’ENERGIA, ACTIVA I REACTIVA, DE LES TARIFES D’ACCÉS DEFINIDES
EN EL REIAL DECRET 1164/2001, DE 26 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN TARIFES D’ACCÉS A LES

XARXES DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
1. PREUS GENERALS
1.o Preus dels termes de potència i energia activa de les tarifes de baixa tensió

– Tarifa 2.0A: Tp: 17,643080 e/kW i any
Tp: 0,026132 e/kWh

– Tarifa 2.0NA:
TP: 16,697723 e/kW i any 

Període 1 Període 2

Te: e/kW 0,035948 0,023428

Període tarifari 1 Període tarifari 2 Període tarifari 3

Tp: e/kW i any 21,507034 12,726943 2,762,23

Te: e/kWh 0,018940 0,017295 0,013684

Període tarifari 1 Període tarifari 2 Període tarifari 3

Te: e/kW i any 16,261726 10,028170 2,299574

Te: e/kWh 0,011719 0,011023 0,009756

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

6.1 10,493659 5,252340 3,846940 3,846940 3,846940 1,752617

6.2 8,761187 4,383761 3,211801 3,211801 3,211801 1,463366

6.3 8,039007 4,022671 2,945735 2,45735 2,945735 1,343002

6.4 7,316826 3,661580 2,679669 2,679669 2,679669 1,222638

6.5 0,713697 0,713697 0,324986 0,324986 0,314986 0,214983

2.o Preus dels termes de potència i energia activa de les tarifes d’alta tensió

TARIFES GENERALS D’ALTA TENSIÓ
Termes de potència e/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

6.1 0,017967 0,016810 0,014990 0,009866 0,006448 0,005015

6.2 0,015013 0,014063 0,012543 0,008235 0,005385 0,004181

6.3 0,013810 0,012860 0,011530 0,007539 0,004942 0,003884

6.4 0,012543 0,011719 0,010453 0,006905 0,004498 0,003485

6.5 0,001848 0,001848 0,000957 0,000957 0,000957 0,000957

Termes d’energia e/kWh

3.o Terme de facturació d’energia reactiva (Article 9.3 del Reial Decret 1164/2001, de 26 d’octubre)
Per a cos Φ < 0,95 i fins Φ = 0,90: 0,000010 e/kWA rh
Per a cos Φ < 0,90 i fins Φ = 0,85: 0,012531 e/kWA rh
Per a cos Φ < 0,85 i fins Φ = 0,80: 0,025063 e/kWA rh
Per a cos Φ < 0,80 : 0,037594 e/kWA rh

Període d’accés Període 1 Període 2 Període 3

2.0A 13,9

2.0N A 14,8 10,7

3.0A 15,3 14,6 10,7

3.1A 6,6 6,4 4,8

COEFICIENTS DE PÈRDUES PER A CONTRACTES D’ACCÉS A TARIFES DE BAIXA TENSIÓ
REGULATS EN EL REIAL DECRET 1164/2001

Tensió de Perdues d’energia imputades (en % de l’enegia consumida en cada període)

subministrament Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

Major d’1 kV i no
superior a 36kV 6,8 6,6 6,5 6,3 6,3 5,4

PER A CONTRACTES DE SUBMINISTRE A TARIFA HORÀRIA DE POTÈNCIA I CONTRACTES D’ACCÉS 
A TARIFES GENERALS D’ALTA TENSIÓ

– Tarifa 3.0A
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Costos de comercialització. És el marge que tenen les companyies comercialitza-
dores, mai no declarat, i que pot estar situat prop de 0,12 centA/kWh. L’expedient de
tarifes per a l’any 2005 estableix un cost de comercialització d’entre 0,1134 i 0,1240
centA/kWh.

Impost especial sobre l’electricitat. És un valor establert pel Reial decret de tari-
fes. Correspon a un increment del 1,05113 × 4,864 sobre el preu final obtingut de la
suma dels costos descrits anteriorment.

Lloguer del comptador. És el preu que es pacta entre el comercialitzador i el titu-
lar del subministrament, tot i que el Reial decret de tarifes estableix uns preus per als
usuaris de tarifa de subministrament que també es pot aplicar per als consumidors a
lliure mercat.

IVA: Increment del 16% sobre el preu final, incloent-hi l’impost elèctric i el llo-
guer de comptador.

Experiència de la Generalitat de Catalunya

Tots els edificis dels departaments, hospitals i centres d’atenció primària de la Ge-
neralitat de Catalunya representen 2.322 punts de consum elèctric que globalment su-
posen una despesa d’energia d’uns 239,04 GWh/any i econòmica, l’any 2002, d’uns
26,12 MA/any (amb un preu mitjà de 10,90 centA/kWh).

Arran del primer concurs públic per accedir al lliure mercat, noranta punts —sub-
ministraments o edificis sencers—, que consumien uns 115,9 GWh/any, van poder
passar al mercat, amb un volum de compres de 10,83 milions d’euros/any i un estal-
vi assolit de 2,13 MA/any. Per als punts de consum que no podien comprar al lliure
mercat, es va fer una anàlisi d’optimització de les tarifes. El resultat va ser el canvi de
tarifa en 184 punts de consum, amb un estalvi valorat en 155.662 A/any.

Al final de l’any 2001, es va optar per prorrogar els contractes per a l’any 2002. Es
van revisar els preus de l’electricitat d’acord amb la clàusula de revisió de preus indi-
cada als plecs tècnics i administratius del concurs. Als departaments, la variació mit-
jana va ser d’un –0,31% (reducció de preu), i a l’ICS, del 0%. La diferència es devia
a la tipologia de consums d’uns subministraments i dels altres.

Font: Reial decret de tarifes per a l’any 2005: annex VII, RD 2392/2004 (BOE núm. 315).

El canvi de tarifa 
en 184 punts de
consum, amb un

estalvi valorat en
155.662 A/any

Taula d’estalvis obtinguts per la Generalitat de Catalunya, arran del
primer concurs. Font: ICAEN.

ELECTRICITAT
2001 Departaments ICS Total

Punts de consum 44 46 90

Consum elèctric (GWh/any) 49,4 66,5 115,9

Pressupost estimat de compra  
a tarifa (MA/any) 5,18 5,65 10,83

Estalvi global sobre el preu  
de compra a tarifa (MA/any) 1,25 0,87 2,13

(%) 24,24% 15,42% 19,63%

Import de contractació de compra  
d’electricitat (MA/any) 3,92 4,78 8,70

3.o Terme de facturació d’energia reactiva (Article 9.3 del Reial Decret 1164/2001, de 26 d’octubre)
Per a cos Φ < 0,95 i fins Φ = 0,90: 0,000010 e/kWA rh
Per a cos Φ < 0,90 i fins Φ = 0,85: 0,012531 e/kWA rh
Per a cos Φ < 0,85 i fins Φ = 0,80: 0,025063 e/kWA rh
Per a cos Φ < 0,80 : 0,037594 e/kWA rh
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L’1 de gener de 2003, es van liberalitzar tots els consums d’electricitat. Així que
l’any 2002 la Generalitat, per tal de complir la Llei de contractes de l’Estat i apostar
per un lliure mercat efectiu, a través de la Comissió Central de Subministraments i de
l’ICS, va començar a preparar el segon concurs públic per al subministrament d’ener-
gia elèctrica a tots els edificis administratius i de serveis i instal·lacions de béns de
domini públic. Paral·lelament, es van convocar concursos per al subministrament de
gas natural, de gasoil i de gasoilclasse C (per a calefacció), mercats també completa-
ment liberalitzats.

En el segon concurs, que es va convocar l’any 2002, s’hi incloïa el conjunt de 90
punts de consum que ja estaven al lliure mercat (arran del primer concurs) i que for-
maven un lot, i 2.195 subministraments que compraven a tarifa i que formaven un al-
tre lot de compra. Es va adjudicar tot el lot dels punts que partien de lliure mercat
però, pel que fa als subministraments a tarifa, la incertesa existent en la normativa es-
tatal de liberalització total del mercat elèctric va comportar que no hi hagués cap
oferta competitiva. És per aquest motiu que, per al lot corresponent als subministra-
ments a tarifa, es va obrir un procediment negociat, de manera que es va aconseguir
que tan sols 37 punts passessin al lliure mercat. La resta es va declarar desert en no
rebre’s cap oferta que millorés la situació en què es trobaven en aquell moment (com-
pra de l’electricitat a tarifa), i van continuar adquirint l’electricitat a les distribuïdores
corresponents. Així doncs, tan sols 127 punts van anar al lliure mercat. El volum dels
contractes va ser de 8,93 MA/any. L’estalvi total va ser de 2,57 MA/any, un 18% res-
pecte al que representava comprar a tarifa.

Els contractes signats en tots dos concursos es van prorrogar per un any més amb
variació de preu respecte a l’adjudicat, del 0,30% en tots els punts de consum en una
de les pròrrogues, i del 0% en la resta. Com que cada any les tarifes elèctriques han
anat pujant uns determinats percentatges respecte a l’any precedent, el percentatge
d’estalvi dels punts adjudicats al lliure mercat s’ampliava. D’aquesta manera, gràcies
als dos concursos, la Generalitat de Catalunya ha obtingut, des de l’any 2001 fins al
2004, un estalvi acumulat, per fet de comprar al lliure mercat, de més de 9,30 milions

Generalitat ICS (***)
2004 electricitat electricitat

Bases del concurs
Punts de consum 1.550 343
Pressupost total(A/any) (*) 15.752.038 9.567.993

1,66% 1,66%

Ofertes seleccionades (***)
Variació en la revisió de contractes 0% 0%
Punts de consum contractats 43 84
Pressupost (A/any) (*) (***) 5.493.585 6.079.998
Import dels contractes (A/any) 4.088.610 4.905.631
Estalvi (A/any) (***) 1.404.976 1.174.367
% sobre contractes adjudicats 25,57% 19,32%
% sobre pressupost total 8,63% 12,27%

Adjudicataris Iberdola Endesa
(ordenats per volum de compra) Endesa Factor Energia

Gas Natural Iberdrola
Nexus Gas Natural

Factor Energia

(*) Es considera com a pressupost l'import de la compra a preu de tarifa per a l'any 2004
(***) S'inclou el període de dotze mesos

Taula d’estalvis obtinguts per la Generalitat de Catalunya arran del
segon concurs. Font: ICAEN.
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d’euros (un percentatge d’estalvi mitjà del 19% respecte del que abonarien els matei-
xos punts adjudicats si anessin a tarifa).

Procediment seguit per la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya va ser pionera, l’any 2001, en la compra de la seva

energia en el mercat lliure, tant per als seus departaments com per a l’Institut Català
de la Salut. Moltes comunitats, i part de l’Estat central, encara compren a tarifa regu-
lada. El primer concurs (2001-2002) va ser adjudicat a Endesa Energía. El segon
(2003-2004) va ser adjudicat a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Factor Energia i Ne-
xus. Enguany s’està preparant el tercer concurs per al subministrament d’electricitat
per als anys 2006 i 2007. En tots els concursos, l’Institut Català d’Energia hi ha ac-
tuat com a assessor tècnic dels dos organismes que impulsaren la iniciativa.

Les metodologies que es van seguir en el primer i el segon concursos, si bé eren
molt semblants, contenen algunes diferències importants, sobretot arran de l’expe-
riència obtinguda del primer.

Al començament de l’any 1999, es va començar a pensar de fer un concurs per al
subministrament d’energia elèctrica als punts de consum qualificats de la Generalitat
de Catalunya i de l’Institut Català de la Salut (majoritàriament hospitals, presons, jut-
gats, seus de departament i centres d’atenció primària) i es va resoldre tirar-lo enda-
vant cinc mesos més tard.

Al setembre del 1999, es va fer una recollida de les dades de consum i paràmetres
de contractació de tots els punts de la Generalitat de Catalunya i de l’ICS. Com que
en total hi ha contractades 2.322 pòlisses, el mes ràpid va ser sol·licitar aquestes da-
des a les companyies distribuïdores que operen a Catalunya.

Rebre resposta de totes les empreses i processar les dades rebudes va comportar
molts mesos de feina. Es van disposar les dades en un full de càlcul i es van analitzar
amb detall les pòlisses en les quals es detectaven ràtios centA/kWh més grans, per mi-
rar d’optimitzar els paràmetres de contractació.

Un cop revisades les anomalies en els consums a tarifa, es va fer una simulació del
possible estalvi assolible pel fet d’adquirir l’energia a través d’una comercialitzadora
al lliure mercat per tenir un ordre de magnitud dels estalvis potencials.

Si es tractés d’una indústria o d’un particular, un cop s’ha detectat una certa possi-
bilitat d’estalvi, cal posar-se en contacte amb les comercialitzadores que operen a
l’Estat per demanar-los oferta. Si es tracta d’una administració pública, com és el cas
de la Generalitat de Catalunya, cal obrir un procediment de concurs públic per dema-
nar ofertes d’acord amb el Text refós de la llei de contractes de les administracions
públiques. Es van començar a preparar els plecs tècnics i els administratius. L’insti-
tut Català d’Energia donava suport tècnic als dos organismes que gestionaven el con-
curs, primerament valorant les dades rebudes de les distribuïdores, i després col·labo-
ran en la redacció dels plecs tècnics. Del total dels 2.322 punts de la Generalitat,
l’any 2000 tant sols 90 complien les condicions de consumidor qualificat, i per tant
es van treure a concurs només aquells punts.

Tant si el peticionari de les ofertes és un usuari particular, com si és l’Administra-
ció, el més important és demanar oferta sobre paràmetres concrets. Així, és aconsella-
ble sol·licitar a les companyies comercialitzadores tres preus fixos tot l’any i un preu
per a la potència contractada, també amb tots els costos que corresponguin a aquest
concepte inclosos. El que no s’acostuma a incloure en cap cas és l’impost elèctric i l’I-
VA, que sempre es facturen deslligats dels preus esmentats, tot i que, si se sol·licita,
les comercialitzadores no tenen cap problema a incorporar-los. De totes maneres, com
que d’acord amb la legislació vigent, a la factura tant l’impost elèctric com l’IVA han
de figurar-hi clarament, és recomanable, per facilitar la comprovació de la factura, que
les ofertes es demanin excloses d’aquests conceptes, que són valors fixos regulats per
l’Estat i coneguts. El fet de sol·licitar que el preu per quilowatt contractat sigui inde-
pendent d’un preu global és per evitar que, si en algun cas és necessari augmentar o
disminuir la potència contractada, només caldrà modificar un dels valors de l’oferta i
mantenir els altres tres preus invariables. Arribat el cas, aquest fet farà molt més sen-
zilla una negociació amb la comercialitzadora, ja que els peatges de potència estan
marcats pel BOE i, per tant, constitueixen un valor exclòs de marge comercial.
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La Generalitat va sol·licitar oferta de tres preus corresponents als períodes horaris
punta, pla i vall, amb tots els conceptes inclosos, fins i tot el terme de potència, l’im-
post elèctric i l’IVA. D’aquesta manera, es preveia que la valoració econòmica seria
més senzilla. En aquest concurs es va valorar amb seixanta-cinc punts la comercialit-
zadora que fes el preu absolut del quilowatt hora més baix (i s’obtenia l’oferta global
ponderada que resultava del sumatori del preu de cada punt de consum pel seu con-
sum elèctric). Obtindria zero punts l’oferta que fos idèntica al cost de tarifa. Es valo-
raven amb fins a vint punts una sèrie de conceptes tècnics i de servei que havien d’o-
ferir les comercialitzadores: qualitat i garantia de subministrament, assistència
tècnica, serveis addicionals en els subministraments elèctrics, millores en les
instal·lacions actuals i serveis complementaris. Es deixaven quinze punts per valorar
les possibles bonificacions al consum, bonificacions al preu i bonificacions per in-
compliments en la qualitat del subministrament.

Van transcórrer cinquanta-dos dies des que es va lliurar l’anunci de concurs al
DOGC, BOE i DOCE fins que va sortir publicat. Un cop fet públic l’anunci, es va fer
una ronda de trucades a totes les comercialitzadores per comunicar-los que s’havia
publicat un concurs per al subministrament d’energia elèctrica als edificis qualificats
de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut Català de la Salut. 

Passat un mes, es va tancar la recepció d’ofertes, i al següent mes i mig, un cop
feta la valoració i tot el procés d’adjudicació, es va signar el contracte amb la comer-
cialitzadora Endesa Energía SA.

Per iniciar i organitzar el primer concurs, publicar els anuncis de petició d’ofertes,
deixar temps a les comercialitzadores perquè fessin les ofertes corresponents, valo-
rar-les i adjudicar el concurs, es van necessitar gairebé quinze mesos.

Durant els anys 2001 i 2002, l’energia elèctrica de noranta punts de consum la
comercialitzaria Endesa Energía SA. Aquells dos anys van servir per introduir-se
en el mercat lliure i veure’n els avantatges i les problemàtiques. El primer any de
funcionament, es van fer moltes revisions de factures per comprovar que els preus
aplicats fossin els adjudicats al concurs, es van fer moltes reunions amb els tècnics
dels departaments i es va treballar amb la revisió de preus que hi hauria per a l’any
2002 d’acord amb la fórmula de revisió que s’havia indicat als plecs administra-
tius. 

Amb l’experiència del primer concurs es va encarar, al començament de l’any
2002, la preparació del segon concurs, que adjudicaria el subministrament elèctric
per als anys 2003 a 2005.

Aquest segon concurs comportaria molta més feina, ja que es traurien a concurs
tots els 2.322 punts de consum de la Generalitat.

El procediment, essencialment, va ser el mateix que per al primer concurs, si bé
els períodes de temps transcorreguts van reduir-se a només deu mesos. En aquest
concurs es va valorar amb seixanta-cinc punts el preu absolut del quilowatt hora.
L’oferta global que era més econòmica va tenir la ponderació màxima, mentre que la
resta d’ofertes van obtenir una puntuació inversament proporcional a l’oferta prime-
ra. Els serveis tècnics que s’oferien com a millores dels subministraments elèctrics en
les instal·lacions i serveis complementaris es valorava amb vint punts. Finalment, les
bonificacions al consum, bonificacions al preu, bonificacions per incompliments en
la qualitat del subministrament i altres bonificacions proposades es puntuaven amb
fins a quinze punts. També es valoraven les solucions tècniques, el temps de respos-
ta de reclamacions i en la resolució de problemes, la flexibilitat, les certificacions
(ISO 9000 - ISO 14000) o altres similars que poguessin acreditar-se, sempre que es-
tiguessin relacionades amb la qualitat de l’objecte del contracte, les facilitats quant a
la modificació de la tensió de subministrament amb les corresponents instal·lacions i
altres serveis no especificats.

Transcorreguts els cinquanta-dos dies des de la presentació dels plecs, van sortir
publicats els anuncis als diaris oficials. Es va deixar un mes perquè les comercialitza-
dores preparessin les seves ofertes, i un parell de mesos més per fer la valoració i les
adjudicacions. En aquest, segons concurs, es va repartir l’adjudicació dels punts de
consum, entre Gas Natural Comercialización SA, Nexus Energía SA, Iberdrola Ener-
gia SA, Endesa Energía SA i Factor Energia SA.
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L’any 2003, dels 2.322 punts que van sortir a concurs, només 127 adquiririen l’e-
nergia al lliure mercat, i els altres 2.195 continuarien a tarifa pel fet de no haver rebut
ofertes que milloressin la situació de la qual partien (tarifa).

Els anys 2004 i 2005, s’ha continuat prorrogant els contractes signats l’any 2003 i
aplicant les fórmules de revisió de preu corresponents.

Aquest any es comença a preparar un nou concurs per al subministrament d’ener-
gia elèctrica de l’any 2006 i 2007 dels punts de consum de la Generalitat, ICS, insti-
tuts, agències i organismes adscrits.

Consells pràctics i conclusions: val la pena anar 
al lliure mercat?

Abans de plantejar-se passar al lliure mercat, és recomanable revisar la tarifa con-
tractada, ja que algunes vegades altres modalitats tarifàries poden ser més avantatjoses.
Per canviar la tarifa contractada, tan sols cal adreçar una carta certificada a la compan-
yia distribuïdora perquè apliqui la nova tarifa que se li proposa. De fet, d’acord amb
l’article 80 de l’RD 1955/2000: «El consumidor té el dret que l’empresa distribuïdora
l’informi i assessori en el moment de la contractació, amb les dades que li faciliti, sobre
la tarifa i la potència o potències a contractar més convenients, complements tarifaris i
altres condicions del contracte, com també la potència adscrita a la instal·lació».

Pel que fa a la discriminació horària contractada, en molts casos es detecten sub-
ministraments en els quals convindria que es canviés. Només cal demanar-ho a la
companyia elèctrica, la qual substituirà el comptador que comptabilitza el consum
energètic per un altre que discrimini per períodes horaris. Aquesta substitució del
comptador és necessària quan es disposa d’un aparell registrador electromecànic 
—els clàssics de sempre. Si el comptador instal·lat és electrònic, tan sols cal que la
companyia el reprogrami.

Sovint també es detecta una potència contractada massa elevada quan, en fer el
quocient entre el cost anual (A/any) i el consum energètic anual (kWh/any), s’obtenen
ràtios centA/kWh excessives (superiors als 15 centA/kWh).

Ara bé, pel que fa a la potència contractada, sempre és recomanable encarregar un
estudi sobre la idoneïtat del valor contractat. Hi ha molts punts de consum en els
quals el consum energètic anual no és coherent amb la potència disponible. Ara bé,
cal que s’encarregui una anàlisi detallada per esbrinar si realment el punt de consum
requereix la potència que té assignada o si, al contrari, podria rebaixar-se. És impres-
cindible conèixer la corba de consum (la forma en què l’usuari consumeix l’energia
al llarg del dia) per poder aconsellar un nou valor. Alguns punts tenen una potència
aparentment excessiva, però és necessària quan es requereix un alt consum de potèn-
cia instantània. Així com canviar de tarifa o de discriminació horària no comporta
cap cost, el canvi de potència contractada pot dur a la necessitat de substituir l’inte-
rruptor de control de potència (ICP).

En el cas del consumidor mitjà o gran, abans no es redueixi la potència contracta-
da cal assegurar-se que no es preveu en el futur la instal·lació d’equips (tipus clima-
titzadors o altres equips de consum important) que obliguin a augmentar potència, fet
que és sempre difícil d’aconseguir, ja que el transformador de l’empresa distribuïdo-
ra al qual s’està connectat pot estar força carregat, motiu pel qual la companyia no
podrà subministrar més potència.

Una altra qüestió important és l’excessiu consum d’energia reactiva que comporta
una despesa que podria eliminar-se. A tarifa, per a valors de factor de potència (cosϕ)
inferiors a 0,90, la distribuïdora hi aplica un recàrrec, mentre que per a valors supe-
riors a 0,95 fa un abonament (bonificació) de valor lineal fins a cosϕ unitari. Una
energia reactiva massa elevada, cal disminuir-la amb bateries de condensadors, i per
tant cal fer una inversió econòmica (que es recupera en un període d’un a tres anys).
Compensar l’energia reactiva és molt recomanable, no tan sols per estalviar-se els
recàrrecs en la factura, sinó també per mantenir en bon estat les instal·lacions elèctri-
ques, que, pel fet de conduir energia reactiva, van innecessàriament carregades. 
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En un cas real en el qual es va fer un estudi per optimitzar costos en la contracta-
ció d’energia elèctrica d’una administració local, es va detectar que hi havia dos sub-
ministraments que tenien contractada tarifa domèstica nocturna (2.0 N) tot i que el
consum en hores nocturnes era nul. Per a aquells dos subministraments, la tarifa més
idònia era la 3.0 i la 4.0. També es van identificar molts punts de consum amb potèn-
cies contractades (kW) extraordinàriament altes (van aparèixer ràtios de fins a 60
centA/kWh) en relació amb el consum anual (kWh/any), i també un gran nombre de
punts amb una tarifa i una discriminació horària que no eren les més avantatjoses.
Sobre un pressupost total per aquells punts de 645.500 A/any modificant aquests
paràmetres, es van estalviar quasi 15.000 A/any (un 2,3% del pressupost anual). Com-
pensar l’energia reactiva va comportar una inversió en bateries de condensadors
d’uns 29.000 A, però va representar un estalvi sobre la facturació de prop de 33.400
A/any (un període de retorn de la inversió de menys d’un any).

Consells al lliure mercat

Pel que fa al lliure mercat, on el preu per quilowatt hora està regit pel preu de cas-
sació, ja que la resta de conceptes són fixos i coneguts, cal tenir present que el preu
de cassació és per si mateix poc previsible a mitjà termini, si bé hi ha factors coneguts
que hi tenen una certa influència. D’una banda, la variació del preu del quilowatt
hora elèctric està íntimament lligada a la variació del preu del gas natural, ja que una
gran part de la producció elèctrica es realitza amb sistemes de generació tèrmics amb
gas. D’aquesta manera, un augment del preu del gas natural comportarà un augment
del preu de l’electricitat. A la vegada, el preu del gas està indexat a la cotització del
preu del barril Brent i per tant una pujada del preu del barril Brent comporta una pu-
jada del preu del gas i, a més llarg termini, de l’electricitat. Per contra, com que a
l’Estat espanyol hi ha un important nombre de sistemes de generació elèctrica mit-
jançant plantes hidroelèctriques que tenen costos de producció molt més baixos que

Font: Diari El Mundo.
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altres tecnologies com la central tèrmica de carbó o la central de cicle combinat, l’e-
levada hidrolicitat d’un determinat any pot compensar l’augment de preu provocat
per la pujada del barril Brent.

Aquest any, també s’ha detectat un augment del preu del carbó, concepte que tam-
bé afecta el preu de l’electricitat. El motiu no n’és la possible escassetat, ja que n’hi
ha en més gran quantitat que de petroli, sinó que el motiu rau en el fet que la Xina,
que és un país amb un fort creixement, està copant les demandes d’aquesta matèria, la
qual cosa en fa pujar el preu.

Addicionalment, a fi de complir l’acord de Kyoto, caldrà que les companyies elèc-
triques redueixin un 6,5% el nivell d’emissions de CO2, fet que comportarà la neces-
sitat d’inversions, que és previsible que repercuteixin directament sobre el consumi-
dor final mitjançant la pujada de les tarifes elèctriques i del mercat del pool.

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Un tercer factor important en l’establiment del preu de cassació és el fet que, d’a-
cord amb la nova metodologia de tarifes per al període 2003-2010, aprovada pel Go-
vern central al final de l’any 2002, la tarifa de subministrament s’apujarà com a mà-
xim un 2%. Això es pot interpretar com que un augment elevat de costos de
generació, caldrà que les companyies energètiques el compensin amb els ingressos
del mercat lliure, la qual cosa pot provocar una pujada en el preu pool.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Gener 3,595 3,287 4,032 3,000 7,717 2,955 3,121

Febrer 3,280 3,736 4,217 2,820 4,466 3,395 3,069

Març 3,408 3,741 4,484 2,588 4,086 3,161 3,596

Abril 3,522 3,479 3,903 2,681 4,498 2,816 2,882

Maig 3,181 3,450 3,195 3,324 4,580 3,242 2,973

Juny 3,166 3,473 3,527 4,332 4,998 4,554 3,515

Juliol 3,622 3,581 3,633 4,268 5,409 4,580 3,612

Agost 3,904 3,405 3,457 3,751 4,011 4,662 3,611

Setembre 3,393 3,568 4,603 4,421 4,556 4,590 4,289

Octubre 3,373 3,286 4,617 4,652 4,273 4,241 3,841

Novembre 3,761 3,613 4,371 4,306 3,553 3,348 3,964

Desembre 3,617 3,584 2,931 5,746 2,935 2,944 4,280 

Preu mitjà 3,492 3,518 3,913 3,859 4,569 3,726 3,565
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Per tant, cal ser conscients del grau d’incertesa que suposa el lliure mercat respec-
te a la seguretat que dóna la tarifa.

D’altra banda, el consum d’energia reactiva es penalitza amb unes quantitats ava-
luades de forma diferent a tarifa que a lliure mercat, en el qual el recàrrec per aquest
concepte és força més elevat i, per tant, és un paràmetre que s’ha de tenir en compte.
Per a cosϕ inferiors a 0,95, a lliure mercat s’aplica un recàrrec, mentre que per a va-
lors d’entre 1 i 0,95 no es fa cap abonament. Actualment, arran del decret que esta-
bleix la tarifa per a l’any 2005, els recàrrecs per reactiva no són tan elevats com ho
eren anys enrere, tot i que continua sense bonificar-se la correcta compensació. És
molt recomanable que abans de passar al lliure mercat s’instal·lin bateries de conden-
sadors a fi d’eliminar els recàrrecs.

El lliure mercat energètic està en evolució. Malgrat la incertesa en el preu de cassa-
ció, els estalvis potencials són un bon reclam per decidir-se a portar un subministra-
ment al lliure mercat. Avui dia, els contractes que se signen en el mercat empresarial

Evolució del preu del lliure mercat de generació preu horari final mitjà mensual per al conjunt del mercat. Preus en centA/kWh. Font de les dades: OMEL. Font del
gràfic: Icaen.

Cal ser conscients
del grau d’incertesa
que suposa el lliure
mercat respecte a la
seguretat que dóna 

la tarifa



60

12
Juliol 2005

indiquen que els descomptes per l’electricitat s’han reduït respecte als dels anys 1998
a 2000, que eren de prop del 25%, ja que actualment se situen prop del 10 al 15%.

Tal com està avui el mercat pool, hi ha alguns punts de consum susceptibles de
tenir un bon estalvi al mercat. Són els punts de consum que estan connectats a alta
tensió (tarifes #.1; #.2 o #.3), ja que els peatges a abonar són menors, i els punts
que tenen un considerable consum energètic al llarg de l’any, tot i estar en baixa
tensió.

Aquests punts en baixa però amb consums relativament elevats, normalment re-
ben bones ofertes, ja que la comercialitzadora, que aplica el seu marge de benefici so-
bre el quilowatt hora venut, té un rang de maniobra més gran. Mirant els preus de
mercat dels darrers dotze mesos (any 2004), s’observa que han estat força baixos, i
que per tant les possibilitats d’estalvi anant al lliure mercat són més grans. Tot i així,
si per fer l’estudi de pas de tarifa a lliure mercat es prenen preus mitjans dels darrers
tres anys, els valors serien més alts, i, si es prenen preus a futur, encara serien supe-
riors. Es d’esperar, doncs, que els preus en el lliure mercat tendiran a l’alça si el preu
del barril de Brent continua pujant i no plou amb més freqüència. Observant les da-
des del mercat de les darreres setmanes, ja es comença a observar un augment del
preu de cassació a causa de la baixa pluviometria de l’any 2004 i primers del 2005, i
per tant l’elevada dependència del gas natural que a més puja de preu per l’augment
del cost del barril de Brent, que fa augmentar els costos de producció de les empreses
generadores.

On trobar més informació

Tot seguit, s’adjunten algunes adreces on es pot trobar una gran quantitat d’infor-
mació sobre les qüestions desenvolupades en aquest article:

Institut Català d’Energia
Telèfon: 93 622 05 00
Fax: 93 622 05 01
Web: http://www.icaen.net
Adreça: Av. Diagonal, 453 bis, àtic
08036 Barcelona

Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Telèfon: 93 484 94 01
Adreça: Provença, 339
08037 Barcelona

Dirección General de Política Energética y Minas
Telèfon: 91 349 49 68
Fax: 91 457 80 41
http://www.min.es

Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad
Telèfon: 91 659 89 00
Fax: 91 650 45 42
Web: http://www.omel.com
Adreça: P.º del Conde de los Gaitanes, 177
28109 La Moraleja (Madrid)

Comisión Nacional de Energía
Departament: Direcció de Relacions Externes
Telèfon: 91 432 96 28 / centraleta CNE: 91 432 96 00
Fax: 91 577 62 18
Web: http://www.cne.es
Correu electrònic: dre@cne.es
Adreça: Marqués del Duero, 4
28001 Madrid

Red Eléctrica de España
Telèfon: 91 650 85 00 / 91 650 20 12
Fax: 91 650 45 42 / 91 650 76 77
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Web: www.ree.es
Adreça: P.º del Conde de los Gaitanes, 177 
28109 La Moraleja (Madrid) 

Fonts consultades

Memòria i targetó de tarifes elèctriques de l’Institut Català d’Energia (ICAEN)
Red Eléctrica de España
Comisión Nacional de Energía
Operador del Mercado Eléctrico
Eur-Lex Comissió Europea (http://europa.eu.int/eur-lex/es)
Diari Oficial de la Comunitat Europea (http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html)
Boletín Oficial del Estado (www.boe.es)
Diari de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.net/diari/)
Expedient de tarifes publicat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Gràfic de l’evolució del barril de Brent extret de www.elmundo.es
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Resum

El compliment del Tractat de Kyoto és un imperatiu le-
gal per a l’Estat espanyol. La desviació actual del volum
d’emissions acumulat, directes o indirectes, de les diver-
ses activitats contaminants del nostre país, fan que calgui
elaborar una valoració ajustada a cada camp d’activitat.

Les millors tècniques disponibles, l’experiència acu-
mulada en el tractament energètic ambiental de l’enllu-
menat, com també la valoració per part del Departament
de Projectes de la UPC1 de la contaminació lumínica as-
sociada a cada municipi de Catalunya, fan factible l’apli-
cació d’un algorisme empíric, completat amb la correla-
ció numèrica corresponent, des de l’òptica ambiental de
la disminució de les emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle (GEH) per al compliment del compromís signat
pel nostre país a Kyoto.

És cert que cada sector econòmic té el seu inventari
d’emissions i que s’ha plantejat el repte a assumir en la
gestió de les emissions, però s’ha parlat poc sobre les

emissions de certs serveis públics que requereixen un
fort component energètic per funcionar. 

En aquesta àmbit, doncs, podríem parlar de l’energia
necessària (i de la tipologia i la producció d’aquesta) per
al transport i el tractament dels residus sòlids urbans
(RSU), del consum d’energia per a tot el bombament de
captació i distribució de consum d’aigües, i de l’energia
necessària per al correcte funcionament del servei de
l’enllumenat públic.

En el cas de l’enllumenat públic, el compliment del
Tractat de Kyoto és una qüestió merament simbòlica,
però cal dir que les hipotètiques mesures a introduir són
de caire pluridisciplinari.

La contaminació produïda per les instal·lacions d’en-
llumenat, no simplement es basen en el component
energètic. Els residus informatius (sonors en la fase d’e-
xecució i lluminosos en la fase d’explotació),2 els residus
periòdics de les fonts de llum, i fins i tot el deficitari
manteniment de les instal·lacions fan que calgui aplicar-
hi un criteri integral per solucionar el problema, d’una
manera empírica i contrastada.

Ràtios lumíniques 
i energètiques per al
compliment del Tractat
de Kyoto en les
instal·lacions
d’enllumenat públic 
a Catalunya
Ramón San Martín Páramo (professor titular) 
i Lluís Ferrero Andreu (professor associat)
Universitat Politècnica de Catalunya
Departament de Projectes d’Enginyeria, ETSEIB
Av. Diagonal, 647, planta 10, 08028 Barcelona
Tel. + 34 3 401 71 68 / + 34 3 401 71 66
ramon.san.martin@upc.edu
luis.ferrero@upc.edu

Món
municipal

2 Vegeu R. San Martín, L. Ferrero et al. «Alumbrado, sostenibilidad y calidad de
vida». XXVI Simposium Nacional de Alumbrado. Ciudad Real.
http://www.ceisp.com/simposium/sxxvi.htm.

1 R. San Martín, L. Ferrero et al. Plan piloto para la evaluación y reducción de la
contaminación lumínica en Cataluña. XXVII Simposium Nacional de Alumbra-
do. Ponferrada. 
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L’aplicació dels diferents apartats, conjuntament amb
una aplicació de ràtios econòmiques estàndards, donarà
respostes en els aspectes següents:

– Avaluació de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle
a Catalunya.

– Participació en les emissions de l’enllumenat exte-
rior.

– Metodologia sistemàtica de reducció del consum
d’energia.

– Reducció de la contaminació lumínica associada
(FHS%).

– Inversions necessàries per a la consecució d’objectius.
– Projecció final del compliment del Tractat de Kyo-

to.
El present article pretén aportar la visió de l’Adminis-

tració, dels observadors del cel net, dels empresaris i es-
tudiosos i dels treballadors de la llum. 

Introducció 

D’acord amb la Decisió del Consell 2002/358/CE, de
25 abril, relativa a l’aprovació del Protocol de Kyoto,
Espanya té el compromís quantificat de limitació d’e-
missions de no sobrepassar en més d’un 15% els gasos
d’efecte hivernacle següents en el període 2008-2012:

1) Comparat amb els nivells de l’any 1990:
– Diòxid de carboni (CO2).
– Metà (CH4).
– Òxid nitrós (N2O).

2) Comparat amb els nivells de l’any 1995:
– Hidrofluorocarbonis (HFCs).
– Perfluorocarbonis (PFCs).
– Hexafluorur de sofre (SF6).

El Govern espanyol es fixa com a objectius que les
emissions en el període 2005-2007 s’estabilitzin en la

mitjana dels tres últims anys, admetent un increment ad-
dicional del 3,2% de les emissions de CO2 corresponent
a l’aportació de les noves empreses.

El resultat final d’obtenir el 15% de les emissions
l’any 2012 (compliment del Protocol de Kyoto), respec-
te a l’any 1990, es fonamenta en una forta reducció que
no ha de sobrepassar el 24% de les emissions, distribuï-
des sobre la base de:

– 15% del Protocol.
– 2% per l’absorció d’embornals ecològics.
– 7% dels crèdits obtinguts en el mercat d’emissions.
L’any 2002, en el sector de la generació d’energia

elèctrica, les emissions van arribar a 98,5 milions de to-
nes de CO2. La primera citació de reducció l’assigna el
Govern amb una previsió per al període 2005-2007 de
86,4 MT, és a dir, una reducció del 12,3%.

El consum d’energia primària a Espanya ha passat de
90,6 MTEP (milions de tones equivalents de petroli) el
1990 a 136,29 MTEP l’any 2003 (un 50,4% d’augment). 

1. Estudis luminotècnics

1.1. Accions realitzades
L’equip compost pel professor San Martín, l’enginyer

Víctor Albert i el becari Manuel Garcia va dur a terme
accions en aquest sentit que es poden subdividir en tas-
ques de camp i tasques de gabinet. Les primeres van in-
cloure l’estudi de zones concretes, i la tria de situacions
geogràfiques, característiques demogràfiques i tipolo-
gies socioeconòmiques tan variades que, encara que les
dimensions de la mostra no fossin suficients per a la va-
lidesa estadística, la seva varietat les fes representatives
de les diverses condicions que poden presentar-se a Ca-
talunya.

Una altra classe de treball de camp es va basar en
l’anàlisi detallada de casos tipus. És a dir: diferents di-
mensions viàries, tipologies d’edificació, densitats
d’activitat comercial, intensitat d’ús, etc., com també
diferents sistemes d’il·luminació, amb la finalitat d’es-
tablir un catàleg de situacions en les quals es va efec-
tuar una detallada presa de dades i mesures completes
de nivells d’il·luminació i luminància, factors de refle-
xió de les superfícies, etc. El desenvolupament de l’es-
tudi va aconsellar, a més, afegir un mostreig de mesura-
ment d’il·luminació natural nocturna en alguns espais
d’interès natural.

Els treballs de gabinet es poden subdividir en dos
apartats principals: la recopilació estadística, a tots els
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municipis catalans, de les dades relatives a instal·lacions
d’enllumenat públic, i el tractament de la informació re-
copilada tant mitjançant qüestionaris, com per mitjà
d’inspecció i mesurament. Aquest tractament va incloure
tant l’anàlisi estadística de la informació, com la simula-
ció informàtica comparativa de casos tipus i casos d’estu-
di, la qual cosa va conduir en diversos casos a efectuar
noves proves i mesuraments de comprovació, com també
a l’elaboració de ràtios i processos que permetessin l’ava-
luació tant de casos globals com de casos concrets.

1.2. Metodologia d’avaluació de la resplendor
lluminosa: emissió de flux superior i grau relatiu
d’emissió

El problema se simplifica si el considerem des d’una
perspectiva estrictament lumínica. Podem parlar, lla-
vors, de flux lumínic emès en direcció a la volta celeste,
el qual és possible avaluar i calcular,
i la minoració del qual és, precisa-
ment, el nostre objectiu i responsabi-
litat com a tècnics en il·luminació.
Hem denominat a aquesta resplendor
lluminosa emissió de flux superior
(EFS), que és valorable en lúmens.

L’EFS total avalua la resplendor
lluminosa generada per un nucli urbà
o un altre tipus d’instal·lació d’enllu-
menat. No obstant això, com és sa-
but, la dispersió lumínica no és fun-
ció únicament del flux, sinó també de
la composició espectral de l’emissió.
Per considerar aquest aspecte, en el
nostre estudi hem establert el que
anomenem grau relatiu d’emissió
(GRE), en el qual els fluxos generats
per diversos tipus de font de llum es-
tan afectats per un coeficient de pon-
deració corresponent.

Aquesta metodologia, a part d’a-
conseguir una avaluació del fenomen
des del punt de vista lumínic, té l’a-
vantatge de permetre el càlcul d’ín-
dexs relatius (EFS/FTI, EFS

privat/públic, GRE/superfície, EFS/habitant, etc.), mit-
jançant els quals és possible comparar situacions o ana-
litzar la incidència de diferents factors, és a dir: establir
un diagnòstic de la situació que jutgi tant la situació glo-
bal, com la influència que tenen en aquesta els aspectes
diferenciats que la conformen.

2. Resultats de l’estudi

2.1. Distribució geogràfica general
Mapa municipal de distribució del flux total instal·lat.

El mapa mostra el resultat de l’estudi realitzat indivi-
dualitzant els 942 municipis catalans.

Món municipal
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3. Estimació d’estalvis derivats de
l’aplicació de mesures reductores
de la contaminació lumínica

Aquesta estimació, a tota l’àrea de Catalunya, i pre-
nent en consideració no només l’enllumenat públic, sinó
també les aportacions d’enllumenats privats i singulars,
es pot establir en:

– Emissió de flux superior (EFS): 650 milions de lú-
mens.

– Flux d’intrusió (FI): 1.200 milions de lúmens
– Flux total malgastat: 1.850 milions de lúmens.
Atès que l’eficàcia mitjana de les làmpades utilitzades

actualment en enllumenat exterior es pot estimar en 70
lúmens/watt, la producció del flux abans indicat implica
una potència de prop de 26.500 quilowatts.

4. Possibles resultats de
l’aplicació de les mesures
previstes en el Reglament 
de la Llei d’ordenació 
de l’enllumenat exterior

L’aplicació total de les mesures previstes no és facti-
ble a curt termini, tant per motius d’operativitat —l’im-
portant volum d’actuacions que serien necessàries—
com per l’elevat cost de realitzar-les. En el present estu-
di es prenen en consideració únicament les actuacions
compreses en l’escenari B, ja que són les que justifiquen
una política de suport i estímul. Bàsicament compren-
drien dues classes d’actuacions:

– Substitució de llumenera amb emissió de FHS molt
elevada.

– Canvi de làmpades a vapor de sodi d’alta pressió.

La influència d’aquestes mesures sobre la contamina-
ció lumínica pot estimar-se en una reducció del 50% en
el flux malgastat, que, unida a la millora en les caracte-
rístiques de dispersió, repercutiria en una disminució del
57% en el grau relatiu d’emissió (GRE).

En l’aspecte energètic, la suma dels estalvis a causa
de la disminució del flux malgastat i els derivats de la

millora de l’eficàcia energètica mitjana poden estimar-se
en una reducció de 47.000 kW en la potència instal·lada. 

Els estalvis anuals en consum i facturació energètica
poden estimar-se, respectivament, en: 

– 205 milions de kWh anuals. 
– 26,5 milions d’euros anuals. 
Els costos d’aplicació d’aquestes mesures serien re-

duïts en els casos que impliquen únicament el canvi de
làmpades, i més elevats quan és també necessari el canvi
de llumenera. Diverses simulacions indiquen un cost to-
tal de l’operació de prop de 150 milions d’euros, que es
traduiria, amb criteris estrictament econòmics, en un pe-
ríode de retorn simple de 7,5 anys. 

Si afegíssim a aquestes consideracions una valoració
de l’estalvi en costos mediambientals, la recuperació de
la inversió seria molt més ràpida.

5. Estimació d’estalvis derivats de
l’aplicació de mesures d’eficiència
energètica

Les temàtiques d’eficiència energètica i de preven-
ció de la contaminació lumínica a les instal·lacions
d’enllumenat posseeixen un contingut àmpliament
coincident:

– La contaminació lumínica implica sempre un con-
sum energètic, no solament innecessari, sinó, a més,
contraproduent. El fet de prevenir-la representa, per
tant, adoptar mesures d’eficiència energètica.

– En gran part, les mesures d’eficiència energètica re-
dunden en una disminució de la contaminació lumí-
nica. Esmentarem com a dos mers exemples l’ele-
vada eficàcia de les làmpades menys contaminants,
o la utilització de pàmpols de fotometria adequada.

Hi ha aspectes, però, en els quals els dos objectius no
coincideixen, sense que per això hagin de ser necessària-
ment contradictoris. Per exemple:
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– L’adequació de la distribució espectral de les fonts
de llum.

– Els aspectes econòmics lligats a la facturació del
consum energètic.3

Per aquest motiu, potser l’aproximació més operativa
als dos problemes pot basar-se en un enfocament temàtic
que abasti les qüestions d’interès incloent-hi en cadas-
cun les mesures, coincidents o no, que incideixen en la
millora. 

Aquest enfocament temàtic abasta diversos aspectes,
que tot seguit analitzarem.

5.1. Transformació d’energia
Una instal·lació d’enllumenat4 es basa en la transfor-

mació d’energia elèctrica en energia lumínica.
La seva eficiència depèn de les làmpades i els seus

equips auxiliars i incideix també en el grau més o menys
elevat de dispersió del flux contaminant.

5.1.1. Tipologia de làmpades
Rebutjarem inicialment les làmpades de mercuri, per

la seva baixa eficiència i baix rendiment. Una política
d’eficiència partint d’una visió de futur ha de respondre
a la introducció dels elements més ben situats en el mer-
cat sense matisacions econòmiques.

En el cas de necessitar un alt índex de reproducció
cromàtica, per la singularitat de l’entorn o necessitat jus-
tificada, prioritzarem, per aquest ordre, el tipus de làmpa-
da a utilitzar, tenint en compte el nivell lumínic desitjat:

1. Làmpades PL de baix consum.
2. Làmpades d’halogenurs metàl·lics ceràmics.
Els alts rendiments d’aquests làmpades, les fan les

més aconsellables d’utilitzar.
En altres situacions en què l’«aspecte visual» de reco-

neixement no sigui una prioritat, la utilització de làmpa-
des monocromàtiques serà la solució més ajustada. Així
doncs, per aquest ordre, introduirem: 

3. Làmpades de sodi d’alta pressió.
4. Làmpades de sodi de baixa pressió.
La substitució actual de les làmpades més ineficients

per als tipus proposats, pot suposar un estalvi real del
parc d’enllumenat exterior d’entre el 30 i el 60% de la
potència instal·lada.

També és cert que aquesta valoració està fortament lli-
gada als estalvis valorats per l’aplicació del futur regla-
ment que desenvolupa la Llei 6/2001, raó per la qual no
es considerarà novament aquesta possible actuació.

5.1.2. Tipologia d’equips auxiliars
És molt habitual trobar-nos a les instal·lacions ele-

ments o equips auxiliars que no s’ajusten a les especifi-
cacions de les làmpades.

El consum propi dels equips auxiliars ha de ser infe-
rior al 15% de la potència de la làmpada en els equips de
vapor de sodi o halogenurs, i al 10% en els altres tipus.

Caldrà fer servir dispositius correctors del factor de
potència de tal manera que el valor per a l’equip complet
de llum mai no sigui inferior a 0,9.

En el cas de regulació del règim de funcionament,
caldrà preveure la correcció del factor de potència de
manera adequada per mantenir el límit de «cos fi»5 du-
rant els diferents règims de funcionament.

Amb l’aplicació d’aquests criteris, la potència
instal·lada es podria reduir en un 3-5% aproximadament
en tot el parc d’enllumenat exterior a Catalunya. 

Les mesures de correcció de l’energia reactiva pro-
duirien diversos efectes:6

1. Disminució de les pèrdues en els conductors i
equips (funció del quadrat de la intensitat), per disminu-
ció del corrent circulant.

2. Disminució de recàrrecs econòmics per energia re-
activa.

3. Disminució de pèrdues globals per reducció del
component harmònic, els potencials estalvis de la qual
estan inclosos en el primer apartat. 

Cal destacar, en aquest apartat, que actualment hi ha
una directiva sobre l’eficiència energètica en els equips
auxiliars d’il·luminació.

Els equips recomanats per fer-ne la implantació seran
sempre els marcats amb l’etiquetatge «CE», i a més prio-
ritzarem, per aquest ordre:

Món municipal

3 Aquest aspecte, des de la visió de l’eficiència energètica, no té gens de valor, ja
que és un apartat exclusivament econòmic, malgrat que sempre es manifesta com
a justificant d’actuacions.
4 També és possible utilitzar la transformació de l’energia del gas en energia lu-
mínica: hi ha al mercat pàmpols pensats per a això; ara bé, aquestes aplicacions
són més demostratives, ornamentals o per a aplicacions singulars, que no pas ope-
ratives.

5 Per exposar amb més propietat el concepte de «cos fi», cal referir-se a «lambda». 
Vegeu L. Ferrero i J. Tobajas. «Primera aplicación en España de balastos electró-
nicos de alta corriente de descarga para alumbrado público en Caldes d’Estrac
(Barcelona)». IV Congreso Latinoamericano de Ingeniería de la Iluminación.
Lux América 1997 (5, 6 i 7 de novembre). Viña del Mar, Valparaíso (Xile). 
6 R. San Martín i L. Ferrero (UPC, ETSEIB, Departament de Projectes d’Engi-
nyeria) i F. Pop, R. Chindris i J. Stefanescu (Universitatea Tehnic Cluj Napoca,
UTCN). «Analysis of the Harmonic Distorsion of the Public lighting Network».
8th European Lighting Conference Lux Europa 1997. Romania (11-14 maig).
Amsterdam. 

* Font: Elaboració pròpia, a partir d’auditories municipals en enllumenat
públic, UPC i Diputació de Barcelona

Tipus de làmpada VSAP i HM Altres 

Consum equip / 
potència làmpada 15% 10%

Estalvi potencial per equips auxiliars

Potència 4%

Energia 1 2,4%

Energia 2 5% de la factura global*

Energia 3 Difícil valoració energètica, 
optimització en la contractació, 
proteccions, funcionament, etc.
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– Equips auxiliars electrònics (sempre que hi hagi un
bon servei de manteniment).

– Equips auxiliars de baixes pèrdues i alt factor.

5.2. Funcionament de la instal·lació
El consum energètic de les instal·lacions és funció del

temps, és a dir: durant el funcionament de la instal·lació. 
Són d’especial interès aspectes que modifiquen el

consum necessari d’una instal·lació, de manera que con-
vé tenir molta cura en els aspectes següents.

5.2.1. Ajust de l’encesa i de l’apagada
Normalment aquests ajustos es realitzen mitjançant

rellotge o cèl·lula fotoelèctrica, elements que ja estan en
desús des del punt de vista de l’eficiència.

Com ja és conegut, els rellotges no s’ajusten a la pro-
blemàtica astronòmica de l’enllumenat, i el seu desajust
pot ser important si el manteniment no és eficient. 

Un altre component que se sol emprar són les cèl·lules
fotoelèctriques, elements que, malgrat que s’ajusten amb
més exactitud al cicle astronòmic diari, tenen una difi-
cultat o problemàtica: les condicions de l’entorn. 

La més alta o més baixa contaminació de l’emplaça-
ment embruta les òptiques d’aquests elements, tot pro-
duint una distorsió a l’hora de la seva connexió o descon-
nexió. L’avaluació d’aquest desfasament, àmpliament
conegut, se situa prop del 8%. 

Per aquest motiu es recomanen, com a element de
control, els rellotges programadors astronòmics.

Aquests elements ajusten per coordenades geogràfi-
ques (longitud, latitud, alçàvia) el funcionament de la
instal·lació a les necessitats per a un nivell de llum solar
inferior a 50 luxs. 

Aquests equips tenen la possibilitat d’augmentar o
disminuir l’hora de connexió i desconnexió, i poden
aprofitar els períodes diaris del crepuscle a la sortida del
sol i a l’ocàs.

A Catalunya, el nombre d’hores de funcionament òp-
tim de l’enllumenat públic, sol estar situat prop de les
quatre mil. L’estalvi mínim produït per aquests equips
referents a una instal·lació convencional és d’un 8%.

5.2.2. L’ajust de funcionament en concordaça 
amb les necessitats d’il·luminació

És clarament manifest que no és necessari el mateix
nivell d’enllumenat durant el període nocturn d’utilitza-
ció.

Normalment, durant les primeres hores d’enllumenat
i durant les últimes necessitem els nivells de referència o
de funcionament normal.

En les hores intermèdies, les necessitats lumíniques
solen ser inferiors (sempre cal valorar cada situació).

Hi ha diverses modalitats per realitzar les reduccions
de nivell en funció de l’horari.

Sempre seran desaconsellables les desconnexions
parcials de la instal·lació, ja que produeixen:

– desequilibris en les fases, cosa que disminueix la
vida útil dels làmpades, i

– una modificació de la uniformitat en servei de la
instal·lació.

Les tipologies d’elements que cal fer servir per a
aquestes maniobres són, per ordre d’economia:7

– Reactàncies electromagnètiques d’alt rendiment i
doble nivell, per línia de comandament.

– Reactància electrònica, amb doble nivell per rellot-
ge incorporat.

– Reactància electromecànica d’alt rendiment, per
programació fixa.

– Reductors de flux en capçalera de línia.
Suposant l’aplicació generalitzada d’aquestes tècni-

ques, el potencial d’estalvi quant al consum energètic del
parc d’enllumenat públic a Catalunya se situaria en prop
del 20 o 35% respecte al consum actual. 
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7 Els rendiments de cada equip són variables entre un 27 i un 38%. Vegeu: L. Fe-
rrero. «Assaig punt a punt amb elements de baixes pèrdues a dos municipis de
Barcelona». A: Jornada d’Enllumenat Públic. ICAEN. Generalitat de Catalunya.
12 de desembre de 1996. Barcelona.

Primers fanals amb energia fotovoltaïca de Catalunya
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i cèl·lules fotoelèctriques

Rellotge programador 8%

Font: Elaboració pròpia
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5.3. Conservació de les prestacions al llarg 
de la vida de la instal·lació 

Si es desitja mantenir la utilitat de la instal·lació, cal
preveure en el seu període inicial els marges necessaris
per compensar la seva inevitable depreciació.

Un marge excessivament ampli conduiria a una eleva-
ció innecessària de potència i consum. Això es pot pre-
venir per mitjà d’una política de manteniment adequada.

Uns bons criteris de manteniment comporten estalvis
sistemàtics en els consums de les instal·lacions, a causa
del seguiment continuat i del reajust del seu rendiment
als valors inicials.

Les actuacions periòdiques allarguen la vida útil de la
instal·lació (fins als vint-i-cinc anys), i es manté el nivell
de servei. Dels elements més crítics, les làmpades, es co-
neix per endavant la seva vida útil, amb la qual cosa és
relativament simple programar-ne la substitució. El fun-
cionament de determinades làmpades fora de la seva
vida útil produeix sobreconsums innecessaris.

S’imposa, per consegüent, la introducció necessària i
obligatòria de les polítiques de manteniment en aspectes
tant energètics com de seguretat. 

Cal tenir present que, des del punt de vista electrotèc-
nic, l’enllumenat exterior és una instal·lació de pública
concurrència, que està emplaçada al «local» de l’espai
públic.

Els costos de no mantenir correctament les instal·la-
cions són àmpliament coneguts i, sense tenir en compte
la seguretat de les persones, estan estimats en un 6%
aproximadament de l’explotació del sistema, segons una
mitjana del cicle de vida de la instal·lació.

5.4. Resum d’estalvis obtinguts per l’aplicació de
mesures d’eficiència 

Resumim a la taula següent els potencials estalvis en
funció de l’eficiència.

Valorem els paràmetres bàsics de l’enllumenat a Ca-
talunya:

– Les instal·lacions d’enllumenat públic a Catalunya
representen una potència total instal·lada de 230
MW.

– El consum d’energia total a Catalunya per l’enllu-
menat públic és de prop de 1.000 GWh.

– L’import econòmic final se situa prop dels
130.000.000 euros.

Apliquem els valors definits en l’apartat d’eficiència
als paràmetres bàsics de l’enllumenat, i obtenim els re-
sultats següents: 

6. Resum d’estalvis possibles 

Les definicions enunciades als dos apartats ante-
riors suposen valors considerables en les reduccions,
sigui de consum energètic, sigui de recursos econò-
mics. 

Així, les reduccions de consums energètics disminui-
ran de forma directa les emissions a l’atmosfera.

I l’estalvi econòmic millorarà la precària economia
municipal.

Món municipal

Estalvi potencial per reducció del nivell lumínic

Mesura de possible estalvi a Catalunya 25%

Font: Elaboració pròpia

Estalvi econòmic potencial per la introducció 
de polítiques de manteniment

Facturació global d’energia elèctrica 6%

Font: Elaboració pròpia

Actuació Potència Energia Euros

Equips Potència 4%
auxiliars Energia 1 (VAh) 2,4%

Energia 2 (VAhr) 5%

Rellotges programadors 8%

Reduccions de nivell 25%

Polítiques de manteniment 6%

Font: Elaboració pròpia

Actuació Potència Energia Euros
(MW) (GWH) (MA)

Equips Potència 9,2 
auxiliars Energia 1 24 

Energia 2 6,5 

Rellotges programadors 80 

Reduccions de nivell 250 

Polítiques de manteniment 7,8 

TOTAL 9,2 354 14,3 

Font: Elaboració pròpia

Energia fotovoltaïca.
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Els aspectes de reducció de potència instal·lada, tam-
bé mereixen una consideració especial: 

– Si bé aquest aspecte no suposa unes emissions de
contaminants de manera directa, pot significar una reser-
va de potència per a les necessàries ampliacions a escala
del país.

– L’estalvi en potència pot implicar l’eliminació,
substitució o reducció de funcionament de les centrals
més contaminants, tenint en compte que, amb els rendi-
ments d’aquest tipus de centrals (30% en les de carbó o
fuel), la potència a substituir és igual a la potència estal-
viada multiplicada per tres.

Concretant, l’eficiència energètica i la contaminació
lumínica que hi va associada ens poden proporcionar a
Catalunya, dins de les instal·lacions d’enllumenat, els
valors d’estalvi següents:

7. Conclusions

1. Extrapolant aquests resultats a les emissions de
CO2eq, per la generació d’electricitat a Catalunya, es pot
deduir que la reducció potencial de les emissions de l’ac-
tivitat de l’enllumenat públic és superior al 55%.

2. És complex quantificar les tones de CO2eq estalvia-
des, a causa de la dificultat afegida de determinar des de
quina central pot provenir el proveïment.

3. La planificació de centrals fotovoltaiques de pro-
pietat municipal connectades a xarxa, en municipis de

menys de 5.000 habitants, prenent com a base de planifi-
cació l’energia necessària per a l’autoconsum de l’enllu-
menat públic, és un altre element de contribució a: 

– la disminució d’emissions i la millora de la diversi-
ficació,

12
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* El nivell de reducció suposa «emissions negatives» respecte al 1990.

Actuació Potència Energia Euros
(MW) (GWH) (ME)

Lumínica 47 205 26,5 

Energètica 

Equips Potència 9,2 
auxiliars Energia 1 24 

Energia 2 6,5 

Rellotges programadors 80 

Reduccions de nivell 250 

Polítiques de manteniment 7,8

TOTAL 56,2 559 40,8 

Font: Elaboració pròpia

Estalvi (%)

Disminució del grau relatiu d’emissió 
lumínica (GRE) al HS 57

Potència elèctrica 24,4

Energia elèctrica 55,9

Despesa pública 31,3 

Font: Elaboració pròpia

Producció d’energia elèctrica d’origen tèrmic 
a Catalunya (GWh)

Potència Energia ∆ % 
Centre Tipus (MW) 2003 2002 

Ascó Nuclear 2.055 16.805 –0,7 

Vandellòs II Nuclear 1.087 8.525 2,1 

Cercs Lignit negre 160 578 –39,8 

Besòs 1 i 2 Fuel/gas 300 77 –83,4 

Foix Fuel/gas 520 934 –21,0 

Sant Adrià 
de Besòs Fuel/gas 1.050 562 –53,3 

Badalona II Fuel/gas – – – 

Besòs 3 i 4 Gas 800 3.568 119,3

Tarragona Gas 400 374 –

TOTAL 6.372 31.423 2,3

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la CNE.

Energia fotovoltaïca.
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Món municipal

– la millora en la gestió de la demanda de l’energia
elèctrica, 

– la mancomunitat de serveis energètics entre muni-
cipis,

– l’increment de l’electrificació en l’àmbit rural, 
– el millor aprofitament dels recursos energètics lo-

cals,
– la generació i consum en origen, tot millorant els

rendiments, i 
– la disminució dels impactes per noves xarxes de

distribució.
4. L’esforç municipal en la introducció d’energies re-

novables i reducció d’emissions associades, ha de ser
compensat pel fons de compra dels drets d’emissió per
part de les empreses del sector. Els costos per tones de
CO2 es cotitzen actualment en el mercat europeu entre 8
i 9 euros.

5. Els beneficis obtinguts amb els ingressos per la

venda bonificada dels kWh, cal reinvertir-los en l’ade-
quació de les instal·lacions d’enllumenat públic.

6. L’esforç per part de l’Administració municipal per
contribuir a aquestes reduccions de nivells d’emissions,
cal que sigui compensat en ajuts econòmics per part dels
programes sectorials (E4). 

7. Cal modificar les normatives dels ajuts actuals, tot
eliminant les barreres d’accés a les iniciatives munici-
pals i prioritzant aspectes singulars com ara els següents:

– Substitució de part de l’energia demanada per l’au-
toproduïda.

– Creació de centrals renovables municipals, per a
usos de servei públic.

El model exposat justifica, sobre la base de la reduc-
ció de consum energètic, el compliment del Protocol de
Kyoto a les instal·lacions d’enllumenat públic a Cata-
lunya.*

8. Annex. Producció d’energia
elèctrica a Catalunya

Catalunya és la comunitat autònoma espanyola amb
un índex més alt de participació de l’energia nuclear
per a la producció d’energia elèctrica; i això la fa més
competitiva des del punt de vista de les emissions de
CO2. 

Aquesta situació s’està invertint darrerament a causa
de la introducció de centrals de cicle combinat, per a la
generació d’energia elèctrica, i es van incrementant les
emissions de gasos GEH. 

Així, podem resumir a la següent taula els centres de
producció que més directament influeixen en les emis-
sions en la generació d’electricitat a Catalunya. 

Les seves característiques i les seves variacions pel
que fa a l’any 2003 són les següents:

Les centrals Besòs 3 i 4 són les noves productores
d’energia elèctrica per cicle combinat, són situades a la
zona del Fòrum i van iniciar el seu funcionament en fase
de proves l’any 2003.

Cal destacar que el bon any hidràulic ha fet reduir la
producció elèctrica de les centrals termoelèctriques.

Les necessitats reals d’energia elèctrica s’han vist in-
crementades en un 5,3%, pel que fa a l’any 2003, la qual
cosa ha produït un nou rècord de potència punta en ser-
vei i energia demandada.

Així, podem desglossar el que ha succeït a Catalunya
l’any 2003, amb referència a les generacions i els con-
sums globals i parcials elèctrics.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la CNE.

Producció i consum d’energia elèctrica 
a Catalunya (GWh)

Font de producció Energia 2003

Règim general:

Hidràulica 4.960

Nuclear 25.330

Carbó 578

Fuel/gas 1.573

Cicle combinat 3.942

Producció: 34.392

Consums generació –1.288

Consums en bombeig –600

Intercanvis 2.780

Règim especial:

Hidràulica 882

Eòlica 161

Altres de renovables 331

Altres de no renovables 4.404

DEMANDA EL 2003 43.062

VARIACIÓ RESPECTE AL 2002 + 5,3%
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La gestió local de
l’energia i el paper 
de les agències
Antonio Romero Barcos
Director gerent de
l’Agència d’Energia de Barcelona

Món
municipal

La importància de la gestió
energètica des de l’àmbit local

L’energia és essencial per a la vida, però la utilització
de determinades fonts contaminants i el seu mal ús esde-
vé una de les activitats humanes que més perjudiquen el
medi ambient, ja que provoca aproximadament dues ter-
ceres parts dels gasos d’efecte hivernacle causants del
sobreescalfament del planeta, un dels principals reptes
ambientals per a les properes dècades.

Alhora, amb la revolució tecnològica, l’energia ha
guanyat importància com a recurs bàsic per al funciona-
ment de la nostra societat. Fins i tot s’associa, errònia-
ment, el nivell de qualitat de vida amb el consum energè-
tic. El cert, però, és que aquest consum, tal com té lloc
actualment, no és en absolut sostenible: més consum no
comporta més benestar.

La societat contemporània està cada cop més organit-
zada entorn d’assentaments urbans que esdevenen grans
consumidors energètics (a la Unió Europea, la zona més
urbanitzada del món, l’any 1992, el 79% de la població
total vivia ja en zones urbanes). Aquesta concentració de
la població comporta que, segons les estimacions dels
experts, un 75% de l’energia mundial es destina a mante-
nir la complexa organització de les ciutats.

Les grans ciutats requereixen grans quantitats d’ener-
gia, però també de productes la fabricació i el subminis-
trament dels quals exigeix un consum energètic, fet que
les converteix en sistemes altament consumidors d’ener-
gia. El model energètic en el qual es basa el funciona-

ment de la gran majoria d’àrees metropolitanes dels paï-
sos desenvolupats depèn de formes d’energia derivades
de combustibles fòssils i nuclears, aprofita escassament
les fonts d’energia renovables locals i fa un ús ineficient
dels recursos energètics que consumeix. Es tracta d’un
model energètic centralitzat, amb pocs centres de pro-
ducció i un gran nombre de consumidors, fet que fa ne-
cessària l’existència d’una extensa xarxa d’infraestructu-
res de transport, amb els corresponents efectes
ambientals que això comporta directament sobre el terri-
tori i amb les pèrdues fruit de la conducció des de l’a-
llunyat centre de producció fins al lloc de consum.

En un moment com l’actual, en el qual, per primera
vegada en la història, la majoria de la població viu en
ciutats, els governs locals tenen encara més responsabili-
tats específiques en la tasca d’assegurar la qualitat de
vida de les comunitats a les quals serveixen. Per això, les
administracions locals adquireixen molta importància a
l’hora d’assumir un paper més actiu amb actuacions in-
novadores a les seves ciutats i comunitats.

Així mateix, mentre moltes nacions discuteixen com
plantar cara a les conseqüències del canvi climàtic, al-
guns governs locals han començat a assumir ja el liderat-

Un 75% de l’energia a
escala mundial es destina a

mantenir la complexa
organització de les ciutats

Instal·lació solar fotovoltaica a l’Edifici Novíssim de l’Ajuntament de
Barcelona
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ge en la implementació d’accions reals en el territori des-
tinades a protegir tant el clima global com el medi am-
bient local. És en aquesta línia que els governs locals han
de ser energèticament més sostenibles, tant pel que fa a
l’eficiència energètica, com en l’aprofitament de les
energies renovables, i amb l’adopció d’estratègies inno-
vadores en la gestió dels residus i de la mobilitat.

Les polítiques dels governs locals que estimulen la
transformació de les activitats econòmiques en benefici
de la protecció climàtica —i, més específicament, les
millores en transport públic i en l’edificació— poden re-
presentar una contribució important en la reducció de
gasos d’efecte hivernacle.

El paper dels ajuntaments i les
agències d’energia

Per capgirar el model energètic actual i el seu impacte
ambiental, cal una política decidida per part de les admi-
nistracions públiques, sobretot a l’hora d’incidir directa-
ment en la planificació energètica. Des de les ciutats, es
poden posar en funcionament mesures efectives per re-
duir el transport en vehicle privat i afavorir el transport
públic, es poden recentralitzar els sistemes energètics te-
nint molt en compte les fonts renovables, es pot fer una
valoració energètica dels residus, optimitzar energètica-
ment el parc d’edificis i les instal·lacions públiques, i fo-
mentar les zones verdes urbanes.

En aquest sentit, la Carta d’Aalborg, el document
aprovat l’any 1994 per les ciutats i pobles europeus per
avançar cap a la sostenibilitat des de l’àmbit local, posa
l’èmfasi en la capacitat dels municipis de fer front i re-
soldre alguns dels problemes ambientals globals, ja que
hi tenen bona part de la responsabilitat.

Així, la creació d’organismes que planifiquin i gestio-
nin la demanda i l’oferta energètica urbana constitueix
un pas important a l’hora d’impulsar una nova cultura de
l’energia per a les ciutats que tinguin en l’estalvi, l’efi-
ciència i les energies renovables tres dels seus eixos
principals d’actuació. En aquest sentit, les agències lo-
cals d’energia han de dur a terme un paper destacat a l’-

hora de progressar cap a un model energètic urbà com-
promès amb el medi i amb les generacions del demà, i
són l’expressió real d’una voluntat local i global de cons-
truir un futur més sostenible.

Atesa la seva proximitat a la ciutadania, les entitats
locals, siguin públiques o privades, han d’estar totalment
involucrades en la presa de decisions, ja que els ciuta-
dans s’enfronten a situacions de fet, com ara habitatges
construïts de manera energèticament eficients o sistemes
de transport públic amb cobertura parcial. És important
que les entitats locals intervinguin de manera que els ciu-
tadans no siguin simples consumidors passius d’energia;
és a dir, cal afavorir que els ciutadans participin en el
procés de decisió sobre el disseny i el funcionament de
les ciutats, i sobre com utilitzar l’energia, tot i que aquest
és un problema molt complex perquè requereix una mo-
dificació de comportaments en els hàbits de vida de les
persones.

Per invertir la tendència actual de consum energètic,
cal una política decidida per part de les administracions,
orientada a fomentar l’ús de fonts d’energia netes i reno-
vables, aconseguir l’eficiència en la producció d’energia
final, i assolir un estalvi de consum a partir de millores

Món municipal

Per capgirar el model
energètic actual i el seu

impacte ambiental, cal una
política decidida per part de

les administracions
públiques, sobretot a l’hora
d’incidir directament en la

planificació energètica

Guia d’instal·lacions solars tèrmiques, editada per l’Agència d’Energia de
Barcelona

Les agències locals
d’energia han de dur a terme
un paper destacat a l’hora de

progressar cap a un model
energètic urbà compromès

amb el medi i amb les
generacions del demà
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tecnològiques i de pràctiques d’ús conscient. Des d’a-
quest nou plantejament, cal tenir en compte el sol i la
resta de recursos renovables com a aliats estratègics per
a la progressiva substitució de les energies basades en els
combustibles fòssils.

L’actuació local en l’àmbit de l’energia té com a
avantatge el fet que les entitats que la desenvolupen i
apliquen són les que millor coneixen les necessitats i les
condicions locals. L’Administració municipal no pot ser,
per tant, un simple consumidor en el mercat energètic,
un de tants. La seva implicació com a gestor i legislador
és evident, però també pot ser innovadora, iniciadora,
planificadora i promotora. Abans, el paper actiu de l’Ad-
ministració equivalia a fer-se càrrec de la generació i la
distribució d’energia, cosa que derivava en un monopoli
local més o menys encertat. Avui dia, l’Administració
local pot tenir un paper rellevant si adopta una actitud
activa i dinàmica, sense necessitat de ser directament el
subministrador de l’energia.

En aquest sentit, cal fer esment de la triple funció de
l’Administració local: en primer lloc pel que fa als as-
pectes relacionats amb el consum —com a consumidora,
gestora i promotora d’eficiència, mantenint el desenvo-
lupament urbà i defensant els interessos d’altres consu-
midors—, en segon lloc com a part implicada en la dis-
tribució, marcant la qualitat del servei, i finalment, com
a generadora, sobretot per mitjà del foment d’energies
renovables o de la valoració energètica dels residus.

A les grans ciutats, la principal demanda energètica
prové del sector del transport, seguida dels sectors
domèstic, comercial terciari i industrial (en el cas de
Barcelona, segons els resultats de treballs duts a terme
en el marc del Pla de millora energètica l’any 1999,
aquesta distribució és la següent: 37% comercial més in-
dustrial, 33% transport i 30% domèstic). A l’hora de fer
front al model actual de consum energètic, les ciutats po-
den incidir en diversos camps per millorar l’eficiència
energètica a l’entorn urbà: reducció de la demanda de
transport en vehicle privat, recentralització (centralitza-
ció/descentralització) de sistemes energètics —incloses
les fonts renovables—, valoració energètica de residus,
actuacions en el parc d’edificis i en les instal·lacions pú-
bliques, i foment de les zones verdes urbanes.

Cal subratllar, també, que l’energia malbaratada en
determinats processos industrials ineficients és un recurs

que les ciutats poden aprofitar, alhora que ofereix una
oportunitat de nova activitat econòmica i de generació
d’ocupació.

Les administracions locals poden tenir un paper molt
actiu a l’hora d’assolir els objectius de reducció del con-
sum energètic i d’augment de la ràtio d’energies renova-
bles. Implicant-se en la planificació energètica en l’àm-
bit local, l’Administració adopta una actitud responsable
respecte a les qüestions ambientals i aconsegueix un
avantatge qualitatiu per al seu territori, en el sentit que
garanteix el desenvolupament de les infraestructures
més adequades des del punt de vista sostenible.

La gestió energètica a Barcelona

El fet que la font principal d’energia a Barcelona sigui
la nuclear, seguida del gas natural, fa que la ciutat regis-
tri unes emissions de gasos d’efecte hivernacle relativa-
ment baixes, però això comporta altres impactes ambien-
tals tant o més greus, com els derivats de la producció de
residus nuclears. En canvi, vivim en una ciutat privile-
giada per les hores de radiació solar i aquesta font d’e-
nergia, juntament amb d’altres renovables, com pot ser
l’eòlica, poden marcar el nostre futur desenvolupament
en matèria energètica.

Amb l’objectiu d’impulsar el posicionament de Bar-
celona com a ciutat exemplar en el tractament dels temes
energètics i la seva repercussió ambiental, l’any 2002 es
va crear el Consorci de l’Agència Local d’Energia de
Barcelona, un instrument de concertació social i gestió
que ha de facilitar que la ciutat de Barcelona avanci en el
seu camí vers una millor conscienciació i ús energètic en
benefici del nostre entorn.
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L’Administració local pot
tenir un paper rellevant si
adopta una actitud activa i

dinàmica, sense necessitat de
ser directament el

subministrador de l’energia

Distribució del consum d’energia final per sectors, any 1999
Font: Pla de millora energètica de Barcelona (PMEB)

Distribució del consum d’energia primària per fonts d’energia, any 1999
Font: Pla de millora energètica de Barcelona (PMEB)
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L’Agència sorgeix de les polítiques energètiques de la
Unió Europea plantejades en el Llibre Verd de l’Energia
a la Comissió Europea i, en especial, en el Llibre Blanc
de l’energia de la mateixa Comissió Europea, on es reco-
neix el paper de l’eficiència energètica i de les fonts re-
novables per assumir els objectius d’un desenvolupa-
ment sostenible. Concretament, el Llibre Blanc reconeix
el paper de les autoritats locals, i la gran importància de
l’intercanvi d’experiències entre diferents ciutats pel que
fa a temes relacionats amb la transformació i el consum
d’energia.

L’Agència Local d’Energia de Barcelona es va cons-
tituir el 14 de maig de 2002 com a resultat d’aquestes po-
lítiques energètiques de la Unió Europea i per la creixent
implicació municipal en la reducció de l’ús de combusti-
bles fòssils i en el foment de l’ús de les energies renova-
bles. L’Agència consisteix en un consorci públic creat
per donar impuls, gestionar i fer el seguiment del Pla de
millora energètica de Barcelona (PMEB). Aquest con-
sorci el formen l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat Me-
tropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Resi-
dus, l’Institut Català d’Energia, la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i
l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía.

Els grans principis orientadors de l’Agència són: la
millora de la qualitat ambiental, el desenvolupament sos-
tenible de la ciutat a partir del foment de l’estalvi d’ener-
gia, més eficiència energètica, el creixement en l’ús i el
coneixement de les energies renovables i la millora de la
qualitat dels serveis que estan relacionats amb aquest
sector. D’aquesta manera, es pot deduir que els princi-
pals objectius de l’Agència són: garantir l’estalvi i l’efi-
ciència energètica, l’augment de la contribució de les
energies renovables, la reducció de la petjada energètica
i el foment d’uns serveis energètics de qualitat a Barce-
lona, amb la finalitat de permetre que la ciutat compleixi
els compromisos ambientals i energètics adquirits tant
en l’àmbit local (previstos en el Pla energètic i en l’A-
genda 21) com en l’àmbit internacional (resultat dels

acords de les cimeres de Johannesburg, Kyoto, Aalborg i
Rio de Janeiro).

Fins aquest moment, el paper de l’Agència d’Energia
de Barcelona, com és habitual en el conjunt d’agències
d’energia i administracions locals, s’ha centrat en el de-
senvolupament de polítiques de promoció i en projectes
aïllats, considerats exemplars i replicables, en sectors
determinats.

Així, en els darrers anys s’han instal·lat plaques solars
en escoles, centres esportius i altres edificis públics, com
les centrals fotovoltaiques ubicades al sostre de l’Ajun-
tament. Totes aquestes actuacions han anat destinades a
sensibilitzar la ciutadania sobre l’ús de les energies reno-
vables; es tracta d’una demostració pràctica en la qual
l’administració pública assumeix —i ha de continuar as-
sumint— el seu rol de promotora, amb la voluntat d’o-
brir el camí als projectes privats.

Un altre aspecte beneficiós en la gestió de l’energia
els darrers anys ha estat, sens dubte, l’aprovació d’ins-
truments legals que han permès a la ciutat avançar en el
desenvolupament de les energies renovables i l’eficièn-
cia energètica. En aquest sentit, Barcelona va ser la pri-
mera ciutat europea que va aprovar una ordenança solar
tèrmica, gràcies a la qual s’ha multiplicat per catorze la
superfície de metres quadrats d’energia solar tèrmica, i
s’ha passat d’una ràtio de 1,1 m2/1.000 habitants l’any
2000 a 16,39 m2/1.000 habitants el 2004.

Tant els projectes exemplificadors com les normati-
ves a favor de les energies renovables i l’eficiència
energètica són instruments que els agents locals impli-
cats en la gestió de l’energia han de continuar impulsant;
però també és necessari fer un pas més per donar respos-
ta als nous reptes, mitjançant la intensificació de les po-
lítiques i els projectes destinats a aconseguir una trans-
formació profunda de les ciutats.

En el cas de Barcelona, el recentment celebrat Fòrum
de les Cultures ha comportat una gran oportunitat de de-
senvolupament urbà i d’infraestructures a la desemboca-
dura del Besòs. El Fòrum ha comportat una significativa
reorganització d’aquesta àrea de la ciutat, que ha passat
de ser una zona industrial i marginal a un nou espai cen-
tral de serveis i oci, un dels objectius principals del qual
és la integració de les infraestructures ambientals a la
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ciutat amb una reducció dels impactes negatius sobre
l’entorn.

En el context d’aquesta renovació urbana, s’ha posat
un èmfasi especial en la qüestió del cicle energètic, i s’ha
donat una atenció especial a l’impuls de mesures per a
l’ús eficient de l’energia, la introducció d’energies reno-
vables i la reducció de l’impacte del consum d’energia
en el medi ambient. De totes les mesures d’energia sos-
tenible de la zona del Fòrum, s’han de destacar la central
fotovoltaica urbana, la xarxa de climatització i la cons-
trucció d’edificis de baix consum energètic.

La gran central fotovoltaica consta de dues unitats: la
pèrgola sobre l’Escola de Vela, de 3.780 m2 de panells
solars que ja està en ple funcionament, i la pèrgola de
l’esplanada, de 6.920 m2 de superfície que s’instal·larà
properament. Amb aquesta segona pèrgola, l’àrea del
Fòrum acollirà la superfície de plaques solars més gran
d’Europa, amb un total de 10.700 m2 i 1.300 kW de
potència.

Quan estiguin en marxa les dues unitats, que sumaran
una superfície equivalent a un camp i mig de futbol, l’e-
nergia elèctrica que generaran —1.646.650 kWh/any—
podria abastar una població de mil habitatges. Aquesta
generació d’electricitat mitjançant l’aprofitament de l’e-
nergia solar suposa una notable reducció de les emis-
sions contaminants a l’atmosfera: unes 440 tones menys
de CO2 cada any.

L’altra actuació que exemplifica el compromís am-
biental del projecte urbanístic Barcelona 2004 al front li-
toral del Besòs és la instal·lació d’un sistema de calefac-
ció i refrigeració de districte. Aquesta instal·lació,
basada en l’aprofitament de l’energia tèrmica del vapor
d’aigua generat a la planta de tractament de residus de
Sant Adrià del Besòs, suposa un estalvi notable en ener-
gia primària —una reducció del 32%— i una disminució
en el consum de recursos energètics no renovables d’a-
proximadament 1.850 tones equivalents de petroli l’any.

El tercer projecte rellevant des de la perspectiva de la
sostenibilitat energètica a l’àrea del Fòrum és la incorpo-
ració dels criteris d’eficiència energètica que s’han tin-
gut en compte en el disseny i la construcció dels princi-
pals edificis de la zona: Edifici Fòrum, Centre de
Convencions i Centre Geriàtric. A més d’abastar-se del

sistema de climatització centralitzat, aquests edificis in-
corporen alguns elements d’estalvi energètic, com l’a-
profitament de la llum i la ventilació naturals o la millo-
ra de l’aïllament tèrmic.

Les perspectives de futur

Amb la destacada presència de la central fotovoltaica
a la zona del Fòrum, Barcelona ha modificat el seu skyli-
ne, però el més important és que la ciutat ha fet un altre
gran pas en el desenvolupament i la promoció de les
energies renovables. Tot i així, l’Agència d’Energia de
Barcelona segueix treballant, tant en el coneixement 
de la realitat i les possibilitats energètiques de Barcelona,
com en el desenvolupament d’altres projectes emblemà-
tics de diversa magnitud situats en un horitzó proper.

En el capítol de l’anàlisi de la ciutat, el Pla de millora
energètica de Barcelona va dur a terme una profunda
diagnosi energètica i ambiental de la Barcelona actual i
les tendències de futur, que ens ha permès treballar amb
uns determinats escenaris en els quals es preveia l’evolu-
ció del consum energètic i les seves possibles repercus-
sions. En aquesta mateixa línia, l’Agència ha creat un
«Observatori» per fer el seguiment continuat de la situa-
ció del sector de l’energia a la ciutat que, d’altra banda,
també és un espai de relació amb els diversos agents que
intervenen en la gestió i la promoció energètica, amb la
finalitat d’establir nexes de relació entre ells.

Pel que fa a les actuacions emblemàtiques, l’Agència
està immersa en un projecte que té com a objectiu l’apro-
fitament del fred residual de la Regasificadora del Port
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Juliol 2005
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Evolució de la superfície solar tèrmica a Barcelona fruit de l’Ordenança
Font: Agència d’Energia de Barcelona, gener 2005
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de Barcelona, un recurs que implicaria una aportació
energètica equivalent a l’1% del consum de la ciutat. Per
altra banda, l’Agència també està estudiant altres projec-
tes, com la creació d’un parc eòlic al Port de Barcelona
l’ampliació de l’experiència del sistema de calefacció i
refrigeració de districte a altres zones de la ciutat i la in-
corporació de criteris d’estalvi i eficiència energètica en
comunitats de veïns.

En el marc legislatiu, l’Agència d’Energia de Barce-
lona està treballant en l’elaboració d’un nou text de l’Or-
denança amb un llindar d’afectació més baix, per tal que
sigui d’aplicació a tots els edificis nous i rehabilitats de
la ciutat. Amb l’objectiu d’aconseguir el màxim consens
per al desenvolupament de la nova normativa, s’ha cons-
tituït també la Taula per a l’Energia Solar a Barcelona,
on estan representats tots els actors implicats en l’aplica-
ció de l’Ordenança i en la implantació de l’energia solar
en general a la ciutat.

En el futur més immediat, l’exhauriment d’aquest
model energètic actual que s’ha demostrat insostenible
obliga els responsables locals a prendre mesures i a por-
tar a terme, des dels municipis, un pla molt ambiciós d’e-
ficiència energètica, d’estalvi energètic i de reducció

d’emissions que implica decisions que afecten actua-
cions molt difuses i de poca magnitud cadascuna d’elles,
tot i que la suma sigui molt important. Així, podem estal-
viar fàcilment sense variar la nostra qualitat de vida, per
exemple, mitjançant la revisió dels models urbanístics i

dels esquemes de construcció per incorporar definitiva-
ment el concepte d’eficiència energètica. De la mateixa
manera, cal ser agosarats en una política energètica
d’implantació d’energies renovables, ja que, si no do-
nem una empenta adequada a aquest tipus d’energia, sa-
bem que no tindrà la capacitat d’introduir-se veritable-
ment en el sistema.

Davant el nou panorama, els ajuntaments tenen un rol
fonamental i imprescindible en la gestió de l’energia,
perquè són l’Administració més propera als ciutadans,
amb un coneixement directe de l’entorn i una capacitat
d’actuació exemplar veritablement excepcionals. Per la
seva banda, les agències locals d’energia, com a organis-
mes especialitzats que són, esdevenen l’instrument més
adequat per desenvolupar les polítiques municipals en
matèria energètica i per fomentar el canvi necessari
d’hàbits i valors de la ciutadania cap a una nova cultura
energètica més sostenible.

Ja ha arribat l’hora que tots apostem per una energia
intel·ligent. Una energia intel·ligent tant des del punt de
vista tecnològic com estratègic, però que només serà del
tot efectiva mitjançant una visió i un comportament veri-
tablement intel·ligents a l’hora de consumir-la.
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1. Introducció

En aquest article s’analitzaran les possibilitats de fi-
nançament d’instal·lacions d’energies renovables de 
titularitat municipal o d’altres ens locals. Per regla gene-
ral, es tractarà d’instal·lacions d’energia solar tèrmica i
fotovoltaica, que seran els casos més habituals. Es pre-
sentaran les línies d’ajuts públiques de les administra-
cions de la Unió Europea (UE), l’Estat espanyol, la Ge-
neralitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, com
també altres formes de finançament que poden comple-
mentar aquests ajuts públics. Queda, per tant, fora de l’a-
bast d’aquest article el finançament de les actuacions en
matèria d’estalvi energètic, tot i que en alguns casos se’n
pugui fer alguna menció.

Des d’un punt de vista econòmic, la major part d’ins-
tal·lacions d’energies renovables presenten condicions
favorables, de manera que es poden considerar inver-
sions amb un risc baix i una rendibilitat interessant. La
seguretat en la inversió s’aconsegueix gràcies al fet que
les tecnologies existents estan prou contrastades i són
fiables, reporten un estalvi econòmic fruit de l’estal-
vi d’energia convencional (o uns ingressos per la venda
d’energia) i disposen d’uns ajuts i unes condicions de fi-
nançament favorables.

Els ajuts públics a les instal·lacions d’energies reno-
vables tenen com a finalitat l’afavoriment d’aquestes
fonts energètiques menys contaminants, per tal d’assolir
els objectius dels plans energètics que s’han marcat les
diferents administracions públiques. 

Aquests ajuts són necessaris per compensar una situa-
ció en què les energies renovables competeixen amb
fonts i sistemes energètics que no internalitzen els costos
ambientals i socials,1 i a més reben ajuts indirectes no

comptabilitzats,2 de manera que poden competir en una
situació molt avantatjosa. Cal avançar, indubtablement,
en l’aplicació d’instruments de fiscalitat ambiental que
facin responsables dels seus costos els productors amb
fonts d’energia convencional. Igualment, l’aplicació pro-
gressiva de regulacions que limitin els impactes socials i
ambientals negatius de les fonts convencionals contri-
buirà a generar un marc d’igualtat. Només així tindrà sen-
tit començar a reduir els ajuts a les energies alternatives.

Un altre aspecte que justifica els ajuts és que algunes
d’aquestes fonts d’energia (p. ex. fotovoltaica) consti-
tueixen un sector encara incipient, en el qual encara no
s’han arribat a aprofitar del tot les economies d’escala.

Tot i que l’enfocament que es fa en aquest article és
estrictament econòmic, posant tota l’atenció sobre la via-
bilitat econòmica d’aquestes instal·lacions, cal tenir pre-
sents els objectius mediambientals i socials que es perse-
gueixen, motiu pel qual, en principi, no s’ha de descartar
cap instal·lació amb possibilitats de reduir les emissions
de CO2. Amb aquesta premissa, l’idoni seria definir un
pla d’implantació per a tots els equipaments públics on
aquestes instal·lacions fossin viables. Aquest planteja-
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ment necessita una planificació del finançament, de ma-
nera que es puguin utilitzar tots els recursos disponibles.

2. Ajuts disponibles

Els ajuts per a les instal·lacions d’energies renovables
són atorgats principalment per les administracions de
l’Estat, les comunitats autònomes i les diputacions. En

determinats casos, quan el projecte compleix uns deter-
minats requisits, com per exemple el caràcter innovador,
també pot optar-se a programes d’ajuts de la UE.

2.1. Unió Europea
La UE disposa de diversos programes d’ajuts per a

projectes que afavoreixin la utilització d’energies reno-
vables i d’eficiència energètica. El programa Intelligent
Energy Europe (Energia Intel·ligent Europa, EIE)3 és el
programa europeu de suport a les accions no tecnològi-
ques en el camp de l’energia, en particular en l’àmbit de
l’eficiència energètica i de les energies renovables. La
seva durada prevista és de l’any 2003 al 2006, i dóna
continuïtat a les accions prèvies desenvolupades en el
marc dels programes ALTENER, SAVE i SYNERGY.

La Unió Europea té altres línies de finançament, com
ara el VI Programa marc de recerca i desenvolupament
(per al període 2002-2006)4. Les propostes per a projectes
energètics no nuclears estan dins de l’àrea temàtica «De-
senvolupament sostenible, canvi global i ecosistemes» i
de la subprioritat «Sistemes d’energia sostenibles».

A part de l’ajut financer d’aquest programa europeu, a
l’edició del 2004 de la Conferència Europea d’Agències
d’Energia Locals es va resoldre que els programes Inte-
lligent Energy Europe i ManagEnergy proporcionaran el
suport necessari a les actuacions dels ens locals a través
de les agències locals i regionals i d’altres actors d’ener-
gia local.

Per a tots aquests programes s’aproven convocatòries
especificant els requeriments dels projectes i dels sol·li-
citants susceptibles de l’ajut. 

2.2. Estat espanyol
En l’àmbit de l’Estat espanyol, els ajuts a la inversió en

projectes d’instal·lacions d’energies renovables són ges-
tionats per l’Institut de Diversificació i Estalvi Energètic
(IDAE). Des del 2003 i de manera anual, en el marc del
Pla de foment de les energies renovables (PFER)5, l’IDAE
i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) signen un conveni de
col·laboració en virtut del qual es faciliten préstecs bonifi-
cats per a projectes d’energia renovable o d’eficiència
energètica.6 En el conveni del 2004, l’ICO va disposar
d’una línia de finançament per a energies renovables i efi-
ciència energètica de 100 milions d’euros, ampliable a
150 si la situació ho requeria. L’IDAE, per la seva banda,
va assignar un pressupost de 39,6 milions d’euros. 

Aquests recursos es destinen tant a la bonificació dels
tipus d’interès dels préstecs de tota la tipologia de pro-
jectes, com a l’ajut directe dins del préstec (equivalent a
una subvenció a fons perdut) dels projectes d’energia so-
lar tèrmica i energia solar fotovoltaica de menys de 100
kWp de potència instal·lada.7 El préstec màxim per be-
neficiari i any és de 6.310.500 euros formalitzats en una
o més operacions. Aquest ajut és compatible amb d’al-
tres atorgats per altres administracions, ens públics o pri-
vats, de caràcter nacional o internacional, com els ajuts
de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) o de la Diputa-
ció de Barcelona.

Els projectes d’energies renovables susceptibles de fi-
nançament són els dels àmbits següents: energia solar
tèrmica i fotovoltaica, energia eòlica d’autoconsum (in-
ferior a 4 MW), biomassa, minihidràulica inferior a 1
MW, i aprofitament energètic del biogàs.

La sol·licitud dels ajuts, cal fer-la abans de l’inici de
la inversió i, un cop aprovada, aquesta s’ha de fer efecti-
va en un termini màxim de dos anys. Un aspecte impor-
tant que convé destacar d’aquest tipus d’ajuts és que es
concedeixen bastant ràpidament (entre un i dos mesos),
de manera que es pot conèixer la disponibilitat del prés-
tec abans de fer la inversió, fet que proporciona més se-
guretat a aquesta.

La sol·licitud s’ha de presentar a una de les entitats
bancàries col·laboradores,8 junt amb tota la documenta-
ció requerida. Serà l’entitat bancària qui analitzi la sol·li-
citud, i, en funció de la solvència del sol·licitant i de la
viabilitat del projecte, determinarà les garanties a apor-
tar. Una característica essencial d’aquesta línia de fi-
nançament és que està oberta, en totes les seves catego-
ries, a la participació dels ens locals com a promotors de
les iniciatives. 

De manera general, els ajuts s’adrecen al cost d’execu-
ció de la instal·lació (inversió inicial), però en el cas de
l’Estat espanyol també es disposa d’ajuts per a la genera-
ció elèctrica subministrada a la xarxa, de forma que l’e-
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de 2002, relativa al sisè programa marc de la Comunitat Europea per a accions de
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5 Ministerio de Economía, 1999.
6 IDAE, 2004.
7 Com a exemple, la quantitat per al 2004 dins la categoria d’energia solar foto-
voltaica ha estat exhaurida en solament quatre mesos; posteriorment es va fer una
ampliació dels ajuts.
8 Que són la pràctica totalitat dels grans bancs i caixes de l’Estat.
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nergia produïda percep un preu bonificat establert per
llei. Concretament, la Llei 54/1997, del sector elèctric, re-
gula la producció d’energia elèctrica en règim especial9 i
preveu un règim d’incentius per a les energies renovables
a fi i efecte que la seva aportació a la demanda energètica
d’Espanya sigui com a mínim del 12% l’any 2010
(22,1% en el cas de l’electricitat). El Reial decret
436/2004 estableix les condicions per a l’actualització i
sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat
de producció d’energia elèctrica en règim especial (ins-
tal·lacions de generació amb energia renovable i cogene-
ració).10 Amb aquest Reial decret, la nova estructura de
tarifes i primes per a l’electricitat generada en règim es-
pecial dóna, per primera vegada, una estabilitat en el
temps, en tant que es garanteix el preu de venda de l’elec-
tricitat durant un període de temps. En el cas de l’energia
fotovoltaica, l’article 33 estableix un període de vint-i-
cinc anys per un preu de venda bonificat.

Aquesta seguretat permet la planificació energètica a
llarg termini tot reduint la incertesa associada a la possi-
ble evolució dels preus en el mercat d’electricitat. Tot i
que hi ha algunes fonts d’energies renovables per a les
quals aquestes primes constitueixen un veritable impuls a
la implantació, com ara l’energia solar fotovoltaica i l’e-
nergia eòlica, hi ha altres fonts, com ara la biomassa, per
a la quals les condicions creades no són tan favora-
bles.11,12

2.3. Generalitat de Catalunya
Amb caràcter anual, la Generalitat de Catalunya pu-

blica, a través d’una ordre, els ajuts que atorga en matè-
ria d’energia. En els darrers anys s’ha destinat una dota-
ció pressupostària d’aproximadament 700.000 euros
(variable en funció de l’any) per a actuacions de les cor-
poracions locals en el cas d’inversions destinades a
obres i realitzacions en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència
energètica i de la utilització de les energies renovables.
Per al cas dels estudis, accions de formació, informació i
difusió i/o presentació de projectes a convocatòries de
programes europeus o internacionals en l’àmbit de l’es-
talvi, l’eficiència energètica o l’aprofitament de les ener-
gies renovables, la quantitat destinada per a les corpora-
cions locals també ha estat variable (p. ex. 90.000 A el
2002, o 65.000 A el 2003).

Aquesta línia d’ajuts es caracteritza per un temps de
resolució considerable. A més, la quantia de l’ajut con-
cedit finalment dependrà del nombre total de sol·licituds
acceptades, de manera que aquesta pot ser inferior al que
s’indica en les bases:13

Les actuacions en matèria d’energies renovables sus-
ceptibles d’acollir-se a la subvenció són les següents:13

a) Actuacions d’utilització racional de l’energia o de
substitució de fonts energètiques a la indústria, el transport,
els serveis, els edificis, l’agricultura, la ramaderia i la pesca.

b) Actuacions de demostració i difusió d’algunes
fonts renovables d’energia: eòlica de petita potència
(fins a 25 kW per instal·lació), aprofitament de la bio-
massa i dels residus (industrials, agrícoles o urbans), ge-
otèrmia i energia de les onades.

c) Instal·lacions d’energia solar tèrmica d’un dimen-
sionament mínim de 10 m2.

Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de 2 kWp
de potència mínima.

2.4. Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, a través del Servei de

Medi Ambient, té una Àrea de Treball en Eficiència
Energètica i Energies Renovables. En concret, aquesta
àrea col·labora amb els ajuntaments i altres ens locals en
auditories energètiques d’equipaments municipals i de
l’enllumenat públic, elaborant estudis per a la implanta-
ció d’energies renovables als municipis. 

La Diputació de Barcelona dóna suport econòmic a
aquestes actuacions d’acord amb els objectius i les línies
d’actuació prioritàries del Pla de mandat 2004-2007.14

Les sol·licituds s’han de cursar a través de la Xarxa Bar-
celona Municipis de Qualitat.

3. Finançament d’instal·lacions
d’energia solar

En aquest apartat analitzarem les opcions de finança-
ment de les instal·lacions d’energia solar tèrmica i foto-
voltaica que un ens local pot realitzar incorporant-les en
edificis i equipaments públics. Es tracta dels casos més
habituals que es donen en l’àmbit local.
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9 Les instal·lacions en règim especial són aquelles en les quals es genera energia
elèctrica a partir de fonts renovables o sistemes eficients.
10 Reial decret 436/2004, de 12 de març, pel qual s’estableix la metodologia per a
l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de pro-
ducció d’energia elèctrica en règim especial.
11 Energías Renovables, 2004.
12 APPAINFO, 2004.
13 Criteris de les bases de l’any 2004. Ordre TRI/216/2004, de 14 de juny, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a actuacions en matèria d’estalvi, efi-
ciència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables i s’obre la
convocatòria per a l’any 2004, de Catalunya. 14 Diputació de Barcelona, 2003.

Hi ha països de la UE com Alemanya on l’energia solar està molt
subvencionada.
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3.1. Energia solar tèrmica
Les instal·lacions d’energia solar tèrmica possibiliten

l’aprofitament de l’energia del Sol per escalfar l’aigua
sanitària en equipaments i edificis municipals, com ara
poliesportius, escoles i qualsevol equipament on hi hagi
consum d’aigua calenta. Aquests sistemes es poden apli-
car igualment per al servei de calefacció, preferiblement
si es disposa d’un terra radiant. 

Per regla general, es dissenyen els sistemes per cobrir
entre el 60 i el 70% de la demanda d’energia d’aigua ca-
lenta sanitària (ACS); l’estalvi de combustible conven-
cional és el que permet amortitzar la instal·lació en un
període que generalment se situa entre els vuit i els deu
anys. Aquesta amortització depèn de la producció d’e-
nergia (depenent de la radiació captada i de l’eficiència
dels equips), del cost del combustible estalviat i dels
ajuts disponibles.

Com s’ha comentat anteriorment, per a aquest tipus
d’instal·lacions es pot accedir a diferents ajuts. Els de-
talls que es donen a continuació corresponen als ajuts de
l’any 2004.

L’ICO-IDAE ofereix ajuts de fins al 100% del cost
elegible de la instal·lació. Aquests ajuts consisteixen en
un préstec bonificat, que alhora disposa d’una subvenció

a fons perdut. Cal tenir en compte que, en l’actualitat, el
cost elegible se situa en 568 A/m2 per a sistemes mitjans
i grans amb aplicacions sobre consum d’aigua calenta,
climatització de piscines, i quan la temperatura de dis-
seny sigui inferior als 60 ºC. Amb relació a aquesta xifra,
cal comentar que els preus de mercat poden ser sensible-
ment superiors, cosa que a la pràctica significa que el
préstec no arriba a cobrir el 100%. El preu del sistema
solar tèrmic dependrà de la qualitat dels components i
del cost d’instal·lació, el qual depèn de la solució d’inte-
gració adoptada. 

El tipus d’interès del préstec és de l’Euríbor menys
dos punts percentuals, revisable cada sis mesos. Amb
aquestes condicions, el cost financer és pràcticament
nul, ja que en l’actualitat l’Euríbor està just per sobre del
2%. A més, el préstec disposa d’un ajut per a l’amortit-
zació parcial del 30%15 en el moment de la seva disposi-
ció. El préstec té una durada de set anys i es pot amortit-
zar totalment o parcialment un cop realitzada la inversió
i comprovada la seva execució per part de l’IDAE.

Amb l’objectiu de garantir el funcionament correcte
de la instal·lació, s’exigeix la formalització d’un con-
tracte de manteniment durant un període mínim de tres
anys des de la seva posada en funcionament.

Els ajuts de l’ICAEN per a les instal·lacions d’energia
solar tèrmica són d’un màxim de 222 euros per metre
quadrat de superfície de captació; en el cas dels col·lec-
tors plans, tot i que depenent de la tecnologia del capta-
dor, aquesta xifra varia. En el cas d’utilitzar col·lectors
de buit, s’incrementa fins a un màxim de 320 euros/m2,
mentre que, quan s’utilitzin col·lectors de plàstic, la
quantitat màxima serà de 95 euros/m2 (utilitzats típica-
ment per escalfar de piscines de petites dimensions).

Addicionalment es disposa dels ajuts de la Diputació
de Barcelona, que permeten assolir unes condicions
econòmiques encara més favorables, tot i que no estan ti-
pificades a priori. En determinats casos, quan l’Ajunta-
ment presenta alguna dificultat per acollir-se a la línia de
finançament de l’IDAE, aquests ajuts poden esdevenir
indispensables per a la viabilitat de la instal·lació.

Si el projecte té caràcter innovador, com podria ser el
cas de la generació de fred a partir de l’energia solar o bé
la integració d’un sistema de calefacció de districte, es
pot estudiar la possibilitat de sol·licitar un ajut de progra-
mes europeus. 

3.2. Energia solar fotovoltaica. Instal·lacions
connectades a la xarxa

Les instal·lacions de producció d’energia fotovoltaica
poden estar connectades a la xarxa i/o subministrar elec-
tricitat per a l’autoconsum (sistemes autònoms). 

Els sistemes fotovoltaics autònoms generalment són
utilitzats per a aplicacions en les quals fer arribar el sub-
ministrament elèctric convencional és encara més cos-
tós. En aquests casos, els ens locals en poden promoure
l’aplicació en l’electrificació d’habitatges allunyats de la
xarxa elèctrica, aplicacions en explotacions agrícoles i
ramaderes, senyalització i comunicacions (senyalització
de carreteres, repetidors, etc.), enllumenat públic (ca-
rrers, parades d’autobús, etc.), o sistemes de depuració i
bombament d’aigües, entre d’altres. 

Per als sistemes connectats a la xarxa, a més dels ajuts
a la inversió, l’activitat es veu afavorida per un preu bo-
nificat de venda de l’energia. La suma dels dos tipus d’a-
juts situa el període d’amortització entre els vuit i els deu
anys. Aquest període dependrà de la producció energèti-
ca, del sistema d’integració adoptat, del cost d’instal·la-
ció i dels ajuts obtinguts.

A través de l’ICO-IDAE es pot aconseguir un finança-
ment de fins al 90% del cost elegible per a instal·la-
cions de fins a 100 kWp. En el cas de l’energia fotovol-
taica, el cost elegible se situa en els 7 euros/Wp, xifra
que està per sobre dels preus actuals de mercat per a ins-
tal·lacions típiques. El tipus d’interès del préstec és de
l’Euríbor menys dos punts percentuals, revisable cada
sis mesos, i disposa d’un ajut (20%) per a l’amortització
parcial d’aquest en el moment de la seva disposició. El
préstec té una durada de set anys i es pot amortitzar total-
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15 Percentatge respecte al cost elegible, de manera que el finançament efectiu pas-
sa del 100 al 70% del cost elegible.
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ment o parcialment un cop realitzada la inversió i com-
provada la seva execució per part de l’IDAE. 

Per a aquestes instal·lacions, de potències inferiors a
100 kWp, el Reial decret 436/2004 garanteix una tarifa
d’un 575% de la tarifa mitjana o de referència (preu de
l’electricitat establert anualment per Reial decret) per als
primers vint-i-cinc anys de la instal·lació, i un 460% per
als anys següents. 

Addicionalment, es pot optar als ajuts de la Generali-
tat de Catalunya, per als quals la quantia màxima és de
3,8 euros/Wp instal·lat en el cas de sistemes connectats a
la xarxa elèctrica amb una potència mínima de 2 kWp. 

Finalment, hi ha els ajuts de la Diputació de Barcelo-
na, que permeten assolir unes condicions de finançament
encara més avantatjoses. 

La UE no estableix línies d’ajuts per a instal·lacions
fotovoltaiques connectades a xarxa, llevat que aquestes
introdueixin algun element innovador que els doni un
valor afegit destacable. En l’àmbit de la regulació per a
l’harmonització de la competència, la UE va aprovar la
Directiva 2001/C 37/3, que fixa les subvencions màxi-
mes de què poden gaudir, segons la regió, els projectes
d’energia fotovoltaica connectada a la xarxa. Per al cas
de Catalunya, el percentatge d’ajut és del 51%.

4. Altres formes de finançament

En aquest apartat, es presenten altres fonts i mecanis-
mes de finançament complementaris als ajuts públics
analitzats en els apartats anteriors. En cada cas caldrà es-
tudiar la idoneïtat i necessitat d’aquestes altres formes de
finançament, per exemple, quan els ajuts públics no per-
metin arribar al 100% del cost de la inversió.

La font més habitual per finançar la part no coberta per
ajuts públics és recórrer al finançament privat. Algunes
institucions bancàries tenen programes de finançament
propis per a projectes d’eficiència energètica i d’introduc-
ció d’energies renovables. Aquest tipus d’esquema de fi-
nançament és adient per a projectes que duguin a estalvis
energètics clars a curt termini, com ara l’aplicació d’aigua
calenta sanitària en poliesportius, o a projectes que perme-
tin anar amortitzant el préstec amb els ingressos generats,
com ara instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xar-
xa, petits parcs eòlics o centrals minihidràuliques.

Els ajuntaments poden tenir dificultats per subscriure
préstecs amb les condicions que ofereix l’ICO-IDAE o
altres entitats financeres, a causa de les limitacions exis-
tents al seu endeutament. En aquests casos, l’estratègia a
seguir pot ser la creació d’ens  més flexibles i capaces
d’accedir a esquemes financers, com ara les agències o
les empreses locals d’energia.16 Però, a més, s’obren les
portes a altres fórmules de finançament, com ara el reci-
clatge d’inversions i la participació ciutadana.

El reciclatge d’inversions consisteix a utilitzar l’estal-
vi econòmic que s’obté de l’aplicació de les mesures d’e-
ficiència i estalvi d’energia i de les instal·lacions d’ener-
gies renovables, per finançar noves actuacions en
aquests àmbits. Una de les opcions per aplicar aquest
concepte és la creació d’un fons on es destinin aquests
estalvis i des d’on s’administrin les reinversions. En el
cas de projectes que impliquessin un estalvi energètic,
caldria que l’estalvi econòmic corresponent es retornés
al fons (vegeu la figura 1). Aquest retorn tindria lloc fins
que es recuperés la inversió, de manera que s’aconsegui-
ria que no disminuís la capacitat del fons per fer noves
inversions. Pròpiament, l’ens local no es beneficiaria
econòmicament dels estalvis en el consum fins que la in-
versió estigués recuperada, perquè fins aleshores els es-
talvis en les factures a les companyies subministradores
serien «reciclats» cap al fons.

En el cas de projectes que impliquessin generació
elèctrica (p. ex. una central solar fotovoltaica connectada
a xarxa), no hi hauria estalvis, sinó ingressos per la ven-
da de l’energia que es generi. En aquest cas, la idea seria
anàloga i haurien de «reciclar-se» cap al fons els ingres-
sos provinents de la venda, fins a recuperar la inversió
feta des d’aquest.

Donacions privades o subvencions a fons perdut po-
drien engrandir la capacitat del fons, no només facilitant
els projectes que haguessin rebut les aportacions, sinó to-
tes les inversions que el fons es plantegés en el futur.

La participació ciutadana pot esdevenir una altra font
de finançament, particularment per a projectes en els
quals el risc sigui mínim. El concepte consisteix que la
ciutadania participi econòmicament de la inversió de 
la instal·lació. Des d’un punt de vista de política energè-
tica local, aquest tipus d’iniciativa és molt atractiva, ja
que pot permetre a l’autoritat local exercir el paper de
gestor, i arribar a assolir una massa crítica de petits capi-
tals que, junts, siguin suficients per afrontar una inversió
amb èxit. Així, aquest sistema permet que les inversions
puguin variar molt en la quantitat, la qual cosa ajuda el
projecte en garantir que més persones poden ser inver-
sors i facilita que la població prengui consciència de la
qüestió energètica, de manera que es possibilita una im-
plicació directa.
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5. Conclusions

– L’elaboració d’un pla de finançament permetrà su-
portar adequadament i accelerar l’execució del pla
d’implantació d’instal·lacions d’energies renova-
bles als equipaments municipals. 

– La creació o aprofitament d’un ens local amb més
capacitat i flexibilitat que la que presenta un ajunta-
ment, permetrà dotar-se d’esquemes de finança-
ment amb condicions favorables, que aprofitin al
màxim els ajuts i possibilitin altres formes de fi-
nançament.

– L’adopció de noves fórmules de finançament, com
ara la participació ciutadana i el reciclatge d’inver-
sions, permetrà promoure més projectes i que
aquests tinguin més implicació ciutadana.

– És aconsellable prioritzar les instal·lacions amb un
estalvi d’energia més important, de manera que s’a-
vancen els beneficis ambientals i econòmics. Com
que aquestes instal·lacions representaran un cost
més importat, serà necessari disposar dels màxims
ajuts possibles.

– Cal tenir en compte que projectes de caràcter inno-
vador poden disposar d’ajuda addicional de progra-
mes de la UE.

– D’acord amb els objectius dels plans energètics de
les diferents administracions supralocals, s’espera

que el ritme de creixement de l’energia solar estigui
a prop del 25%. L’assoliment d’aquests objectius
implicarà tant el sector privat com el públic, tot i
que el sector públic (en el qual l’Administració lo-
cal té un paper molt important) haurà d’encapçalar
les actuacions al començament.

Agraïments
Els autors volen agrair les seves aportacions a Jesús

Ramos Martín.
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La situació energètica de les
ciutats, el canvi climàtic i el
paper dels ajuntaments

El desenvolupament que ha experimentat l’Estat es-
panyol, juntament amb l’augment de les demandes so-
cials de serveis cada vegada de més qualitat, obliga les
administracions locals a esforçar-se encara més a millo-
rar la qualitat de vida dels ciutadans.

Com a conseqüència d’això, les despeses relaciona-
des amb el consum energètic general de les instal·lacions
municipals augmenten cada any, especialment pel que fa
a l’enllumenat públic, al bombament i a les dependèn-
cies municipals o els serveis en general.

D’altra banda, cal que siguem conscients que una de
les causes, potser la més transcendent, del que s’ha ano-
menat canvi climàtic es troba en el sistema energètic
mundial actual, que bàsicament utilitza combustibles
d’origen fòssil, emissors de gasos a l’atmosfera que pro-
voquen l’efecte hivernacle, amb les greus conseqüències
ambientals, socials i econòmiques que això comporta. 

No sembla probable que les energies convencionals
s’arribin a substituir a curt termini, però l’estalvi, la mi-
llora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renova-
bles són sens dubte alternatives complementàries, possi-
bles i necessàries. 

Ens hem de fer ressò d’una realitat que és preocupant:
el consum energètic no para de créixer. De fet, l’any
2004 el consum d’electricitat va créixer a Andalusia un
7,5%, i a Sevilla, un 12%, tres punts per sobre del creixe-

ment nacional. Amb aquest creixement exponencial és
impossible establir estratègies de millora ambiental.
S’ha de contenir la demanda energètica. L’energia més
sostenible és la que no es consumeix, i per això cal can-
viar els hàbits i cal que tots pensem en les greus conse-
qüències de la situació actual. (PENSA GLOBALMENT, AC-
TUA LOCALMENT.)

Les corporacions locals, en la seva condició d’admi-
nistracions més properes als ciutadans, no poden renun-
ciar al seu paper tan important en el procés de transfor-
mació en què està immers el sector energètic, i hi han
d’introduir elements que tendeixin a potenciar els nous
valors emergents de la societat i la qualitat de vida dels
seus administrats.

La incidència que té l’energia en la societat actual jus-
tifica l’interès per una gestió correcta en diversos àmbits
socials, econòmics i ambientals. Així, l’impuls que han
pres algunes administracions públiques, i darrerament
les corporacions locals, és un motiu d’esperança ja que,
en primer lloc, han creat estructures pròpies per a la ges-
tió de l’energia, com ara les agències de l’energia, que
treballen per aconseguir un model de gestió municipal
més actual i avançat; en segon lloc, i en l’àmbit de les se-
ves competències, han creat instruments jurídics i de pla-
nificació en l’avantguarda del dret, i en tercer lloc, han
establert les seves pròpies estratègies contra el canvi
climàtic.

Malgrat això, el paper de l’administració local no ha
estat prou valorat. Potser el fet de ser una novetat explica
que fins ara no hi hagi hagut un tractament sistemàtic de
tots els àmbits des dels quals els ajuntaments poden ac-
tuar.

Plans d’optimització
energètica. 
L’experiència de
l’Ajuntament de Sevilla
en la lluita contra 
el canvi climàtic
Cristina Vega Alonso.
Delegada de Medi Ambient i presidenta de l’Agència de l’Energia
de l’Ajuntament de Sevilla
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La gestió de la demanda és a la base de qualsevol de-
cisió de futur. Però falten incentius per a l’estalvi. El su-
port a les energies renovables és una de les cartes que les
corporacions locals han de saber jugar els pròxims anys,
tal com reconeix la Unió Europea, mitjançant normes de
compliment obligatori i incentius fiscals, i impulsant ini-
ciatives locals que en promoguin l’ús.

Sens dubte, aquest canvi de rumb i aquesta aposta ge-
neralitzada per la gestió de la demanda enfortirà, a curt
termini, el paper local en matèria energètica. La creació
d’agències de l’energia en l’àmbit local ha de contribuir
a complir els objectius marcats, ja que treballaran al cos-
tat dels actors i dels llocs on duguin a terme les diverses
accions. Per això poden emprendre amb eficàcia iniciati-
ves molt concretes a més de mantenir un contacte estret
amb molts consumidors d’energia.

No obstant això, les decisions en el marc de la gestió
de l’energia s’han de prendre amb realisme. A llarg ter-
mini, d’acord amb els criteris polítics i institucionals ac-
tuals i amb l’estat de la tecnologia disponible, no és pos-
sible innovar cap a l’abisme.

Hem de ser conscients de tot el que hi ha en joc. D’u-
na banda, hem d’assegurar l’abastament d’energia de la
societat. D’altra banda, la diversificació de les fonts
energètiques, amb la incorporació destacada de fonts
autòctones (energies renovables) és essencial. Actual-
ment, la dependència de recursos energètics contami-
nants a les nostres ciutats és gairebé del 95,98%. Aques-
ta situació és insostenible.

Per això l’administració local no pot ser aliena a
aquesta realitat, i ha de facilitar els mitjans perquè, tant
com es pugui, a les ciutats augmentin l’estalvi energètic
i el percentatge de diversificació de les fonts d’energia,
mitjançant recursos locals. Ningú no dubta que a la zona
de Sevilla aquest recurs és, fonamentalment, el sol.

Aquestes accions també han de contribuir a prendre
decisions i posar-les en pràctica, i a modificar els com-
portaments dels actors locals i regionals (sensibilització i
comunicació, auditories, estímuls reglamentaris i econò-
mics, formació i projectes concrets).

Amb aquesta situació, és clar que cal una gestió per-
fectament planificada, que mantingui els consums
energètics en un entorn controlat. Per assolir aquest ob-
jectiu cal dur a terme una optimització energètica que
proporcioni en cada aplicació la màxima eficiència a un
cost raonable. D’aquesta manera s’aconsegueix, d’una

banda, millorar la gestió municipal, i de l’altra, satisfer
els objectius de reducció del consum específic de l’ener-
gia utilitzada i reduir l’impacte ambiental, tot plegat en
el marc d’una estratègia local de lluita contra el canvi
climàtic.

L’Ajuntament de Sevilla fa anys que treballa en la mi-
llora de la situació energètica, i introdueix instruments
en la gestió local per seguir promovent un canvi en l’ús
dels recursos energètics disponibles a la ciutat. L’Agèn-
cia de l’Energia de Sevilla és el mitjà que té la ciutat per
dur a terme totes les accions que preveu el II Pla energè-
tic de Sevilla, amb vigència del 2002 al 2006, i per con-
trolar el compliment de l’Ordenança per a la gestió local
de l’energia, aprovada el maig de 2002.

L’Agència s’ha consolidat en pocs anys. Mitjançant
l’Oficina d’Atenció Energètica Municipal (OFAEM) ha
donat servei a la ciutat i a l’Ajuntament, i ha coordinat
les actuacions energètiques de les àrees i empreses mu-
nicipals, la gestió del consum energètic, la col·laboració
institucional, amb campanyes de conscienciació, etc.

Des que es va iniciar el procés d’elaboració i aprova-
ció de l’Ordenança per a la gestió local de l’energia, ens
vam plantejar un marc obert de participació de totes les
entitats i institucions que tinguessin alguna cosa per
aportar. Més de cent institucions de la ciutat hi van parti-
cipar, i gairebé un 80% dels suggeriments rebuts es van
integrar en el text definitiu aprovat per unanimitat en el
Ple de l’Ajuntament el maig del 2002. L’Ordenança és
vigent des del final de juliol de 2002.

Una de les seves característiques més innovadores és
la concreció, ja que inclou una sèrie de disposicions que
formen un cos jurídic nou i compacte. Un sol text s’arti-
cula com a reglament intern dels òrgans municipals en
matèria energètica; com a mitjà per a polítiques de com-
pliment obligat per fomentar les energies renovables, es-
pecialment l’energia solar tèrmica per a l’aigua calenta
sanitària; i a més, amb visió de futur, introdueix la quali-
ficació energètica d’edificis. Finalment, també regula
l’inici d’una estratègia pel que fa a l’eficiència energèti-
ca en la mobilitat de la ciutat, una gran aposta de futur.

Aquesta Ordenança aviat incorporarà tres annexos
nous: el primer, relacionat amb la contaminació llumino-
sa, el segon, amb el foment de l’energia solar fotovoltai-
ca connectada a una xarxa, i l’últim sobre la millora de
l’eficiència energètica en els polígons industrials.

Els plans d’optimització
energètica (POE) de l’Ajuntament
de Sevilla

D’acord amb el que estableix l’Ordenança per a la
gestió local de l’energia de Sevilla, com a reglament in-
tern en matèria energètica, i com a conseqüència de la
despesa energètica excessiva de les instal·lacions muni-
cipals, l’Ajuntament de Sevilla, per mitjà de l’Agència
de l’Energia, ha dut a terme un estudi detallat que s’ha
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materialitzat en el Pla d’optimització energètica, que té
els objectius bàsics següents:

– Reduir el consum energètic municipal.
– Reduir el cost energètic municipal.
– Fomentar l’ús de les energies renovables en el mu-

nicipi.
– Fomentar l’ús d’energies eficients i netes.
– Reduir l’impacte ambiental associat a l’ús energè-

tic.
– Crear riquesa i ocupació en l’àmbit local.
L’articulació, l’execució i el desenvolupament d’a-

quest POE s’estableixen explícitament tant en l’Orde-
nança per a la gestió local de l’energia de Sevilla com en
el Pla energètic de Sevilla que, com ja hem dit abans, són
els instruments de gestió energètica de caràcter normatiu
i de caràcter estratègic, respectivament, que té l’Agència
de l’Energia de l’Ajuntament de Sevilla per dur a terme
la seva feina.

Sens dubte, l’elaboració, la redacció, l’execució i el
seguiment d’aquest POE requereixen dur a terme un pro-
jecte tan necessari com ambiciós i complex, ja que l’es-
cenari d’actuació complet de les instal·lacions de l’Ajun-
tament de Sevilla és el següent:

– Edificis municipals (administratius, socials i cultu-
rals, escoles públiques): 365 edificis, 486 subminis-
traments elèctrics, 61 subministraments de gas na-
tural

– Enllumenat públic i fonts: 1.380 subministraments i
56.800 llums

– Semàfors (430 cruïlles, 10.800 llums)
– Institut d’Esports
– Empreses municipals: Emasesa (gestió del cicle de

l’aigua de la ciutat), Lipasam (gestió dels residus),
Tussam (empresa municipal de transports públics) i
Emvisesa (empresa municipal de l’habitatge) 

En termes energètics, el consum total associat a totes
aquestes instal·lacions de l’Ajuntament de Sevilla i les
seves empreses municipals se situa en 46.808,46

tep/any, la qual cosa comporta un cost energètic total 
de 17.444.429,51 A/any i unes emissions de CO2 de
161.854,29 Tm/any.

Amb aquest escenari global, en primer lloc s’ha dut a
terme el POE per a edificis municipals, enllumenat pú-
blic i semàfors. Actualment, com a segon pas, s’està en-
llestint el pla corresponent a l’Institut d’Esports. Final-
ment, el POE corresponent a empreses municipals es
troba en procés de redacció i serà la darrera fase que
s’emprendrà. 

POE d’edificis municipals,
enllumenat públic i semàfors

Abans d’elaborar el POE de les instal·lacions dels edi-
ficis municipals de l’Ajuntament de Sevilla, d’enllume-

Cristina Vega Alonso. Delegada de Medi Ambient i presidenta 
de l’Agència de l’Energia de l’Ajuntament de Sevilla
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nat públic i semàfors, es va fer un inventari i un diagnòs-
tic detallat de tots els elements per tal de caracteritzar la
situació energètica corresponent i avaluar les mesures
d’estalvi energètic potencials. 

Atesa la gran quantitat d’edificis municipals que hi
ha, l’estudi es va estructurar en sis parts, d’acord amb els
districtes de la ciutat: Centre, Est, Macarena, Nervión-
San Pablo, Sud i Triana-Los Remedios.

Així es van poder desenvolupar en cada districte les
fases següents:

– Inventari d’equipaments i instal·lacions energèti-
ques.

– Diagnòstics energètics en els sistemes d’enllumenat
públic.

– Diagnòstics energètics en la xarxa de semàfors.
– Optimització de la facturació elèctrica en els edifi-

cis públics.
El diagnòstic global va permetre xifrar el consum

elèctric de les instal·lacions d’enllumenat públic, dels
edificis públics i de la xarxa de semàfors en 63.320
MWh anuals, el 79% dels quals correspon a l’enllumenat
públic, i el cost econòmic associat en 6.126.101 A/any. 

Pel que fa a les mesures proposades en relació amb
els sistemes d’enllumenat públic, s’ha previst substituir
llums (canvi de llums de vapor de mercuri per llums de
vapor de sodi a alta pressió), incorporar unitats reducto-
res de consum (URC, estabilitzadors de tensió estàtics
per col·locar a la capçalera de la línia de les instal·lacions
d’enllumenat), reduir la facturació elèctrica (bàsicament
a través de canvis en la tarifa i en la discriminació horà-
ria) i utilitzar interruptors horaris (amb cèl·lules foto-
elèctriques).

Pel que fa a la xarxa de semàfors, la proposta de mi-
llores es desenvolupa bàsicament a partir de la incorpo-
ració de tecnologia de díodes LED.

Finalment, l’optimització de la facturació elèctrica en
edificis públics va donar com a resultat un paquet de me-
sures d’estalvi energètic i econòmic basades en les fites
següents:

– Optimització de la potència contractada.
– Optimització de la tarifa contractada.
– Optimització de la discriminació horària.
– Optimització del factor de potència.
– Unificació, si escau, de subministraments elèctrics
D’aquesta manera, depenent de la viabilitat tecnicoe-

nergètica de les mesures descrites anteriorment per a les
instal·lacions d’enllumenat públic, semàfors i edificis, es
va definir un pla global d’actuacions per incorporar de
manera gradual les mesures, amb la finalitat d’optimitzar
la inversió dels recursos disponibles. 

Per exemple, una primera fase sobre els edificis muni-
cipals que ja s’ha dut a terme ha inclòs un paquet de me-
sures de cost nul, amb un estalvi econòmic immediat.
Concretament s’ha actuat sobre un total de 130 submi-
nistraments i s’hi ha dut a terme:

– Baixa de subministraments.
– Optimització de potència de subministraments.
– Optimització de tarifa de subministraments.

– Optimització simultània de potència i tarifa de sub-
ministraments.

L’estalvi econòmic que han suposat aquestes mesures
ha estat d’uns 40.000 A/any.

La resta de mesures, que sí que impliquen una inver-
sió i que formen part de la segona fase, són les que enu-
merem a continuació:

– Compensació de l’energia reactiva (instal·lació de
bateria de condensadors).

– Adequació de les instal·lacions elèctriques: altres
inversions en eficiència energètica.

Els resultats globals d’estalvi estimats d’acord amb el
Pla d’optimització energètica en edificis municipals, en-
llumenat públic i semàfors, un cop s’hagin aplicat totes
les mesures, són els següents:

– Estalvi energètic: 4.652 tep/any
– Estalvi econòmic: 2.354.380 A/any
– Inversió requerida: 7.194.574 A
– Període de retorn simple: 3,1 anys
Pel que fa als beneficis ambientals estimats, el con-

junt de mesures proposades d’estalvi i eficiència energè-
tica en les instal·lacions que depenen de l’Ajuntament de
Sevilla i que s’ha descrit anteriorment es creu que re-
duirà les emissions de CO2 a l’atmosfera en 22.962 t/any.

Cal destacar que el treball exhaustiu dut a terme per
optimitzar la facturació energètica en els edificis munici-
pals ha estat utilitzat per redactar el plec de prescripcions
que es presentarà al concurs d’ofertes per al subministra-
ment energètic global de les instal·lacions de l’Ajunta-
ment de Sevilla en el marc del mercat energètic lliure.
Amb aquesta licitació imminent, prevista per al mes de
març, es vol assolir un estalvi del 15,38% sobre la factu-
ració global, que en termes econòmics es tradueix en 11
milions d’euros, a més d’una millora considerable de la
qualitat del subministrament. 

També cal tenir en compte que, paral·lelament a tot
això, pel que fa a la implementació de sistemes d’energia
renovables, dins del que s’ha anomenat Projecte Sevilla
Ciutat Solar i d’acord amb els objectius del Pla energètic
de Sevilla, l’Agència de l’Energia de l’Ajuntament de la
ciutat està formant una xarxa de sistemes fotovoltaics,
amb una potència total de 500 kW, situats en edificis
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municipals i repartits per tota la ciutat. Concretament,
ara ja hi ha 53 instal·lacions de 5 kW acabades i en fun-
cionament, gairebé totes en escoles públiques. Aquesta
actuació, a la qual s’afegeixen les instal·lacions fotovol-
taiques connectades a la xarxa que ja tenen les empreses
municipals Emasesa i Lipasam en els seus edificis, com-
pleix els POE pel que fa a la diversificació energètica a
través d’energies renovables i situa Sevilla entre les ciu-
tats europees amb més superfície de panell fotovoltaic
instal·lat.

Pla d’optimització energètica 
a l’Institut d’Esports

L’Agència de l’Energia de Sevilla ha elaborat, en
col·laboració amb l’Institut d’Esports de l’Ajuntament,
un estudi de viabilitat per a l’ús d’energia solar en les
instal·lacions esportives de la ciutat: climatització de 5
piscines, 42 sistemes d’energia solar tèrmica per a aigua
calenta sanitària per als vestidors d’aquestes instal·la-
cions i 10 sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa. 

Quan es porti a terme aquest projecte s’incrementarà
la superfície de panells solars tèrmics a la ciutat en 1.670
m2. Pel que fa als sistemes fotovoltaics connectats en
xarxa, la potència total instal·lada a Sevilla s’incremen-
tarà, gràcies a aquest projecte, en 530 kW. 

Es pot considerar que aquest projecte és el primer ca-
pítol del POE específic corresponent a l’Institut d’Es-
ports de Sevilla, ja que tindrà continuïtat amb el diagnòs-
tic de les seves instal·lacions, l’optimització de la
facturació energètica i la redacció, a partir del diagnòs-
tic, d’un pla d’actuacions per maximitzar l’estalvi
energètic i l’eficiència energètica de les instal·lacions.

Una aposta amb futur

En definitiva, amb totes aquestes actuacions, l’Ajun-
tament de Sevilla es compromet fermament amb la vo-
luntat d’aproximació a la sostenibilitat energètica no no-
més del mateix Ajuntament, sinó de tota la ciutat. Així,
doncs, el Pla d’optimització energètica suposa només un
graó més en la materialització del compromís de l’Ajun-
tament de Sevilla en la lluita contra el canvi climàtic. 

Un exemple més d’aquesta materialització és la polí-
tica integral de bonificacions fiscals que s’ha dut a terme
els dos darrers anys. Concretament es tracta d’oferir als
sevillans bonificacions pel bon ús de l’energia sobre els
impostos següents:

– Impost de béns immobles: durant el període impo-
sitiu de 2004, es va aplicar una reducció del 25 %

per a habitatges on s’hagués instal·lat energia solar
tèrmica o fotovoltaica. L’any 2005 aquesta bonifi-
cació arriba fins al 50 % (límit legal).

– Impost sobre vehicles de tracció mecànica: l’any
2004, la reducció va ser del 50% per a vehicles que
utilitzessin combustibles menys contaminants. El
2005 s’ha elevat fins al 75% (límit legal). 

– Impost d’activitats econòmiques: l’any passat es va
aplicar una reducció del 10% en el pagament d’a-
quest impost a totes les empreses que, o bé utilitza-
ven o produïen energia a partir de fonts renovables,
o bé establien un pla de transports. Si s’aplicaven
les dues mesures, la reducció arribava al 20%. Du-
rant l’any 2005 els percentatges s’han elevat fins al
20 i el 50% respectivament. 

– Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
l’any 2004, la reducció d’aquest impost va ser del
10% si s’incorporaven sistemes d’energia solar fo-
tovoltaica per a autoconsum, i aquest any s’ha am-
pliat fins al 30%.

La manifestació més recent d’aquest compromís ha
consistit a redactar l’esborrany de l’estratègia local con-
tra el canvi climàtic, a més de l’acord unànime de l’A-
juntament de Sevilla, en el Ple de la sessió ordinària del
17 de febrer de 2005, que estableix «com a objectiu la
lluita contra en canvi climàtic, amb el suport i foment de
totes les iniciatives, tant públiques com privades, que su-
posin el desenvolupament d’instruments i mecanismes
destinats a la reducció de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle de fonts difoses».

No obstant això, encara estem lluny d’aconseguir que
Sevilla entri en una nova dinàmica. Sempre que en tin-
guem l’oportunitat, des de l’Ajuntament demostrarem
als ciutadans que cal modificar hàbits i conductes per
millorar la nostra qualitat de vida. 

Tenim molts reptes i moltes oportunitats en l’àmbit de
la gestió energètica per millorar la qualitat de vida, però
sense una opinió pública informada i formada no es po-
den aconseguir els objectius desitjats: ús lleial d’una
energia menys contaminant, a un preu raonable i amb un
paper actiu dels ciutadans que equilibri les forces del
mercat, tot plegat per preparar un horitzó energètic més
sostenible per a les ciutats.

Es tracta d’oferir als
sevillans bonificacions pel

bon ús de l’energia
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Per què l’energia solar tèrmica?

Els darrers estudis prospectius que s’han publicat en-
vers les energies renovables auguren unes bones pers-
pectives en un termini pròxim: s’estima que l’any 2010
l’aportació d’aquestes fonts d’energia en el balanç d’e-
nergia primària de la Unió Europea podria arribar al
12%, percentatge que representa un fort increment si
considerem l’aportació actual, que és de prop del 5,5%.

El sol, en concret la radiació solar interceptada per la
Terra, constitueix la principal font d’energia renovable

al nostre abast. El nostre planeta rep del Sol una quanti-
tat d’energia anual d’aproximadament 5,4.1024J, una xi-
fra que representa unes 4.500 vegades l’energia que con-
sumim.

Tot i la seva abundància, l’aprofitament de la radiació
solar està condicionat principalment per tres aspectes: la
intensitat de la radiació rebuda, els cicles diaris i anuals
als quals està sotmesa la Terra, i les condicions climàti-
ques concretes de l’emplaçament i la capacitat tecnolò-
gica actual de l’home per canalitzar aquesta energia amb
mitjans tècnics i comercialment viables.

Si ens centrem en el conjunt del territori català, cal dir
que hi ha grans possibilitats per a l’energia solar en ge-
neral i per a la tèrmica en particular.

El sector solar tèrmic a Catalunya es va iniciar molt
aviat, al començament dels anys setanta. Però la insufi-
cient experiència tècnica, la tecnologia poc evolucionada
i un precari servei de manteniment van comportar que
moltes de les instal·lacions no donessin els valors espe-
rats i que es perdés la confiança en aquesta tecnologia.

En els darrers anys, la tecnologia solar tèrmica és una
de les energies renovables que ha viscut un avanç tec-
nològic més important, tant en l’increment de les seves
prestacions, com en la reducció del cost. Aquests indica-
dors assenyalen una imminent eclosió d’aquesta tecnolo-
gia.

Actualment, a Catalunya, s’instal·len prop de 7.000
m2 de col·lectors solars tèrmics a l’any. El sector terciari
és el principal receptor d’aquest tipus de tecnologia, i
s’espera poder arribar a elevar el parc fins al sostre dels
230.000 m2 l’any 2005.

Davant l’avanç de noves tecnologies solars, com ara
els col·lectors de buit, es preveu que el sector industrial
comenci a incorporar aquesta tecnologia en el seu pro-
cés, tot i que, atès el cost elevat d’aquesta tecnologia,
s’hi espera una penetració molt més feble.

Centre de Suport a les
ordenances solars: una
eina, un referent, un
complement
Cristina Castells i Guiu
Cap de la Unitat de Relacions Externes i Promoció
Institut Català d’Energia
ccastells@icaen.gencat.net

Imatge de l’atles de radiació solar a Catalunya 
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Malgrat tot, el veritable potencial de l’energia solar
tèrmica és el sector domèstic. Un dels factors clau ha es-
tat l’obligació, en l’àmbit local, de fer-la servir en els
edificis de nova construcció. Aquest fet aconseguirà, el
2015, superar els 500.000 m2 instal·lats en el sector
domèstic.

Així, l’obligatorietat de l’aplicació de l’energia solar,
acompanyada d’altres mesures, com ara la instrumenta-
ció de programes de finançament àgils que combinin el
suport públic amb el compromís tecnològic i tècnic del
sector, campanyes importants de difusió i sensibilització
envers les possibilitats i l’ús de l’energia solar tèrmica,
fan pensar que d’aquí al 2010 es podria multiplicar per
quinze l’aportació actual. 

Les ordenances solars

Diversos municipis catalans, per tal de fomentar la uti-
lització de sistemes de captació d’energia solar tèrmica
en l’edificació, han apostat per l’obligatorietat mitjançant
una normativa local específica, l’ordenança solar.

L’any 1999, va entrar en vigor a Sant Joan Despí la
primera ordenança tant en l’àmbit de l’Estat espanyol
com d’Europa. El mateix any, l’Ajuntament de Barcelo-
na va publicar la seva Ordenança solar, que va entrar en
vigor el juliol del 2000. 

D’aleshores ençà, el ressò que ha tingut aquest tipus
de normativa ha estat molt important, fet que ha impulsat
altres municipis catalans, espanyols i europeus a implan-

tar-la als territoris respectius.
Actualment a Catalunya hi ha trenta-dos ajuntaments

amb ordenança solar municipal aprovada, fet que repre-
senta més del 50% de la població catalana. A més, un
conjunt important de municipis estan treballant per tal
d’aprovar-la aviat.

La gran majoria de municipis amb ordenança solar
aprovada o en fase d’elaboració han desenvolupat aques-
ta paral·lelament a processos d’Agenda 21 Local, un mo-
del de diagnòstic i formulació de polítiques per avaluar
l’estat ambiental, social i econòmic municipal i aplicar-
hi cultura de sostenibilitat.

A grans trets, podem dir que aquestes ordenances exi-
geixen que les noves construccions amb un consum d’ai-
gua calenta sanitària important, han d’incorporar
instal·lacions solars que permetin cobrir el 60% del con-
sum d’aigua calenta.

Gràcies a les ordenances solars catalanes, l’any 2003
es van instal·lar 20.000 m2 de plaques solars tèrmiques, i
tot fa pensar que l’any 2004 s’hagi arribat als 25.000 m2.

Amb el suport públic dels governs municipals, es
podrà assolir en cinc anys que un de cada dos habitatges
nous a Catalunya tingui una instal·lació solar tèrmica.

Si ens centrem en el
conjunt del territori català,

cal dir que hi ha grans
possibilitats per a l’energia
solar en general i per a la

tèrmica en particular

Edificis plurifamiliars bioclimàtics de Sitges

Municipis amb ordenança solar aprovada
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Abrera
Altafulla
Badalona
Barberà del Vallès 
Barcelona
Cambrils
Cardedeu
Cerdanyola del Vallès
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà

Granollers
La Garriga
L’Hospitalet de Llobregat
Martorell
Molins de Rei
Montcada i Reixac
Olesa de Montserrat
Palafrugell
Sabadell
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès

Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Terrassa
Tona
Torredembarra
Vic
Vilafranca del Penedès
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Món municipal

El Centre de Suport 
a les Ordenances Solars (CSOS)

Vista la necessitat d’un corpus normatiu i d’una polí-
tica local per afavorir el desenvolupament de les ener-
gies renovables a Catalunya, l’Institut Català d’Energia
(Generalitat de Catalunya), els municipis amb ordenança
solar ja aprovada, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques, i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient a les comarques de Girona han signat un acord
per a la creació del Centre de Suport a les Ordenances
Solars (CSOS).

L’objectiu principal d’aquest Centre és donar suport
administratiu, tècnic i jurídic a tots els municipis que te-
nen o volen crear ordenances municipals per a la implan-
tació de l’energia solar tèrmica als seus territoris. Així
aconseguirem un referent per a tots els pobles i ciutats
que vulguin avançar en la mateixa línia.

El Centre de Suport a les Ordenances Solars pretén
fer d’observatori únic de la realitat de l’aplicació de les
ordenances a partir d’un treball en equip multidisciplina-
ri, àgil i participatiu. 

En la mateixa línia, es proposa ser un referent pel que
fa a la implantació, instal·lacions, seguiment i anàlisi
dels resultats.

El CSOS vol respondre a les inquietuds dels seus
membres en el moment d’implantar les ordenances so-
lars, tenint en compte els aspectes següents:

– L’ordenança solar és una nova via d’implantació de
l’energia solar tèrmica present al mercat i, en tant
que nova, té molt camí per evolucionar.

– L’intercanvi d’informació i experiències podrà re-
duir el temps d’aprenentatge de les diferents enti-
tats, ja que són accions similars però en institucions
amb necessitats i característiques diferents.

– Caldrà augmentar la diversificació sense augmentar
els recursos, ja que les institucions no tenen per què
dedicar capacitat o disponibilitat de recursos espe-

cífics en l’àmbit energètic. La idea és poder desen-
volupar línies d’actuació lligades a les ordenances
solars sense necessitat d’especialitzar-se.

– Un mercat solar en important creixement que no pot
permetre’s tornar a patir l’experiència dels anys
vuitanta, on hi va haver més voluntat que no pas co-
neixements.

Així doncs, amb totes aquestes premisses, el que es
vol aconseguir amb el CSOS és donar resposta a la pro-
blemàtica i les prioritats que els ens locals es troben a l’-
hora d’aplicar les ordenances solars en el seu territori.

Les primeres accions a les quals es pretén donar res-
posta són les següents:

– Identificar els punts crítics en l’aplicació de l’orde-
nança.

– Recollir informació de cada ordenança solar.
– Determinar un vademècum tecnològic per assegu-

rar la qualitat dels sistemes i dissenys.
El Centre de Suport a les Ordenances Solars vol ser

una eina que doni suport a la iniciativa que des dels ens
locals s’està portant a terme a Catalunya. Una eina que
permeti una oferta solar de qualitat amb un compromís
professional del sector que garanteixi, per damunt de tot,
l’eficiència de les instal·lacions respecte a l’usuari final.

Acte de signatura de la creació del CSOS el 13 de maig de 2004
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1. Presentació 

Si donem un cop d’ull ràpid a la distribució de com-
petències entre les administracions, la legislació bàsica2

estableix que els serveis que han de prestar els ajunta-
ments en el marc directe de la gestió energètica són l’en-
llumenat públic i el manteniment de les instal·lacions
pròpies, i que aquesta tasca comporta una despesa
energètica no gens negligible. No és estrany, doncs, que
el suport que el Servei de Medi Ambient ha prestat en les
darreres dues dècades s’hagi centrat en les auditories
energètiques de l’enllumenat públic i dels equipaments
municipals, com també en el finançament d’actuacions
per a la millora del seu manteniment. El present article
repassa aquesta tasca i també pretén extreure algunes
conclusions de les lliçons apreses de l’experiència de
més de vint anys de suport.

També es descriuen les principals barreres i els reptes
a què han de fer front els ajuntaments. Tots som cons-
cients que en els últims anys les necessitats ambientals
s’han fet cada cop més paleses, i la coresponsabilitat de
l’Administració local, també. Tot i no tenir-ne la com-
petència directa, els ajuntaments cada cop ofereixen més
serveis i assumeixen més reptes en el marc de la promo-
ció d’una nova cultura energètica. El Servei de Medi
Ambient també vol acompanyar els municipis en aquest
procés, i per això comença a dibuixar noves eines de su-
port que també es presenten en aquest article.

2. Les principals actuacions 
del Servei 

Des del Servei de Medi Ambient de la Diputació 
s’han dut a terme tres actuacions principals: suport tèc-
nic mitjançant auditories i estudis d’instal·lacions d’e-
nergies renovables, suport econòmic a les actuacions
municipals, i oferta d’instruments de difusió i intercanvi
d’informació.

A. Suport tècnic 
La despesa energètica que suporta un ajuntament es

distribueix, a grans trets, de la manera següent: entre un
40 i un 50% correspon a factures de l’enllumenat públic;
entre un 30 i un 40%, a consum d’equipaments munici-
pals (culturals, educatius, esportius, oficines, etc.); apro-
ximadament entre un 5 i un 10%, a despesa relacionada
amb el cicle de l’aigua, i, la resta, a altres consums, dife-
rents segons el municipi.

Amb l’objectiu de detectar i avaluar els consums
energètics i establir mecanismes d’estalvi, des de l’any
1998 fins a l’actualitat s’han fet una vuitantena d’estudis
i projectes en un total de seixanta-nou municipis distri-
buïts per tota la província, tal com es pot veure a la figu-
ra 1. 

Un 80% dels treballs han estat auditories energèti-
ques, tant d’equipaments com de l’enllumenat públic, i
la resta, estudis per promoure les energies renovables
i, en menor proporció, estudis de bombeig d’aigua. El
gràfic detalla la tipologia de treballs duts a terme di-
rectament per tècnics del Servei i per empreses ex-
ternes. 

L’aportació del Servei
de Medi Ambient als
municipis en l’àmbit
de l’eficiència
energètica i les
energies renovables
Blanca Martínez de Foix i Romance1

Tècnica del Servei de Medi Ambient

Experiència

1 Amb la col·laboració de Fanny Lumbreras en la redacció de la tasca de difusió,
i de Montse Cabo en l’elaboració de la figura 1; totes dues són tècniques del Ser-
vei de Medi Ambient. 
2 Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya (art. 9, art. 66-71 ) i la Llei 7/1985, de bases de règim lo-
cal (art. 25-28).



94

Tot i que hi ha una metodologia establerta, els treballs
que es fan des del Servei s’adapten a les necessitats de
cada municipi, i per tant no hi ha una homogeneïtat dels
resultats.

Auditories energètiques d’equipaments municipals
L’objectiu de les auditories consisteix a avaluar les ta-

rifes i el consum energètic dels equipaments municipals
i determinar criteris per al manteniment de les instal·la-
cions, mitjançant l’establiment d’objectius i mecanismes
de consum eficient. Les instal·lacions que normalment
s’auditen són equipaments que gestiona l’ajuntament:
centres educatius (sovint aquesta tasca s’ha fet en col·la-
boració amb el Servei d’Educació de la Diputació), equi-
paments esportius, la seu de l’ajuntament, equipaments
culturals com ara casals, centres cívics, sales d’exposi-
cions, biblioteques, etc.

En resum, els treballs desenvolupats es divideixen en
dues parts. Una primera part consisteix en la descripció
de la situació energètica de l’equipament, la descrip-
ció dels consums energètics i la facturació anual, afe-
gint-hi els consums d’aigua, i l’estudi de les instal·la-
cions i dels equips consumidors. I una segona part de
propostes: la descripció i avaluació de les propostes, tant
econòmiques com de facturació. De cada proposta se’n
justifica la necessitat, es concreta en què consisteix i què
implica per a l’ajuntament, i es valora econòmicament i
energèticament. 

Els treballs s’acompanyen, a més, amb recomana-
cions sobre el manteniment de les instal·lacions, sobre
bones pràctiques d’ús i sobre el seguiment tècnic.

Auditories energètiques de l’enllumenat públic
Com ja s’ha comentat, l’enllumenat públic pot arribar

a representar entre un 40 i un 50% del consum energètic
de l’ajuntament. Per això cal establir criteris respecte als
nivells d’il·luminació, els tipus de làmpades i de pàm-
pols, el sistema d’encesa i de regulació, i els sistemes per
evitar la contaminació lumínica i el malbaratament de
l’energia. Aquests estudis fan un diagnòstic de l’estat 
de les instal·lacions i recullen propostes per augmentar
l’eficiència del seu funcionament. Els estudis inclouen,
d’una banda, l’inventari de punts de llum i de quadres de
comandament, com també l’anàlisi dels rebuts; i, de l’al-
tra, les propostes de millora, entre les quals s’inclouen
propostes tant de caire energètic, com econòmic, com de
qualitat del servei. 

Estudis per a la implantació d’energies renovables als
municipis

Les administracions locals exerceixen un paper exem-
plificador en la incorporació d’energies renovables en els
equipaments municipals. En determinats casos, des del
Servei s’han fet estudis i projectes d’instal·lacions d’e-
nergia solar tèrmica, energia fotovoltaica i energia eòlica. 

El suport tècnic que s’exerceix des del Servei s’ha
d’entendre com un primer pas per la reducció del con-
sum energètic. No obstant això, aquest suport ha d’anar
acompanyat per un control del consum, una comptabili-
tat energètica i una gestió de la demanda, i necessària-
ment per un canvi d’hàbits en l’ús de l’energia en les ins-
tal·lacions públiques per part dels treballadors i usuaris
dels equipaments. Per dur a terme aquesta tasca, l’expe-
riència demostra que sovint la voluntat topa amb les bar-
reres del dia a dia: la manca de temps per part dels ser-
veis tècnics municipals i la necessitat d’una inversió
econòmica inicial. 

B. Suport econòmic 
La Diputació de Barcelona també dóna suport econò-

mic per dur a la pràctica qualsevol actuació municipal
que impulsi l’estalvi i l’eficiència energètics i apliqui
energies renovables. 

Totes les peticions s’han de cursar a través de la Xar-
xa Barcelona Municipis de Qualitat, encara que també es

12
Juliol 2005

SAM

Figura 1. Municipis de la província on s’han fet estudis entre el 1998 i el 2003.
Font: Elaboració pròpia

Tipologia d’estudis realitzats pel Servei de Medi Ambient entre el 1998 
i el 2003.
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reben peticions dirigides a l’Àrea de Medi Ambient di-
rectament. Durant el mandat 2000-2003, es van finançar
a través del Programa 29 (el que feia referència a la ges-
tió energètica municipal) un total de 161 projectes, que
sumaven més de 970.000 euros.

En el mandat actual, dins de les actuacions de la Xar-
xa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, les peti-
cions que fan referència a eficiència energètica i a ener-
gies renovables representen prop d’una quarta part de les
més de dues mil peticions rebudes al Servei, la qual cosa
demostra l’elevat interès que tenen els municipis a des-
envolupar accions en aquesta línia. 

C. Actuacions de difusió 
Des de fa set anys, la Diputació de Barcelona i l’A-

juntament de Barcelona gestionen conjuntament la
«Mostra d’energies renovables», que consisteix en un re-
molc que és un exemple de l’aplicació de les energies so-
lar i eòlica en un habitatge, el qual està equipat amb els
aparells i electrodomèstics més usuals i permet observar
l’ús racional i l’aprofitament d’aquestes energies. 

La Mostra pot ser visitada per la població en general,
col·lectius professionals i escolars. Els grups que ho
sol·liciten poden fer una visita guiada amb un monitor
especialitzat. L’estructura i el contingut de la informació
que es dóna durant la visita indueix a la reflexió sobre la
utilització actual dels recursos energètics i el seu impac-
te ambiental, permeten observar les nostres actituds i do-
nen els coneixements i els elements pràctics necessaris
per usar i consumir l’energia d’una manera més eficient i
més respectuosa amb el medi en l’àmbit quotidià.

L’equipament forma part, també, d’un programa edu-
catiu destinat a les escoles i altres centres formatius que
desenvolupa propostes i activitats per aprofundir en el
coneixement de les energies renovables i l’ús eficient de
l’energia. La visita a la Mostra es presenta com un suport
a l’activitat didàctica i permet veure a la pràctica el tre-
ball teòric que s’ha desenvolupat prèviament a l’aula. 

Des del començament, la Mostra ha visitat la majoria
dels municipis de la província i ha estat present a gran
part de les fires de medi ambient organitzades tant en
l’àmbit provincial com comarcal. 

D’altra banda, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la

Sostenibilitat ha editat dues publicacions a demanda dels
tècnics municipals que formaven part dels grups de flu-
xos metabòlics, actualment Grup d’Energia: Mesures
d’eficiència energètica, d’estalvi i d’altres criteris am-
bientals a incorporar en els edificis i equipaments muni-
cipals i un Model d’ordenança solar. Tots dos docu-
ments són accessibles des de la pàgina web de la Xarxa.3

3. Les barreres a superar 
i els reptes del futur

Actualment ens trobem en una cruïlla d’interessos i
necessitats. D’una banda, estem immersos en la liberalit-
zació del sector energètic, un sector que tendeix a l’aug-
ment de la demanda i que es basa en la dependència ex-
terior dels combustibles i la producció elèctrica a partir
de fonts no renovables. A més, és un sistema tradicional-
ment centralitzat, de manera que els centres de produc-
ció disten dels de consum, amb una xarxa de distribució
que sovint no garanteix la qualitat del subministrament. 

D’altra banda, hi ha una necessitat global de complir
amb el compromís de Kyoto i d’anar més enllà canviant
de model energètic, tendint cap a la descentralització i
l’aprofitament dels recursos energètics locals i aplicant
energies renovables.

El món local ha de contribuir, en la mesura de les se-
ves competències i capacitats, a la reducció dels impac-
tes ambientals, de la contaminació atmosfèrica, acústica
i lumínica, entre d’altres. I aquesta és la filosofia de la
Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre Eficiència de l’Ús Final de l’Energia i dels
Serveis Energètics,4 que insta les administracions públi-
ques a reduir un 1,5% el seu consum energètic anual.

Experiència

Subvencions per a projectes d’eficiència energètica i renovables durant 
el mandat 2000-2003. Font: Elaboració pròpia.
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3 Web: http://www.diba.es/xarxasost/cat/mate_xrx.asp.
4 Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre eficiència de 
l’Ús Final de l’Energia i dels Serveis Energètics (COM (2003)739-C5-0642/2003-
2003/0300(COD)).



96

Cal anar cap a aquesta nova cultura energètica que
incorpora l’eficiència i l’estalvi i generalitza les fonts
d’energia renovables. Però, això com es fa? I amb
quins instruments? Doncs amb una visió global i trans-
versal, amb la planificació energètica que inclou i va
més enllà de la comptabilitat i el seguiment del consum
de les dependències municipals. Una planificació que
també es vincula amb la mobilitat sostenible i que prio-
ritza la disminució del consum de combustibles conta-
minants. 

A partir d’aquí, és imprescindible anar implantant
fonts d’energia renovables. A les nostres ciutats i pobles,
l’energia solar destaca com la font més fàcilment aplica-
ble. Cada vegada és més habitual trobar instal·lacions fo-
tovoltaiques connectades a la xarxa integrades en edifi-
cis municipals que produeixen electricitat neta o
captadors solars tèrmics que escalfen aigua. I també fa-
nals, parquímetres o senyalitzacions que funcionen amb
aquesta tecnologia. La nova cultura energètica també es
pot anar estenent utilitzant instruments normatius com
ara les ordenances solars o les de construcció sostenible i
instruments fiscals.

I, des dels municipis, també es pot acostar aquesta
nova cultura a la ciutadania i aplicar-la conjuntament a
través de la participació, la comunicació i l’educació, in-
ventant, entre tots, nous mecanismes de gestió. 

Però això és la teoria; els grans objectius i la voluntat
de canvi han de conviure amb la gestió energètica muni-
cipal diària i s’ha de compaginar amb la tasca del dia a
dia. Per més senzill que sembli, s’ha d’aconseguir que
l’urgent no emmascari l’important. I això s’aconsegueix
coneixent les barreres que cal superar, amb imaginació,
amb recursos personals i econòmics, i tenint clars els ob-
jectius prioritaris en cada moment i en funció de la polí-
tica energètica municipal. Alguns dels reptes que cal te-
nir en compte es resumeixen a continuació i han estat
àmpliament analitzats en aquest número de la revista
SAM. 

A. El repte del mercat lliure
L’1 de gener de 1998 es va posar en funcionament el

nou sistema elèctric espanyol. Aquest nou sistema es
basa, des del punt de vista legal, en la Llei 54/1997, de
27 de novembre, del sector elèctric espanyol, que esta-
bleix unes regles noves per a les activitats de producció,
transport, distribució i comercialització de l’electricitat.

En aquest sistema, els aspectes fonamentals de la dis-
tribució i el subministrament de l’electricitat, la forma en
què les empreses realitzen les seves activitats, el funcio-
nament del mercat elèctric, els drets dels consumidors,
els preus elèctrics i les relacions entre els agents socials i
econòmics implicats en el sistema elèctric són diferents
de les que hi havia en el sistema anterior.

Cal que es produeixi un canvi profund de mentalitat:
no és el mateix prendre decisions en un entorn intervin-
gut fortament pels poders públics, que fer-ho en un mer-
cat que funciona sobre la base de la liberalització i com-
petència.

I en tot aquest marc se sumen les dificultats de nego-
ciar amb empreses subministradores d’energia o de tenir
informació transparent, i la dificultat interna quan la fac-
turació energètica acostuma a estar disgregada per de-
pendències. En els ajuntaments hi ha un control econò-
mic, però hi manca una supervisió tècnica, i el sistema
dels pressupostos municipals tampoc no premia l’estalvi
en una àrea. 

B. El foment de les energies renovables 
L’energia solar destaca com la més fàcil d’aplicar en

la majoria dels municipis de la província. És un fet cons-
tatat que tecnològicament és viable i que econòmica-
ment és assumible (considerant les primes i el finança-
ment de l’ICO-IDAE i ICAEN), però manca posar-ho en
pràctica extensament. Unes de les eines per difondre
aquesta tecnologia han estat les ordenances solars, que
estipulen que el 60% de l’aigua calenta que es consumei-
xi en els edificis de nova construcció s’escalfi a partir de
l’energia solar tèrmica. Però amb les ordenances (segons
l’informe elaborat per APERCA)5 no n’hi haurà prou per
assolir els objectius que la Unió Europea ha assumit 
per complir el Protocol de Kyoto. Hi ha altres instru-
ments: subvencionar o bonificar la instal·lació d’energia
solar des dels municipis, donant un ajut econòmic o bé
establint excepcions en els tributs municipals (el cas de
l’IBI, per exemple); campanyes de conscienciació i edu-
cació ambiental; construir instal·lacions demostratives.

C. El repte de la planificació i la gestió 
Els últims anys, s’han desenvolupat experiències en-

caminades a promoure la planificació i la gestió energè-
tica des del món local. Municipis com la ciutat de Barce-
lona han elaborat el seu Pla de millora energètica de
Barcelona (PMEB) amb l’objectiu de tenir un diagnòstic
energètic de la ciutat i elaborar un pla d’acció dibuixant
unes fites a assolir en diferents terminis. 

Per exemple, l’any 2002, més de cent municipis (se-
tanta-un dels quals són de la província de Barcelona) van
signar la Declaració de Rubí. En l’última trobada dels
municipis signants, aquests es van comprometre a elabo-
rar plans d’eficiència energètica local en dos anys i orde-
nances solars en un any. 

D. La coresponsabilització de tots els agents 
A les administracions es treballa amb una estructura

vertical i sectoritzada i per canviar de model energètic es
requereix que tots assumim la nostra part de responsabi-
litat en la corresponent mesura tant a dins de l’Adminis-
tració com a fora. 

Desenvolupar una política energètica per part dels
ajuntaments requereix que tots els estaments i tots els
agents del municipi hi estiguin involucrats. Des de l’al-
calde fins al cos tècnic i administratiu. Però també hi ha
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5 Balanç de l’aplicació de les ordenances d’aprofitament de l’energia solar tèrmica
a Catalunya (2004). http://www.aperca.org/Estudi_Ordenances_APERCA.PDF.
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d’haver implicació transversal, de tots els serveis i de-
partaments de l’Administració. 

Tot i ser un element clau, les actuacions per promoure
una gestió energètica municipal no són tan visibles com
les que es fan sobre altres àmbits. Cal pensar, també,
com comunicar la rellevància d’aquestes tasques i
aquests resultats a la població. Una actuació d’estalvi
energètic és igual d’important que una de reciclatge, i
per tant cal saber difondre’n la importància per tal que
tots els agents implicats puguin sentir-se responsables i
actuar.

E. El repte de l’actualització constant
A part dels nous reglaments tècnics d’instal·lacions

que afecten directament l’activitat municipal, cada cop
hi ha més normatives que de manera directa o indirecta
influeixen en la tasca local: el Reglament electrotècnic
de baixa tensió, la revisió del RITE, o el reglament de
contaminació lumínica, etc. 

I no només hi ha novetats tecnològiques i normatives,
sinó també necessitats socials que fan que els agents mu-
nicipals hagin d’estar en actualització constant. Es re-
quereix dels tècnics municipals un reciclatge constant,
l’actualització de normes i reglaments, etc.

4. Instruments i les noves eines
de suport 

A mesura que augmenten els reptes i les necessitats,
augmenten també les peticions que fan els municipis.
Així, en la mesura de les capacitats del Servei de Medi
Ambient, el passat 2004 la tasca de suport tècnic es va
diversificar, ja que les peticions també eren diverses; i, a
part del seguiment d’auditories energètiques, aquest any
s’han iniciat altres línies de suport:

• Assessorament per a la redacció d’ordenances so-
lars i de construcció sostenible. Concretament, s’asses-

sora diversos municipis (dotze en total) en la incorpora-
ció d’aquests criteris dins del marc normatiu local. Tam-
bé es participa en les reunions periòdiques del CSOS
(Centre de Suport a les Ordenances Solars). 

• Inici d’un model de pla d’eficiència i d’estalvi
energètic per reduir les emissions de contaminants, tant en
l’àmbit de tot el municipi com dels equipaments munici-
pals. Aquesta tasca es vehicula a través del Grup d’Ener-
gia de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

• Edició de materials de suport als municipis, com la
present revista, la col·lecció de manuals de la Fundació
Pi i Sunyer (el número 2 se centra en la gestió local de
l’energia) o els actes de formació organitzats per l’Àrea
de Medi Ambient i la Fundació Politècnica. 

• Sistematització del seguiment dels treballs fets pel
Servei de Medi Ambient. La major part de la feina feta
fins ara es troba en suport paper en arxius centralitzats,
però de difícil consulta i actualització. S’està dissenyant
una base de dades que inclou informació de gestió com
ara l’any, el municipi, els equipaments audidats, l’em-
presa, el preu, etc. Aquesta informació es combina amb
indicadors de consum dels equipaments i un banc de pro-
postes per a la gestió i el manteniment de les instal·la-
cions que aglutini les diferents actuacions suggerides en
els treballs. Aquesta tasca és de caràcter intern, però per-
metrà agilitar l’assessorament als municipis que sol·lici-
tin informació. 

Aquests són alguns dels nous instruments que s’ofe-
reixen des del Servei i que són fruit de les peticions que
exerceixen els municipis. 

En resum i per acabar, constantment s’apel·la a la pro-
ximitat de l’Administració local perquè colideri el canvi
de model cap a un societat més sostenible. Aquesta tas-
ca, a manca (en alguns casos) de competències directes,
ha d’anar precedida de recursos i instruments per execu-
tar-la. Cal motivar els ajuntaments perquè hi participin
activament, acompanyant-los en la superació de barre-
res, perquè siguin ells mateixos els impulsors de la trans-
formació del model energètic actual. 
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Catalunya és, en l’actualitat, una de les comunitats
autònomes de l’Estat espanyol amb menys potència ins-
tal·lada en parcs eòlics, tot i ser capdavantera en el des-
envolupament d’aquesta tecnologia. 

Al 2004 hi havia sis parcs eòlics en funcionament,
amb una potència total de 94,4 MW, que representa poc
més de l’1% del total de la potència eòlica instal·lada a
l’Estat espanyol, que se situa segon del món, amb 8.263
MW el desembre del 2004. Aquest endarreriment res-
pecte a la resta de l’Estat es deu bàsicament a una manca
de planificació de l’energia eòlica, al contrari d’altres
comunitats autònomes en les quals s’ha produït un de-
senvolupament espectacular.

L’objectiu de l’actual Govern de la Generalitat és in-
vertir aquesta situació i assolir una potència instal·lada
de 1.500 MW durant aquesta legislatura, impulsant la re-
alització dels parcs eòlics ja autoritzats i que estan en trà-
mit, i crear les condicions perquè en l’horitzó de l’any
2010 a Catalunya estiguin en funcionament 3.000 MW
eòlics.

L’abril de 2005, a Catalunya hi havia 29 parcs eòlics
amb autorització administrativa, que sumaven 923 MW.
D’aquests 29, dos estan en construcció, amb una potèn- cia total de 97,6 MW. Hi ha cinquanta-vuit projectes

més, que sumen més de 1.400 MW, estan en tràmit.
Aquests projectes es concentren en determinades zones
del territori per diversos motius. 

El principal factor determinant és l’existència del re-
curs eòlic. Al nou mapa de recursos eòlics elaborat per la
Generalitat de Catalunya es poden diferenciar quatre zo-
nes amb un potencial eòlic significatiu, on pràcticament
es concentren tots els projectes de parcs eòlics a Cata-
lunya:

Situació de l’energia
eòlica a Catalunya
Jaume Margarit 
Cap de l’Àrea d’Energies Renovables de l’Institut Català d’Energia
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Parcs eòlics en servei a Catalunya

Posada Potència
Parc eòlic Població en servei (kW)

Roses Roses 12-11-1991 590

Pebesa Tortosa 5-10-1995 4.050

Trucafort Pradell de 
la Teixeta 29-3-1999 29.850

Colladetes El Perelló 19-9-2000 36.630

Calobres El Perelló 4-7-2001 12.750

Mas de Duesaigües
la Potra Pradell de 

la Teixeta 18-7-2002 2.600

Collet 
dels Feixos Duesaigües 26-7-2004 7.920

TOTAL 94.390
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– el nord-est (zona de l’Alt Empordà i el Baix Em-
pordà),

– pràcticament tot el litoral sud (des del sud del Tar-
ragonès fins al delta de l’Ebre),

– una àmplia zona del prelitoral sud (part de la Ribera
d’Ebre, del Priorat, de la Terra Alta, del Baix Ebre i
del Montsià), i

– el sud-oest de la Depressió Central (part del Segrià,
de les Garrigues, de l’Urgell, de la Segarra, de la
Conca de Barberà i de l’Anoia).

Un altre factor que condiciona el desenvolupament de
parcs eòlics és el mapa d’implantació ambiental de l’e-
nergia eòlica a Catalunya, establert pel Decret 174/2002,
d’11 de juny. Aquest mapa divideix el territori, a l’efec-
te de la implantació de parcs eòlics, en tres zones: com-
patible, condicionada i incompatible.

Finalment, un altre factor clau que determina el desen-
volupament de l’energia eòlica és la capacitat d’evacua-
ció de l’energia elèctrica generada a la xarxa de transport
o de distribució. Això ha estat històricament un dels prin-
cipals frens per al desenvolupament de l’energia eòlica a
Catalunya i serà un dels factors clau que caldrà resoldre
per assolir l’objectiu dels 3.000 MW l’any 2010.

En aquests moments, Red Eléctrica de España (REE),
operador de la xarxa elèctrica de transport, ha definit un
pla d’actuació que permetrà l’evacuació de 1.404 MW
d’origen eòlic a Catalunya, en diferents nusos de conne-
xió. En una segona fase, caldrà revisar aquestes capaci-
tats a l’alça i determinar les accions necessàries sobre la
xarxa de transport que permetin assolir els objectius es-
tablerts a llarg termini.

Un nombre més petit de parcs eòlics té previst con-
nectar-se a la xarxa de distribució, gestionada a Catalu-
nya majoritàriament per Fecsa-Endesa. De fet, els 94
MW eòlics que hi ha en servei actualment a Catalunya
evacuen l’energia elèctrica generada a la xarxa de distri-
bució. Tot i així, és necessari que es millori la xarxa en
alguns punts del territori si es vol absorbir tota l’energia
eòlica que es té previst evacuar.

Tenint en compte la situació actual dels projectes de
parcs eòlics, els esforços de la Generalitat per assolir els
objectius establerts es concentren en diferents línies
d’actuació. 

Com s’ha comentat més amunt, per iniciativa conjun-
ta del Departament de Medi Ambient i Habitatge i el De-
partament de Treball i Indústria, el Servei Meteorològic
de Catalunya ha elaborat un nou mapa de vents de Cata-
lunya. Aquesta eina facilita la planificació del desenvo-

Mapa de vent mitjà anual a 80 m.
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lupament de l’energia eòlica i permet avaluar el poten-
cial energètic del territori.

Una altra tasca important consisteix a facilitar la tra-
mitació dels projectes que estan en procés i optimitzar el
procediment actual (treballant conjuntament entre els
departaments implicats) amb l’objectiu d’aclarir, agilitar
i simplificar la tramitació administrativa dels projectes. 

En tercer lloc, tenint bàsicament en compte els nusos
d’evacuació establerts per REE, s’està treballant intensa-
ment perquè els promotors que han d’evacuar els seus
parcs eòlics a un mateix punt de connexió arribin a
acords que racionalitzin i facin més eficaç la tramitació i
execució de les infraestructures elèctriques necessàries
per a l’evacuació a la xarxa de l’energia elèctrica genera-
da. 

No és pas una tasca fàcil, ja que, a diferència d’altres
zones d’Espanya, a Catalunya hi ha una gran diversitat
de promotors amb diversos projectes que han d’evacuar
l’energia a un mateix punt de connexió. Per exemple, a
les comarques de la Terra Alta, el Segrià i les Garrigues,
divuit parcs eòlics, que sumen una potència de 730 MW,
promoguts per vuit empreses diferents, han de compartir
infraestructures elèctriques per evacuar l’energia a dos
punts de connexió de la xarxa de transport. 

Aquesta situació no és única, ja que altres agrupa-
cions de promotors han d’arribar a acords semblants per
tal poder evacuar l’energia elèctrica que generaran els
diferents parcs eòlics. Aquestes agrupacions es concen-
tren, a més de la zona esmentada anteriorment, en diver-
ses àrees del territori on es concentren els diferents pro-
jectes: zona del Baix Ebre (Baix Ebre, Ribera d’Ebre,
Baix Camp i Terra Alta), zona de l’Alta Anoia (Anoia,
Segarra i Bages), zona de la Conca (Conca de Barberà,

Garrigues, Urgell i Segarra) i zona de l’Empordà (Alt
Empordà).

Paral·lelament, i amb el mateix objectiu, s’està man-
tenint una interlocució constant amb els gestors de la
xarxa elèctrica. En aquest sentit, com s’ha assenyalat
més amunt, serà clau la planificació de la xarxa elèctrica
per abordar la segona onada de projectes eòlics fins a as-
solir els 3.000 MW.

Finalment, també és cabdal la col·laboració entre pro-
motors, administracions i entitats locals i la Generalitat per
tal de consensuar amb el territori el desenvolupament dels
parcs eòlics i les infraestructures elèctriques necessàries.

Tot això ens situa en un escenari que possibilita la con-
secució de l’objectiu de 1.500 MW eòlics instal·lats a Ca-
talunya l’any 2007, i obre les portes per assolir els 3.000
MW a més llarg termini, sempre que tots els actors impli-
cats (promotors, administracions locals i autonòmica, ges-
tors de la xarxa, etc.) s’impliquin i treballin conjuntament
en el desenvolupament dels diferents projectes.

Els 94 MW eòlics que hi ha
en servei actualment a

Catalunya evacuen l’energia
elèctrica generada a la xarxa

de distribució

Vista general i pista d’accés al Parc eòlic de Calobres
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Quan es parla d’arquitectura bioclimàtica, es vol fer
referència a com es poden utilitzar als edificis les tècni-
ques naturals de condicionament (TNC) per obtenir-hi
estalvi i eficiència energètica. 

Encara que es coneix amb el nom d’arquitectura bio-
climàtica, es tracta en realitat d’una arquitectura en què
el clima proporciona una sèrie de condicionaments que
cal tenir en compte en el disseny arquitectònic perquè,
amb un consum mínim d’energia convencional, s’obtin-
guin les condicions de confort tèrmic requerides. Això
s’obté amb unes estratègies de disseny que aprofitin de
manera òptima les condicions ambientals de l’entorn
(energia solar disponible, temperatura exterior, direcció
predominant del vent, etc.). 

Amb aquesta arquitectura, tenint en compte les TNC i
els components de l’envolvent, es poden obtenir edificis
eficients energèticament.

Encara que les bases de l’arquitectura bioclimàtica cal
cercar-les en l’arquitectura popular, la problemàtica de
l’edificació ha canviat i la tecnologia avança i es desco-
breixen nous materials, raó per la qual s’ha d’impulsar el
desenvolupament de la recerca en aquest camp per acon-
seguir un baix consum energètic, sense que això com-
porti un augment en el treball del dissenyador. 

A més, a causa dels problemes mediambientals (ele-
vada contaminació) i del compliment dels compromisos
assumits en el Protocol de Kyoto, que ha entrat en vigor
recentment, es fa necessari reconsiderar les formes de
construcció i tornar a una arquitectura adaptada a les
condicions ambientals i, per això, darrerament adquireix
tant, interès l’arquitectura bioclimàtica. 

En climatologies com ara l’espanyola, el disseny d’e-
dificis energèticament eficients és complex, ja que hi ha
èpoques de fred intens i èpoques de calor intensa, de ma-
nera que, per regla general, arreu de la nostra geografia
fa falta refrigeració i calefacció. Per tant, les solucions
que s’adoptin en el disseny de l’edifici han de complir la
doble funcionalitat, o eliminar un dels dos efectes, tot
mantenint en l’època de l’any el que sigui necessari. 

Aquest tipus d’arquitectura es coneix amb el nom
d’arquitectura de la complexitat, ja que ha de propiciar
les condicions de confort en cada època de l’any amb el
mínim ús d’energia convencional i on encara queden
molts aspectes per investigar, com es posarà de manifest
en el present article.

La creixent preocupació social per tot el que està rela-
cionat amb l’estalvi energètic i el medi ambient es veu
reflectida en el creixement que avui dia experimenta 
el sector de l’energia solar a la Unió Europea. En aquest
sector, l’aplicació dels sistemes actius de transformació
de l’energia solar en energia útil dins l’edificació presen-
ta una àmplia perspectiva de creixement. Segons s’ha
comprovat, «l’any 2010 el consum energètic als edificis
podria reduir-se més d’un 50% a la Unió Europea mit-
jançant la integració de sistemes solars passius i actius
des de les primeres fases del disseny de l’edifici».

D’acord amb el que s’ha exposat fins ara, es pot tenir
la sensació que està tot estudiat, però la realitat és una al-
tra, ja que, encara que el desenvolupament de treballs de
recerca, desenvolupament i demostració afavorits per
l’UE i l’AIE, des del 1980, ha significat un gran avanç en
el camp de l’energia solar en l’edificació, queden pen-
dents i per fer grans esforços en recerca, sobretot: en ma-
terials (com ara la caracterització energètica dels compo-
nents), en les tècniques naturals (aconseguir refrigeració

La recerca en
arquitectura
bioclimàtica 
María del Rosario Heras Celemín
Doctora en físiques i investigadora titular
Responsable de la Unitat d’R+D d’Eficiència Energètica en Edificació de CIEMAT
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passiva), en l’avaluació energètica d’edificis a partir de
dades reals de comportament, en la influència energètica
de l’emplaçament, i en la integració d’energies renova-
bles des del procés de disseny de l’edifici i el seu acobla-
ment amb les instal·lacions convencionals. Actualment,
els reptes de la recerca s’estan centrant també en les qües-
tions de planejament urbanístic per aconseguir ciutats
sostenibles que afavoreixin la consecució d’edificis de
baixa energia o green buildings, encara que aquest aspec-

te se surt de l’objectiu de present article. 
Heus aquí algunes de les investigacions que cal portar

a terme: 
1. La caracterització energètica dels components per

determinar els paràmetres més habituals requerits en els
materials de construcció

El fet de disposar del valor d’aquests paràmetres és
necessari per optimitzar el disseny des del punt de vista
energètic i per determinar teòricament el comportament

Edifici bioclimàtic de la Universitat d’Almeria avaluat energèticament. Vista interior del pati.

Edifici bioclimàtic de la Universitat d’Almeria. Vista general del pati cobert seguint tècniques solars passives.
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energètic dels edificis, mitjançant simulació, ja que, mal-
grat la seva utilitat, hi ha poques dades referents a això.

Els paràmetres característics que cal conèixer de cada
component són els següents:

UA: coeficient de pèrdues tèrmiques per unitat d’à-
rea.

gA: factor de guany solar total de calor per àrea. 
Pc: permeabilitat a l’aire del component. 
CI: capacitat calorífica interna del component.
La caracterització energètica dels components es pot

realitzar mitjançant assajos en edificis, en cèl·lules d’as-
saig o en laboratoris. Encara que s’ha fet molta recerca al
laboratori i hi ha normes d’assaig de materials, encara
queden coses per fer per poder conèixer el comporta-
ment energètic de tots els components, tradicionals i
nous, en condicions reals d’ús. En els resultats d’aquests
mètodes d’assaig hi ha una sèrie de limitacions que po-
den ser solucionades si es realitzen els assajos en condi-
cions climàtiques reals i dimensions normals d’ús, utilit-
zant recintes d’assaig específics, on s’assagin sistemes
complexos i on hi hagi interacció entre els seus compo-
nents.

A les cèl·lules d’assaig que té el CIEMAT al Labora-
torio de Ensayos Energéticos para Componentes de la
Edificación (LECE), integrat a la xarxa Europea PAS-
LINK, es pot caracteritzar qualsevol component que pu-
gui ser utilitzat de manera aïllada o combinat com a part
del tancament d’un edifici, tant estructural com exterior,
sigui horitzontal o vertical, convencional o innovador, a
diferents orientacions i inclinacions. A partir del balanç
energètic del sistema, aplicant mètodes estadístics com-
plexos d’identificació de sistemes dinàmics es poden
conèixer els paràmetres. Sobre això cal continuar amb la
recerca que s’està portant a terme.

2. L’avaluació energètica dels edificis es pot determi-
nar en dos aspectes diferents: teòric mitjançant simula-
ció, o en condicions reals de funcionament mitjançant
experimentació; s’han fet molts esforços en recerca,
però encara queda molt per fer pel que es refereix a con-
dicions d’estiu

En el procés de simulació s’utilitzen models en els
quals es consideren els processos de transferència
energètica que tenen lloc entre els diferents materials
que formen l’edifici i la distribució concebuda pel dis-

Vista general de la plataforma solar d’Almeria on hi ha el LECE.

Vista general de les quatre cèl·lules d’assaig del LECE.
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senyador. Aquesta simulació es realitza partint de l’edi-
fici ja definit en fase de construcció, o en edificis ja
construïts per dur a terme una rehabilitació tèrmica d’a-
quests. Hi ha diferents programes disponibles per a l’a-
valuació energètica dels edificis: ESP, DOE-2, SERI-
RES, TRNSYS, etc., de més o menys complexitat
depenent dels resultats que es vulgui obtenir. I poden
ser eines exactes i complexes dirigides principalment a
recerca o a validació d’unes altres ja existents, com
també eines simplificades que serveixen d’ajuda per al
disseny. En aquest aspecte, també queda molt per fer,
sobretot el que té relació amb les anàlisis dinàmiques.

L’avaluació energètica dels edificis en condicions re-
als d’ús, també coneguda com a monitoratge, es realitza
a partir de la presa de dades energètiques a l’exterior i a
l’interior, i mitjançant un balanç energètic es coneix el
comportament energètic de l’edifici. Al CIEMAT s’ha
realitzat i es continua realitzant el monitoratge de dife-
rents edificis solars passius amb l’objectiu d’obtenir-ne
una avaluació. En l’actualitat s’han avaluat edificis resi-
dencials i no residencials, i en tots aquests l’estalvi asso-
lit està entre el 60 i el 100%, depenent de la climatologia
d’on estiguin construïts.

Els objectius d’aquest tipus d’anàlisi energètica són
fonamentalment obtenir l’estalvi energètic produït per
l’ús de tècniques bioclimàtiques i constatar el confort
tèrmic que arriba a l’interior. Així mateix, i a mesura que
s’ha anat depurant la metodologia, és possible obtenir
característiques tèrmiques associades a les característi-
ques constructives de l’edifici.

On encara queda molt per fer és en l’anàlisi dels re-
sultats experimentals, ja que, depenent del que es vol
conèixer de l’edifici, hi ha coses que encara no estan
prou investigades. Els models estàtics proporcionen in-
formació sobre el comportament mitjà, però no pas un
coneixement exhaustiu de les característiques de l’edifi-
ci, ni del seu funcionament. A partir de les mesures ex-
perimentals, es poden obtenir les característiques de l’e-
difici, determinades pel coeficient global de pèrdues
efectiu (UA) i l’obertura solar efectiva (As), que donen
una estimació de la qualitat constructiva i de la qualitat
de disseny passiu. 

Ara bé, amb els models dinàmics s’analitza l’edifici
amb més profunditat però es necessiten moltes més dades
i conèixer més bé el comportament experimental de l’edi-
fici, ja que aquests mètodes són més complets i més com-
plexos. El fet de conèixer la informació dinàmica del sis-
tema és crucial en condicions d’estiu, ja que en la majoria
dels casos els edificis, en aquesta època de l’any, funcio-
nen en evolució lliure. Així s’obtenen una sèrie de carac-
terístiques de l’edifici de gran utilitat, que serveixen per
qualificar l’edifici des del punt de vista d’aprofitament
solar. En aquest aspecte, queda molt més per fer a partir
de dades experimentals reals, que, com ja s’ha dit, és més
complex i requereix més esforços de recerca, considerant
les condicions climàtiques espanyoles.

Un altre aspecte que cal considerar són els sistemes
solars actius, ja que les instal·lacions solars tèrmiques,
depenent de la zona climàtica de què es tracti, poden do-
tar satisfactòriament d’ACS i calefacció els edificis; ara
bé, en aquestes instal·lacions i a l’època d’estiu es pot te-
nir aigua calenta no necessària. La refrigeració solar és
una de les aplicacions més atractives per a l’acoblament
de les necessitats energètiques amb la màxima disponi-
bilitat solar. L’equip usual al qual s’acoblen els capta-
dors són màquines d’absorció. El desenvolupament de
màquines d’absorció que treballin amb aquestes tempe-
ratures és la clau per llançar aquestes aplicacions. Sobre
això s’està investigant, —tot i que encara queda molt per
fer— en el fenomen conegut com a «fred solar».
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Edifici amb integració de captadors solars tèrmics en la façana. Hotel Foxa, M-
30, Madrid.
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Quant als sistemes fotovoltaics, un dels problemes és
el sobreescalfament de l’aire interior, que pot implicar
problemes en el condicionament de l’edifici en funció de
l’època de l’any, especialment a l’estiu, ja que, a més 
de propiciar energia elèctrica, es comporta com a radia-
dor, per la qual cosa s’ha de col·locar de manera que s’e-
vacuï l’energia tèrmica generada.

D’altra banda, en la integració dels sistemes solars ac-
tius amb els convencionals els problemes que es plante-
gen poden ser de caràcter tècnic, de disseny i econòmics,
i és en aquests on s’han de buscar les solucions fent es-
forços de recerca per optimitzar l’acoblament. 

Indicacions d’R+D que dóna la
Unió Europea per al futur

Respecte a les indicacions d’R+D que dóna la Unió
Europea per al futur motivades per la situació actual als
camps d’energia solar en edificis, es preveu l’actuació
dels centres de recerca i les empreses en les qüestions se-
güents:

1. Sistemes solars passius: 
– Millora de tecnologies de finestres: connexió dels

vidres amb altres materials per evitar ponts tèrmics

i altres pèrdues tèrmiques, components per a fuste-
ries de finestres, anàlisis de les característiques físi-
ques per qualificar els materials amb vista a la certi-
ficació dels productes (Directiva europea sobre
productes de la construcció).

– R+D de materials aïllants, com ara el material aï-
llant transparent (TIM), potenciant el desenvolupa-
ment de la producció d’aquests materials a gran es-
cala. 

– Consideració de la il·luminació natural en el procés
de disseny, per evitar la distribució insatisfactò-
ria de la llum (enlluernaments), desenvolupament
de dispositius de difusió de la llum, tècniques ho-
logràfiques, etc.

– Refrigeració passiva per reduir les càrregues de re-
frigeració convencional, principalment als països
del sud d’Europa, quantificant les diferents tècni-
ques passives fent recerca profunda. Estudiant la
importància i influència del disseny, la incorporació
de sistemes alternatius de refrigeració de baixa
energia basats en els embornals de calor dels vol-
tants de l’edifici i la utilització de sistemes evapora-
tius. 

– Incorporació de noves tecnologies en els edificis: 
• Desenvolupament i optimització de nous tipus de

captadors solars i de mòduls FV en l’envolvent
de l’edifici i anàlisi de la integració arquitectòni-
ca d’aquests.

• Mecanismes de control de les tècniques naturals
passives i dels sistemes convencionals: domòtica
i edificis intel·ligents.

• Desenvolupament d’eines de disseny i de càlcul
per fer l’avaluació energètica de components i
edificis, validant les dades teòriques amb resul-
tats experimentals. 

2. Sistemes solars actius per a escalfament d’aigua i
calefacció centralitzada o individual: integració als edifi-
cis des dels primers passos del disseny.

3. Optimització de sistemes de refrigeració i aire con-
dicionat convencionals per estalviar energia primària i
reduir les emissions de CO2. Acoblament amb sistemes
solars actius.

Projectes d’R+D a Espanya 

S’estan desenvolupant diversos projectes tant d’edifi-
cació amb integració de sistemes solars passius i actius,
com de planejament urbanístic. Aquests projectes, els
duen a terme diverses institucions, grups de recerca d’u-
niversitats i diferents comunitats autònomes. Actual-
ment hi ha diversos grups de recerca dedicats a estudiar
els aspectes energètics dels edificis.

Al CIEMAT, des del 1986 es desenvolupa recerca so-
bre energia solar a l’edificació, actualment a la Unitat de
Recerca sobre Eficiència Energètica en Edificació
(EEE), amb l’objectiu de fer l’anàlisi energètica de l’edi-
fici en conjunt a través d’R+D sobre TNC d’edificis per

Experiència
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fonamentalment obtenir

l’estalvi energètic produït per
l’ús de tècniques
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a l’interior

Localització dels edificis avaluats energèticament en condicions reals d’ús
(monitoritzat) pel CIEMAT.
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reduir la demanda energètica en calefacció, refrigeració i
il·luminació al llarg de l’any, considerant el clima del
lloc, els components de l’edifici i l’emplaçament que té.
Aquest objectiu s’aconsegueix a partir del desenvolupa-
ment d’algorismes que modelitzin diferents tècniques de
condicionament, de subrutines per a avaluacions energè-
tiques i climàtiques, de metodologies de validació empí-
rica de models de simulació i de guies de disseny per a la
integració arquitectònica de l’energia solar passiva i ac-
tiva. 

S’ha participat en diversos projectes seguint les lí-
nies d’actuació marcades per la UE, el finançament dels
quals era tant europeu com espanyol, i s’han obtingut
uns importants resultats cientificotècnics, que s’han po-
sat en pràctica en algunes de les diferents actuacions rea-
litzades per empreses i institucions espanyoles. 

Conclusions

S’ha donat una visió resumida de l’ampli camp de l’e-
dificació energèticament eficient partint de la utilització
de l’energia solar, bo i posant èmfasi en els aspectes que
encara queden per investigar. 

Tot i que, com a resum final, seria bo destacar els
punts següents: 

1. Amb l’ús de TNC i d’aprofitament de la radiació
solar passiva es pot reduir fins a més de la quarta part les
necessitats de calefacció a tots els països de la UE. Els
edificis dissenyats amb pautes bioclimàtiques a Espanya
poden aconseguir del 50 al 80% d’estalvi energètic sobre
el consum d’edificis convencionals.

2. L’habitatge i el sector terciari abasten el nombre
més gran de consumidors finals d’energia, i hi ha un
gran potencial en l’augment de l’eficiència energètica si
s’utilitza l’energia solar per al condicionament. 

3. Encara que en recerca s’han fet moltes coses a la
UE, i a Espanya dins de l’àrea de coneixement «Energia
solar en edificis», encara queda molt per fer pel que fa a
aspectes de refrigeració tant natural com solar, coneguda
com a «fred solar». 

4. A Espanya s’ha fet bastant en aquest aspecte, i
molts d’aquests resultats estan inclosos en els treballs
desenvolupats per a la Llei d’ordenació de l’edificació
(LOE), en la qual s’estableixen els requisits tècnics que
han de complir les edificacions, i per això s’ha elaborat
el Codi tècnic de l’edificació (CTE), que és el marc nor-
matiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat
dels edificis i de les seves instal·lacions.

5. Al CTE les condicions exigibles referents a l’estal-
vi d’energia es recullen en la limitació de la demanda
energètica considerant les zones climàtiques, els tanca-
ments i els espais interiors, com també les instal·lacions
per a la producció d’aigua calenta sanitària per energia
solar tèrmica i d’energia elèctrica per aplicació d’ener-
gia solar fotovoltaica. 

6. A més, la recerca ha de continuar per donar compli-
ment al que marca la Directiva sobre eficiència energèti-
ca als edificis, aprovada el desembre del 2002 per al fo-
ment de l’eficiència energètica dels edificis de la UE, que
posa èmfasi en «l’estalvi potencial a través del disseny i
l’orientació dels edificis: la dimensió bioclimàtica». 

7. Conclusió final: encara que no són gaires les realit-
zacions a Espanya, l’arquitectura bioclimàtica al nostre
país és una àrea que està en desenvolupament i és neces-
sari dedicar temps a investigar i a difondre i divulgar
aquestes tècniques entre els professionals del sector, si-
guin arquitectes, científics o enginyers.

8. Colofó: La contribució per utilitzar i exigir l’ús de
l’energia solar a partir dels dissenys solars passius i l’ús de
sistemes actius als edificis, dependrà de l’esforç que faci
cada país, missió que és responsabilitat de tots, des de les
administracions públiques i els professionals relacionats
amb l’arquitectura, fins als usuaris d’aquests edificis.

Bibliografia
HERAS, M. R.; MARCO, J. (1990). Comportamiento energético

de edificios solares pasivos. Plan de monitorización del
Instituto de Energías Renovables. Madrid: CIEMAT. 

HERAS, M. R.; JIMÉNEZ, M. J.; SAN ISIDRO, M. J.; ZARZALEJO, L.
F.; PÉREZ, M. (2005). «Energetic Analysis of a Passive Solar
Design, Incorporated in a Courtyard after Refurbishment,
Using an Innovative Cover Component Based in a Sawtooth
Roof Concept». Solar Energy Journal, 78 (1): 85-98.

HERAS, M. R.; BOSQUE, R. (2004). «Criterios para la integra-
ción de la energía solar en los edificios». Revista AMYCYF,
desembre: 19-31.

THERES II: The European Renewable Energy Study (Prospects
for Renewable Energy in 30 Europ. Countries), 1995-2020
(1996). Final Report ALTENER Programme. DGXVII/C2. 

Energía para el futuro: Fuentes de energía renovables. Libro
verde para una estrategía comunitaria» (1996). Brussel·les:
CCE. Comunicat de la Comissió COM (96) 576 final. 

Sustainable and Energy Efficient Building. European Direc-
tory 1997. Publ. James & James, 1997.

A la Unitat de Recerca 
sobre Eficiència Energètica en 

Edificació (EEE) es treballa amb 
l’objectiu de fer l’anàlisi 
energètica de l’edifici en 
conjunt a través d’R + D 

sobre TNC d’edificis per reduir 
la demanda energètica en 
calefacció, refrigeració i 

il·luminació al llarg de l’any, 
tot considerant el clima del 

lloc, els components de 
l’edifici i l’emplaçament que té



107

Què és la petjada ecològica?

L’elevat consum de recursos i energia que fem una
part privilegiada de la població mundial és un dels prin-
cipals problemes socioambientals del nostre temps. Una
manera molt clara i molt pedagògica de visualitzar
aquest impacte de la nostra forma de vida actual és el
càlcul de la nostra «petjada ecològica». 

Els autors de La nostra petjada ecològica (Rees i
Wackernagel, 1996) defineixen aquest indicador com
«l’àrea de territori ecològicament productiu (cultius,
pastures, boscos o mar) necessària per produir els recur-
sos utilitzats i per assimilar els residus produïts per una
població determinada amb un nivell de vida específica
de forma indefinida, es trobi on es trobi aquesta àrea». 

La nostra petjada ecològica estima la superfície que ne-
cessitem per subministrar-nos els materials, l’aigua i l’e-

nergia que consumim, com també per absorbir i reciclar
els residus que generem durant un període determinat.

La petjada ecològica dels catalans es va calcular, per
primera vegada, basant-se en dades de l’any 1996 per
encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.1 Fa quasi deu
anys, doncs, cadascun dels barcelonins necessitàvem
anualment 0,5 hectàrees de cultius, 1 hectàrea de bosc,
0,9 hectàrees de pastures i 0,6 hectàrees de mar per man-
tenir la nostra activitat i nivell de consum de recursos i
d’energia: un total de 3 hectàrees anuals per a cadascun
de nosaltres. Estudis més recents eleven aquesta xifra a
quasi 4 hectàrees/persona i any.2

Què vol dir que la nostra petjada
ecològica és de 4 hectàrees per
persona i any?

Per saber si la nostra petjada ecològica és gran o no,
hem d’avaluar si ens apropiem de més espai productiu o
menys (des d’un punt de vista ecològic) del que ens per-
tocaria en una repartició equitativa d’aquest espai a esca-
la mundial. 

Cal que comparem, doncs, la nostra petjada ecològi-
ca amb la «capacitat de càrrega» del planeta. La capaci-
tat de càrrega es defineix com «la màxima població (o
el màxim consum per càpita en el cas de l’home) que
pot suportar un hàbitat determinat sense que s’alteri de

La petjada ecològica 
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Anna Prat
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www.lavola.com
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manera permanent la seva productivitat» (Catton,
1986).

El càlcul de la capacitat de càrrega s’ha efectuat sense
tenir en compte el factor temporal i en termes de superfí-
cie (en lloc de població i/o consum de recursos), i per
això alguns autors opten per anomenar-la «biocapaci-
tat». Així doncs, segons càlculs de l’any 1999 fets pels
mateixos autors de l’indicador de la petjada ecològica,
William Rees i Mathis Wackernagel, la biocapacitat a
escala mundial és de 2 hectàrees per persona i any, i es
redueix encara més fins a 1,75 hectàrees/persona i any si
tenim en compte la resta d’espècies del planeta que tam-
bé fan ús d’aquest sòl productiu. 

Això significa que tenim un «dèficit ecològic» i que
la nostra petjada ecològica és més gran del que ens per-
tocaria en una situació hipotètica de repartiment equita-
tiu de les superfícies productives a escala mundial. 

Si la nostra petjada ecològica està per sobre de les 2
hectàrees per persona i any és perquè la d’altres persones
del planeta no arriben a aquest valor. Recordem l’afir-
mació que es va fer famosa quan va néixer aquest con-
cepte de la petjada ecològica: si els més de sis mil mi-
lions d’habitants del planeta visquessin amb el nostre
nivell de consum de recursos i energia (petjada ecològi-
ca de 4 hectàrees per persona i any), es necessitaria una
superfície biològicament productiva més gran que la su-
perfície que tenim a tota la Terra: es necessitarien dos
planetes més com el nostre!

Cal que reduïm, doncs, la nostra petjada ecològica, i
no tan sols per conservar els hàbitats i les espècies, sinó
bàsicament per posar fi a les desigualtats socials entre
nosaltres i els habitants de països amb un grau de desen-
volupament més baix. I aquesta responsabilitat, la com-
partim amb tots els països que tenim petjades ecològi-

ques elevades i per sobre de la biocapacitat del planeta
(vegeu el gràfic 1).

Podem reduir la nostra petjada
ecològica si estalviem energia?

La importància del consum d’energia en la nostra pet-
jada ecològica és molt gran, i per tant l’estalvi d’energia
és clau per reduir-la. 

En funció del recurs energètic que utilitzem, els im-
pactes ambientals són molt diferents, i per tant la nostra
«petjada ecològica» varia. Podem valorar quina és la
petjada ecològica del transport, de les indústries, dels ha-
bitatges, i de tots els consumidors d’energia en termes de
superfície. Així, la petjada ecològica dels derivats del
petroli (gasoils, gasolines, gasos liquats del petroli, gas
natural, etc.) es calcula a partir de les emissions de CO2

derivades de la combustió d’aquests, i calculant la super-
fície de bosc necessària per fixar-lo; mentre que el càlcul
de la petjada ecològica de l’electricitat depèn de la font
primària d’energia que s’utilitzi. En el cas d’utilitzar
energies renovables, la petjada ecològica es redueix molt
a causa de l’absència d’emissions de CO2.

Les estadístiques mostren que els principals països
emissors de CO2 són, alhora, els països amb una petjada
ecològica més gran (vegeu, de nou, el gràfic 1). A Cata-
lunya, els càlculs demostren que una tercera part de la
nostra petjada ecològica es deu a la superfície de bosc
necessària per absorbir totes les emissions de CO2 deri-
vades del nostre consum energètic directe o indirecte per
a la producció de béns i serveis. 

Així doncs, per reduir la petjada ecològica podem:
– disminuir el consum de combustibles fòssils, o bé
– substituir el consum de derivats del petroli per ener-

gies menys intensives en l’emissió de CO2.
Amb aquestes estratègies no solament es redueix la

petjada ecològica, sinó que també es contribueix a mini-
mitzar l’efecte hivernacle i el canvi climàtic que se’n de-
riva.
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no tan sols per conservar els
hàbitats i les espècies, sinó
bàsicament per posar fi a 

les desigualtats socials entre
nosaltres i els habitants de

països amb un grau de
desenvolupament més baix
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És molt important estratègicament el compliment del
Protocol de Kyoto, ja que actuant sobre les emissions de
CO2 canviem els models de consum energètic i, per tant,
les pautes de consum, de manera que ajustem la petjada
ecològica a la capacitat de càrrega del planeta.

I és important actuar en els mateixos països que tenim
petjades ecològiques excessives, com també en altres
països menys industrialitzats, per tal que es desenvolu-
pin i s’enriqueixin sense que això els signifiqui un aug-
ment exponencial de la seva petjada ecològica. Aquest
aspecte és clau, i el Protocol de Kyoto així ho preveu en
desenvolupar dues grans estratègies de mercat per fer
front al canvi climàtic:

1. El comerç de drets d’emissió de CO2

Als països que hagin aconseguit reduir les emissions
més enllà dels seus compromisos, aquest comerç els per-
met veure recompensat el seu esforç en poder vendre a
d’altres les unitats de reducció de les emissions que els
falten per complir la seva quota i, que, si no compressin,
serien multats. Tot i que el comerç de drets d’emissió de
CO2 és tot just una prova pilot en certs països, i que serà
a Europa on es desenvoluparà a gran escala aquest pro-

per any per a grans focus emissors, és actualment el pri-
mer mecanisme de mercat amb un objectiu clarament
ambiental que es posa en funcionament a gran escala i
que ha obert moltes expectatives per aconseguir aquest
canvi de model energètic. 

Emissions
de CO2

(tones/persona
i any)

Petjada
ecològica

(hectàrees/
persona i any)

Unitats: 
Consum d’energia 

2001 (kgoe)
per capita

9,441hsedalgnaB 5,0 2,0
9,482aipòitE 8,0 0,0

Í 3,415aidn 8,0 0,1
144natsikaP 8,0 7,0
5,688)**( aniX 2,1 4,2
6,496etpigE 2,1 7,1
5,017aisènodnI 4,1 4,1
1,018airègiN 5,1 5,0
3,645senipiliF 5,1 9,0
5,954úreP 6,1 9,0
1,789ainàdroJ 9,1 7,2
9,286aibmòloC 2 4,1
5,5401rquiauT 1,2 7,2
6,3451eliX 5,2 2,3
4,768aciR atsoC 5,2 2,1
8,5151cixèM 6,2 7,3
2,7221aidnàliaT 8,2 7,2
5,3601lisarB 1,3 8,1
1,2452airgnoH 1,3 6,5

d-àfricauS 7,5242 2,3 7,7
8,6912àisalaM 3,3 3,5
6,2343learsI 4,3 3,01
1,219aeroC 4,3 2,3
1,5642lagutroP 8,3 9,5
4,6113aynapsE 8,3 7
2,6122aleuçeneV 8,3 9,4

A 8,4351anitnegr 9,3 2,3
À 9,9873airtsu 1,4 4,8

6,8544)**( açnarF 1,4 3,6
1,2262aicèrG 1,4 8
3,3432ainòloP 1,4 7,7
2,0992ailàtI 2,4 4,7
5,1904ópaJ 3,4 3,9
9,5304acexT acilbúpeR 5,4 21
3,3475aciglèB 5 8,11
2,6093assïuS 5 3,6

inU engeR t 8,3993 2,5 4,9
A 5,3624aynamel 3,5 5,01

3,1384soxiaB sosïaP 3,5 11

1,6073)**( acramaniD 9,5 7,9
1,6783adnalrI 9,5 9,01
3,2675aicèuS 9,5 5,5
9,7156aidnàlniF 6 5,11
8,8824aissúR 6 5,01

8,8532)*( gnoK gnoH 1,6 9,5
6,0295ageuroN 2,6 9,7

upagniS r 3017 2,7 5,71
00811aidnàlsI 4,7 4,7

3,5974Nova Zelanda (**) 6,7 9,8
5,9997àdanaC 7,7 5,61

A 9,4795)*( ailàrtsu 9 1,81
Estats Un ti s

9,0297)*( acirèmA'd 3,01 8,91
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hsedalgnaB

aipòitE

aidnÍ

natsikaP

)**( aniX

etpigE

aisènodnI

airègiN

senipiliF

úreP

ainàdroJ

aibmòloC

rquiauT

eliX

aciR atsoC

cixèM

aidnàliaT

lisarB

airgnoH

 d-àfricauS

àisialaM

learsI

aeroC

lagutroP

aynapsE

aleuçeneV

anitnegrA

airtsuÀ

)**( açnarF

aicèrG

ainòloP

ailàtI

ópaJ

acexT acilbúpeR

aciglèB

assïuS

tinU engeR

aynamelA

soxiaB sosïaP

)**( acramaniD

adnalrI

aicèuS

aidnalniF

aissúR

)*( gnoK gnoH

ageuroN

rupagniS

aidnàlsI

)**( adnaleZ avoN

àdanaC

)*( ailàrtsuA

)*( acirèmA'd stinU statsE

)yna i anosrep/senot( 2OC ed snoissimE )yna i anosrep/seeràtceh( acigòloce adajteP

:sedad sel ed tnoF
.mth.gniknar/tnirptoof/hsilgne/troper/sucof/oir/rc.ca.licnuoce.www//:ptth .W ,leganrekcaW :acigòloce adajteP

OC ed snoissimE 2 gro.irw.sdnerthtrae//:ptth .etutitsnI secruoseR dlroW :

 le( otoyK ed locotorP le racifitar rep sossecorp taicini nah on euq sosïap sle csiretsa nu bmas’assenyalen :atoN
tni.cccfnu//:ptth .locotorP led sirotirret strec neuolcxe euq sle socsiretsa sod bma i ,)5002 led reneg

És molt important
estratègicament el

compliment del Protocol
de Kyoto, ja que actuant
sobre les emissions de
CO2 canviem els models
de consum energètic i,
per tant, les pautes de
consum, de manera que

ajustem la petjada
ecològica a la capacitat
de càrrega del planeta



110

2. Els projectes de desenvolupament net
Es permet als països industrialitzats complir els seus

objectius de reducció a canvi de finançar projectes de
prevenció d’emissions en els països en vies de desenvo-
lupament i que han ratificat el Protocol de Kyoto.
Aquesta possibilitat és important per a països amb un
fort creixement, com ara la Xina. Les inversions i el des-
plaçament de factories cap a aquest país és un fenomen
en augment, i el país s’està «desenvolupant» a marxes
forçades. Cal, doncs, que en les inversions que s’hi facin
no s’hi cometin els errors que al seu dia es van cometre
aquí. Per exemple, si l’augment de les necessitats de re-
frigeració dels edificis ha representat un augment impor-
tant de demanda elèctrica en el sector de l’edificació, cal
prendre mesures per tal que la reproducció d’aquest mo-
del a la Xina no comporti un augment de la demanda
energètica encara més exponencial. Vegeu, actualment,
els models de construcció d’edificis a la Xina a la foto i
valoreu-ho vosaltres mateixos. 

Però, què passa amb els països
que no han ratificat el Protocol
de Kyoto? 

Aquesta no-ratificació és, encara, el principal repte
mundial, ja que són els països amb petjades ecològiques
i emissions de CO2 més altes (vegeu, de nou, el gràfic 1),
com ara els Estats Units o Austràlia, els que encara no
han ratificat el Protocol de Kyoto, és a dir, que no s’han
posat les «piles recarregables» per canviar el seu model
de desenvolupament basat en l’ús de combustibles fòs-
sils a gran escala. El petroli forma part de la vida quoti-

diana d’aquests països fins a tal punt, que el trobem a tot
arreu, en totes i cadascuna de les activitats econòmiques,
des dels medicaments fins a les joguines, en el si del mo-
del de mobilitat de mercaderies i persones, etc. L’esforç
que s’ha de fer per canviar aquest model basat en els
combustibles fòssils té conseqüències econòmiques molt
importants, a les quals sembla que no s’està disposat a
fer front.

Les estratègies contra el canvi climàtic, els plans 
de reducció de l’efecte hivernacle, els plans i models de
mobilitat alternatius, els plans energètics de foment 
de les energies renovables, l’edificació eficient, la pro-
moció d’ecoproductes i ecoserveis, etc., tot aquest con-
junt de mesures s’han d’anar desenvolupant en diferents
àmbits. Pel que fa als països, per mitjà del compromís
amb la resta de països que es va acordar a Kyoto, però en
l’àmbit local, també contribuint a mantenir i fins i tot re-
duir la nostra petjada ecològica i aprofundint en el com-
promís que tenim en les nostres diferents responsabili-
tats, com a empresaris, com a gestors del territori i,
finalment, també, com a ciutadans del món. 
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Model d’edificació a les grans ciutats de la Xina, amb edificis sense criteris
d’arquitectura bioclimàtica, amb aïllaments insuficients i amb proliferació
d’aires condicionats de baixa eficiència energètica.
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1. Introducció

La complexa topografia del Mediterrani occidental
condiciona una estructura dels fluxos extremament com-
plexa a causa del desenvolupament de fenòmens de me-
soescala que interactuen amb els fluxos sinòptics. Les
característiques de les brises de mar tenen efectes impor-
tants en la dispersió dels contaminants emesos, i són re-
forçades pel seu acoblament positiu amb els vents de
muntanya. Addicionalment, el flux pot ser fins i tot més
complex com a conseqüència de l’heterogeneïtat del ter-
reny, els usos del sòl i els tipus de vegetació. En aquestes
situacions, els patrons de circulació de contaminants at-
mosfèrics són molt complexos arran de la superposició
de circulacions de diferent escala.

Per resoldre els problemes d’estudi de la qualitat de
l’aire sobre zones tan complexes com el Mediterrani oc-
cidental, els models de qualitat de l’aire són una eina ne-
cessària si s’utilitzen amb una alta resolució espacial i
temporal que permeti resoldre les estructures dels fluxos
com ara les canalitzacions en les valls o la influència de
les fonts puntuals i lineals (Jiménez et al., 2005a). Amb
la finalitat de resoldre la influència del transport a mitja-
na-llarga distància, tant en les condicions inicials com en
les de contorn, els models de qualitat d’aire d’alta reso-
lució han d’estar imbricats en models més grans (que
tractin àrees més extenses amb més baixa resolució) amb
la finalitat de generar les condicions de contorn necessà-
ries per als dominis d’alta resolució.

El present treball mostra els resultats obtinguts mit-
jançant modelització de la qualitat de l’aire en una àrea
de molt elevada complexitat geogràfica com és el nord-
est de la península Ibèrica (Catalunya). El model tridi-
mensional MM5-EMICAT2000-CMAQ fou aplicat amb

molt alta resolució espacial i temporal (1-2 km2 i 1 hora)
per representar la química de formació i transport d’ozó
troposfèric. L’episodi de contaminació fotoquímica es-
tudiat va afectar tot el Mediterrani occidental el dia 14
d’agost de 2000, en què es van superar els valors d’infor-
mació a la població (180 µg/m3) en diversos punts de la
geografia catalana. 

2. Mètodes

2.1. Descripció del domini d’estudi
La situació de Catalunya a la península Ibèrica, influï-

da per la presència dels Pirineus (amb altituds per
damunt dels 3.000 metres), la canalització de la vall de
l’Ebre i el mar Mediterrani, contribueix a la formació
d’un complex patró de circulacions atmosfèriques que
obliga a utilitzar models de qualitat de l’aire també com-

Modelització de 
la dinàmica 
de contaminants
atmosfèrics sobre el
Mediterrani occidental
José M. Baldasano, Pedro Jiménez, Oriol Jorba, René Parra 
i Eugeni López
Laboratori de Modelització Ambiental, Universitat Politècnica de Catalunya
ETSEIB, Diagonal 647, 08028 Barcelona, A/e: jose.baldasano@upc.edu
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plexos, i a realitzar procediments d’imbricació per poder
generar de manera adequada les condicions inicials i de
contorn en el domini final d’estudi.

Així, a l’hora d’efectuar les simulacions van ser con-
siderats dos dominis diferents (figura 1). En primer lloc,
un domini de 1.392 × 1.104 km centrat a la península
Ibèrica cobreix el Mediterrani occidental i el sud d’Euro-
pa (D1), amb una resolució horitzontal de 24 km i una
resolució vertical de 16 capes en coordenades sigma (i la
primera capa té una altura de 36 metres s.n.m.). Els re-
sultats del domini peninsular permeten generar els con-
torns per a les simulacions de Catalunya. El domini 2
(D2) cobreix tot el nord-oest de la Península (272 × 272
km), amb una resolució horitzontal de 2 km i la mateixa
resolució vertical. La figura 1 mostra clarament el dife-
rent grau de detall que s’obté en els nivells d’ozó tro-
posfèric emprant diverses resolucions espacials.

2.2. Models implementats per a la modelització de
la qualitat de l’aire

El model utilitzat per a la simulació de la dinàmica at-
mostèrica ha estat MM5 (Dudhia, 1993), tot utilitzant la
configuració següent: esquema Mellor-Yamada per a 
la parametrització de la capa límit; esquema de cúmuls
d’Anthes-Kuo i Kain-Fritsch; la parametrització simple
de Dudhia per a la humitat; l’esquema de radiació-nú-

vols, i el model de sòl de cinc capes. Les condicions ini-
cials i de contorn per al model meteorològic es van intro-
duir utilitzant l’anàlisi del centre europeu ECMWF. Les
dades estaven disponibles amb una resolució d’1 grau
(100 km, aproximadament, per a la latitud de treball) i
als nivells estàndard de pressió cada sis hores.

El model d’emissions d’alta resolució EMICAT2000
(1 km2 i 1 hora) ha estat desenvolupat per a Catalunya

(Parra et al., 2005) dins de les línies d’investigació del
Laboratori de Modelització Ambiental de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Aquest model estima les emis-
sions de precursors d’ozó troposfèric per a diverses
fonts: trànsit, indústries, vegetació, emissions per con-
sum de combustibles fòssils i dissolvents en els sectors
domèstic i comercial. L’emissió de compostos orgànics

Figura 1. Resultats dels vectors de vents
(m/s–1) i ozó troposfèric (µg/m–3) per a
diferents dominis imbricats a les 14.00 hores
(hora local, 12 UTC) del 14 d’agost de 2000:
domini peninsular (D1, a dalt) i nord-est de la
península Ibèrica (D2, a baix).

El model EMICAT 2000
estima les emissions de

precursors d’ozó troposfèric
per a diverses fonts
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volàtils d’origen biogènic (COVBs) es va estimar sobre
la base del mapa d’usos del sòl de Catalunya de l’any
1997, de les dades meteorològiques (temperatura i radia-
ció solar) de l’any 2000, i dels factors d’emissions de les
espècies i conreus típicament mediterranis (Parra et al.,
2004). Per al trànsit de vehicles s’inclouen les emissions
en calent, en fred i evaporatives, tot utilitzant com a base
els factors d’emissió del model europeu EMEP/CORI-
NAIR - COPERTIII (Ntziachristos i Samaras, 2000), i
diferenciant la distinta composició vehicular per a dies
laborables i festius (Jiménez et al., 2005b). Les emis-
sions industrials inclouen registres reals d’emissió, i esti-
macions de les emissions de centrals elèctriques (con-
vencionals i de cogeneració), incineradores, cimenteres,
refineries, plantes d’olefines i indústries químiques.

Finalment, el model de transport químic que s’ha fet
servir per calcular les concentracions dels contaminants
fotoquímics va ser el model de l’Agència Americana de
Protecció al Medi Ambient (USEPA) Models-3/CMAQ
(Byun i Ching, 1999). Les condicions inicials i de con-
torn es generen després d’un spin-up de quaranta-vuit
hores per minimitzar la seva influència, i es deriven de
simulacions imbricades unidireccionals de domini D1
usant les dades d’EMEP de l’any 2000 (www.emep.int)
per a tota la península Ibèrica. El mecanisme químic se-
leccionat va ser el Carbon Bond IV (Gery et al., 1989),

incloent-hi aerosols i química heterogènia (Jiménez et
al., 2003). L’algorisme emprat per a la resolució de la
química troposfèrica va ser el mètode Modified Euler
Backward Iterative (MEBI) (Huang i Chang, 2001). La
resolució horitzontal va variar entre els 24 km del D1 i
els 2 km del D2. La resolució vertical es va mantenir en
16 capes per als tres dominis, amb la primera capa situa-
da a 36 m agl. 

3. Descripció meteorològica del
dia 14 d’agost de 2000

L’episodi modelitzat cobreix el període de contami-
nació fotoquímica del dia 14 d’agost de 2000. Meteo-
rològicament, l’episodi es va caracteritzar pel baix gra-
dient bàric en superfície, i amb vents febles de nord-oest
en altura. La situació es pot classificar com una situació
estival típica de pantà baromètric per a la península Ibè-
rica, que cobreix des del dia 13 al 16 d’agost de 2000 (fi-
gura 2). Aquesta situació se sol associar amb episodis de
baixa qualitat de l’aire per recirculacions regionals (Jor-
ba et al., 2004).

La presència d’una situació de baix gradient bàric du-
rant tot el període va permetre el desenvolupament de

Figura 2. Situació sinòptica del 13 d’agost al 16 d’agost de 2000 (mapa de colors: anàlisi 00 UTC 500 hPa, línies: anàlisi de superfície a les 00 UTC).
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fenòmens mesoescalars. S’estableix un règim de brisa
ben desenvolupat durant tot el període analitzat al llarg
de la costa est de la península Ibèrica, amb cel·les de cir-
culació de brisa per sobre dels 1.500 m d’altura. Aquest
règim cobreix les hores centrals del dia, començant pels
volts de les 8-10 UTC, i canvia a un flux terra-mar 
pels volts de les 19 UTC. Durant el migdia, la brisa de
mar està ben desenvolupada al llarg de la costa est penin-
sular. La brisa arriba a les primeres cadenes de muntan-
yes a les 12 UTC, i es produeix un acoblament positiu
amb els vents ascendents de muntanya a les serres del
litoral, que provoca importants injeccions orogràfiques
(Pérez et al., 2004). Durant la nit, s’estableix el terral al
llarg de la línia de costa; a l’interior, el règim de vents
catabàtics és dominant. La força de la brisa de mar i la
complexa orografia a la costa est de la península Ibèrica
produeix injeccions de masses d’aire degudes a força-
ments orogràfics. Una característica comuna a tot l’epi-
sodi és l’entrada permanent de masses d’aire per la cana-
lització dels Pirineus - massís Central i la situació
anticiclònica sobre el Mediterrani.

4. Descripció de la dinàmica 
de contaminants per 
al 14 d’agost de 2000

En aquest apartat, es descriuen breument els resultats
obtinguts mitjançant modelització per al domini que co-
breix tot Catalunya del dia 14 d’agost de 2000. Uns re-
sultats que permeten descriure el patró de formació d’o-
zó al Mediterrani occidental i la seva complexitat
tridimensional a l’àrea d’estudi. La combinació de flu-
xos de mesoescala, emissions i la complexa orografia lo-
cal és crucial en la producció i el transport de contami-
nants fotoquímics dins del domini.

A la nit, la fotoquímica nocturna elimina l’ozó super-
ficial (O3) mitjançant la reacció amb el monòxid de ni-
trogen (NO) (figura 3). Durant el dia, a les hores de mà-
xima activitat fotoquímica, els nivells màxims d’ozó a
Catalunya, que arriben a superar el llindar d’informació

a la població (180 µg/m3), es localitzen a la plana de Vic,
uns 70 km cap al nord-est de l’àrea metropolitana de
Barcelona, i a Alcover, zona a sotavent de l’àrea indus-
trial de Tarragona, on és emès un percentatge molt alt
dels contaminants fotoquímics (figura 4). Quan cessa
l’activitat fotoquímica, la reacció predominant és NO +
O3 → NO2 + O2, per la qual l’ozó troposfèric oxida 
el NO, i es consumeix en el procés (figura 5). Un altre
fenomen que ocorre durant el dia és la combinació de
brises de mar, vents anabàtics, i la seva interacció i im-
portants canalitzacions de vall, que transporten els con-
taminants des d’àrees costaneres tot seguint l’avanç del
front de brisa, i causen alts nivells de contaminació foto-
química a l’interior. Les masses d’aire que surten de 
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Figura 3. Vectors de vents (m/s) i nivells d’ozó (µg/m3) durant la nit en el
domini d’estudi de Catalunya (D2) a les 00 UTC (a dalt), 04 UTC (centre) 
i 08 UTC (a baix).

Durant el dia, a les hores
de màxima activitat

fotoquímica, els nivells
màxims d’ozó a Catalunya,
que arriben a superar el
llindar d’informació a la

població (180 µg/m3), es
localitzen a la plana de Vic

i a Alcover
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l’àrea metropolitana de Barcelona i de l’àrea industrial
de Tarragona es comporten com a reactors fotoquímics a
sotavent de les principals zones d’emissió. Simultània-
ment, a causa de forçaments orogràfics, el flux de brisa,
reforçat per vents anabàtics, injecta una part d’aquests
contaminants en fluxos de tornada en altura, que tornen
cap al mar (figura 6). 

L’intens escalfament de la península Ibèrica provoca
el desenvolupament de la baixa tèrmica ibèrica (Iberian
Thermal Low, ITL) (Millán et al., 1992, 1996). Durant
les situacions típiques d’estiu, aquesta ITL en l’àmbit pe-
ninsular persisteix juntament amb les condicions meteo-
rològiques de baix gradient bàric, i força la convergència
dels vents de superfície de les àrees costaneres cap als al-

tiplans centrals, injectant les masses d’aire contaminades
en altura. Una vegada en aquestes altures (aproximada-
ment d’uns 3.000 m), aquestes masses arriben al Medite-
rrani occidental amb unes contribucions importants a les
concentracions d’ozó troposfèric, per damunt de 120
µg/m–3 (figura 6). La subsidència compensatòria de la
ITL sobre el Mediterrani provoca l’enfonsament d’aques-
tes capes en altura i la seva acumulació sobre les muntan-
yes litorals. Una fracció de les masses d’aire es transpor-
ta sobre la capa de barreja fora del domini, i extreu els
contaminants injectats en un transport a mitjana-llarga
distància, depenent del flux en altura de la regió. L’altra
fracció és forçada a descendir com a causa de la sub-
sidència compensatòria sobre la costa est de la península
Ibèrica, i es reincorpora els dies següents a la baixa tro-
posfera de manera que té un paper fonamental en l’incre-
ment dels nivells de contaminants fotoquímics.

Conclusions

Al Mediterrani occidental, els fluxos estan condicio-
nats per la superposició de circulacions de diferent esca-
la (local, regional i sinòptica). Les masses d’aire de la
baixa troposfera durant els episodis típics de contamina-
ció fotoquímica d’estiu tenen un origen principalment

Experiència

Figura 4. Vectors de vents (m/s–1) i nivells d’ozó (µg/m–3) a les hores de màxima
activitat fotoquímica en el domini d’estudi de Catalunya (D2) a les 10 UTC (a
dalt), 12 UTC (centre) i 14 UTC (a baix).

Figura 5. Vectors de vents (m/s) i nivells d’ozó (µg/m–3) durant les tardes en el
domini d’estudi de Catalunya (D2) a les 16 UTC (a dalt) i 20 UTC (a baix).
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local com a conseqüència dels processos de recirculació.
La força de les brises de mar, la complexa orografia de la
costa est de la península Ibèrica i el seu acoblament posi-
tiu produeixen injeccions verticals (amb causes mecàni-
ques i tèrmiques) i disposen els contaminants fotoquí-
mics en estrats. Una vegada que aquests contaminants es
troben en altura, s’incorporen al flux sinòptic dominant i
són transportats cap a la costa.

D’acord amb aquests resultats, es pot afirmar que el
model de qualitat de l’aire implementat (MM5-EMI-
CAT2000-CMAQ) representa una eina operacional per
descriure detalladament el comportament dels contami-
nants atmosfèrics en terrenys molt complexos, com és el
cas dels dominis situats al Mediterrani occidental.
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Introducció 

L’any 2004 ha sigut un exercici rellevant en esdeveni-
ments relacionats amb la modificació del marc de regu-
lació dels sectors energètics en l’àmbit comunitari.

Amb la recent entrada en vigor de la 2a Directiva
sobre el mercat interior d’electricitat (Directiva
2003/54), les qüestions rellevants no són ja les planteja-
des a l’inici de la liberalització, sinó les que sorgeixen de
la necessitat d’aprofundir o ampliar el mercat d’electri-
citat. Com a qüestions més destacables hi ha les
següents: l’efectiva integració dels petits consumidors en
el règim de liberalització i l’exercici dels seus drets al
canvi de subministrador, la inadequació de les infraes-
tructures d’interconnexió a una llibertat de transaccions
creixent, els problemes de posició dominant i la seva
incidència en la garantia de la llibertat d’intercanvis, i els
requeriments de coordinació perquè els nivells de la
seguretat de subministrament augmentin i afavoreixin
els intercanvis. En aquest sentit s’expressava en el darrer
Fòrum de Florència el director general d’Energia i
Transport de la Unió Europea.

La 2a Directiva sobre el mercat interior deroga l’anti-
ga Directiva de trànsit per grans xarxes d’electricitat i va
acompanyada de l’aprovació del Reglament 1228/2003,
relatiu a les condicions d’accés a la xarxa per al comerç
transfronterer d’electricitat. Aquest Reglament té per
objectiu establir els mètodes de tarificació transfrontere-
ra i de gestió de les congestions més eficaces, de manera 
que les transaccions internacionals es produeixin de
forma similar a les nacionals.

En el nostre país també s’han produït fites en l’àmbit
del mercat regional ibèric. Al gener es va signar el pri-
mer Conveni internacional per al mercat ibèric d’electri-
citat, que va quedar modificat amb el segon Conveni
subscrit el mes d’octubre. En aquest sentit, cal destacar
que, encara que la data definitiva d’entrada en vigor del
Conveni s’estableix per al mes de juny del 2005, durant
el 2004 el 14,2% de l’energia consumida a Portugal es va
comercialitzar per mitjà d’intercanvis a través de la fron-
tera hispano-portuguesa, en la seva majoria mitjançant

ofertes al mercat organitzat o contractes bilaterals per
entitats portugueses i espanyoles.

Al seu torn, s’han iniciat ja a Espanya els treballs
encaminats a la presentació a l’Administració d’un Lli-
bre blanc sobre el mercat de la generació, com una base
important de les reformes anunciades sobre el mercat de
producció elèctric a Espanya.

La situació de partida del nostre sistema elèctric, en 
el temps de l’aprovació de la primera Directiva sobre el
mercat interior (desembre de 1996), tenia els avantat-
ges importants derivats de l’existència d’una important
xarxa mallada de transport, el gestor del qual, REE, res-
ponia a les bases d’un operador del sistema independent.
També en l’àmbit de la generació, l’inici de la liberalit-
zació no era el d’un monopoli estatal, sinó que aquesta
estava basada en l’operació de diverses companyies,
algunes públiques llavors, però les actuacions de les
quals es produïen en règim privat.

La negociació de la Directiva 96/92 CEE va durar
molt de temps. La Presidència espanyola de la Unió
Europea del segon semestre del 1995 va impulsar de
manera decisiva el llavors projecte de la Directiva
sobre el mercat interior de l’electricitat, projecte que
va merèixer la qualificació, pel Consell Europeu d’E-
nergia, d’estadi final de la negociació. La Presidència
italiana, a la fi del primer semestre del 1996, va for-
malitzar la posició comuna corresponent a aquesta
Directiva, que es va adoptar finalment el desembre
d’aquest any.

Els resultats obtinguts de l’adopció d’aquesta primera
Directiva quant al règim de llibertat d’instal·lació i de la
liberalització completa del subministrament per als con-
sumidors, ha estat favorable d’acord amb el procés d’in-
versió en nova generació i l’entrada en el mercat d’un

El mercat d’electricitat
a Espanya durant 
el 2004
María Luisa Huidobro y Arreba
Presidenta de l’Operador del Mercado Ibérico de Energía-Polo Español, SA (OMEL)
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considerable nombre de nous comercialitzadors i de pro-
ductors, així com del volum de consumidors que han
abandonat la tarifa elèctrica.

És indubtable la necessitat de posar èmfasi a: millorar
la situació d’aïllament respecte del centre d’Europa pel
baix nivell d’interconnexió amb França, adoptar mesures
perquè el consum d’energia sigui més racional i sensible
als preus, i introduir millores en el procediment de canvi
de subministrador.

Aquestes condicions necessàries afavoreixen el nivell
de competitivitat de qualsevol mercat elèctric i l’adopció
dels nous principis incorporats en la segona Directiva sobre
el mercat interior i en el Reglament comunitari sobre inter-

canvis transfronterers. Els països que tinguin condicions de
partida d’acord amb aquests principis, podran incorporar-
los en condicions comparatives més avantatjoses per a l’e-
ficàcia i la seguretat dels seus sistemes elèctrics.

El comportament dels preus 
en el mercat

El preu mitjà del mercat diari s’ha vist reduït en un
5,0% respecte de l’any 2003, de manera que es produeix
la segona rebaixa consecutiva des del 2002.
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Els preus finals, en els quals s’incorporen els costos
dels serveis complementaris i la garantia de potència,
també han experimentat un descens, en aquest cas del
4,30% per al conjunt del mercat i del 5,48% per als
comercialitzadors, consumidors qualificats i agents
externs.

Aquesta evolució dels preus ha afavorit l’activitat
dels comercialitzadors i la situació dels intercanvis

internacionals, i això ha contribuït a una notable ten-
dència a la convergència dels preus del mercat diari amb
els dels mercats organitzats dels principals països euro-
peus.

L’anàlisi dels preus mitjans trimestrals en el període
2000-2004 reflecteix, d’una banda, els episodis d’escas-
sa reserva de capacitat de generació produïts en diversos
mercats europeus en períodes temporals no sempre coin-

Món empresarial
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cidents i, de l’altra, l’evolució de més gran estabilitat
seguida pels preus europeus des del final del 2003.

– A OMEL, el principal període d’escassetat relativa
es va produir des del final de l’any 2001 fins al ter-
cer trimestre del 2002, en què va començar a entrar
en explotació el nou parc de generació de nous
cicles combinats.

– A Nordpool, va ser la temporada d’hivern 2002-
2003 i, en molta menor mesura, el darrer trimestre
del 2003, quan es van registrar les més grans vola-
tilitats de preus, a causa de l’alta demanda registra-
da, que va donar lloc a elevacions molt importants
del preu de l’electricitat.

– Quant als mercats centreeuropeus, la volatilitat dels
preus més gran va tenir lloc en el segon i el tercer
trimestres del 2003, en què les altes demandes
locals de la temporada d’estiu van ocasionar la uti-
lització molt intensa de la capacitat total de genera-
ció en diverses zones la interconnexió de les quals
presentava determinades mancances. 

Tots aquests episodis revelen que els preus de l’elec-
tricitat són altament sensibles a l’escassetat relativa d’a-

questa mercaderia. També és clar que, si el nivell d’in-
terconnexió i la capacitat comercial haguessin estat més
grans, de manera que permetessin transportar energia
des dels sistemes amb alta capacitat de generació a
aquells en què aquesta capacitat era baixa, no s’haurien
produït els alts preus i les altes volatilitats indicats. És a
dir, que aquests episodis es podrien haver solucionat
millor si les xarxes haguessin permès la transmissió de la
producció en el si del mercat interior des dels sistemes
amb reserva alta de capacitat de generació als sistemes
amb baixa reserva. A més, la segmentació del mercat
interior europeu per escassetat d’interconnexions exacer-
ba els problemes derivats de la posició dominant de les
companyies elèctriques en els mercats nacionals.

L’avanç dels processos d’inversió i l’evolució de la
demanda d’electricitat ha permès que durant l’exercici 2004
el comerç d’electricitat intracomunitari hagi originat una
tendència clara a la convergència dels preus en els mercats
organitzats europeus, només parcialment alterada en els
mesos de desembre del 2004 i gener del 2005, en part a
causa de la influència en la demanda de les diferents condi-
cions climatològiques de la temporada d’hivern en els paï-
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generació de nous cicles combinats

L’avanç dels processos d’inversió i
l’evolució de la demanda d’electricitat

ha permès que durant l’exercici 2004 el
comerç d’electricitat intracomunitari
hagi originat una tendència clara a la
convergència dels preus en els mercats
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sos europeus. El quadre sobre els preus mitjans trimestrals
d’Europex, que incorpora detalladament l’evolució dels
preus trimestrals d’aquest període, així ho acredita.

En el cas d’Espanya i encara amb les limitacions exis-
tents en la capacitat comercial en la frontera amb Fran-
ça, fins i tot agreujada per la capacitat comercial d’ex-
portació en els últims mesos, aquesta convergència
revela que una elevació del nivell relatiu del preu a
Espanya origina un volum més gran d’importacions, que
tendeix a apropar-lo a la mitjana europea, i per contra,
encara que amb més limitacions, un descens del preu per
sota de la banda europea no es pot mantenir perquè gene-
raria operacions d’exportació.

La permanència del procés de convergència dels
preus europeus de l’electricitat, sens dubte augmentaria
la confiança en els mercats de tots els participants i dota-
ria els preus de més valor com a senyal per a les deci-
sions de producció, consum o inversió.

Món empresarial
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Al seu torn, aquesta situació ha estat possible, no
solament per les tradicionals operacions d’importació
a través de la frontera francesa, sinó com a conse-
qüència de la importància adquirida per les d’expor-
tació, de volum similar a les primeres, si es des-
compta l’energia procedent del contracte EDF-REE,
és a dir, si només es tenen en compte les transaccions
lliures.

El gràfic sobre l’energia total d’importacions i expor-
tacions i l’evolució dels intercanvis entre nacions mostra
que l’exercici 2004 s’ha caracteritzat per una situació de
superàvit. Aquesta situació té com a antecedent la que es

va produir el 2001 derivada de l’alta reserva de les cen-
trals hidroelèctriques a conseqüència de la temporada
d’aigües altes del 2001.

Els participants en el mercat pel
costat de l’oferta

L’any 2004 s’ha tancat amb una contribució molt
notable a la cobertura de la demanda per part de les
noves inversions en generació.
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Aquest any les noves centrals de cicle combinat, amb
8.500 MW a la fi de l’any, han generat el 9% de la
demanda, amb una utilització de prop de 5.200 hores.

Tots aquests grups s’han anat incorporant al mercat amb
normalitat. El 2005, prop de 12.000 MW de noves cen-
trals de cicle combinat es trobaran previsiblement en
operació, 5.000 MW dels quals correspondran a genera-
dors en règim ordinari diferents dels que tradicionalment
operaven. D’aquesta manera, més del 40% de la nova
potència anirà a càrrec de productors en règim ordinari
diferents dels tradicionals. En l’àmbit del règim especial,
la seva contribució a la cobertura de la demanda se situa
en un 18%, del qual el 3% ja ho fa a través del mercat.
Aquesta tendència s’ha vist impulsada de manera nota-
ble en els inicis de l’any 2005.

Món empresarial

ENERGIA TOTAL D’IMPORTACIONS I EXPORTACIONS

0

000.002

000.004

000.006

000.008

000.000.1

000.002.1

000.004.1

ge
n

-
98

ab
r

-
98

ju
l-

98

oc
t

-
98

ge
n

-
99

ab
r

-
99

ju
l-

99

oc
t

-
99

ge
n

-
00

ab
r

-
00

ju
l-

00

oc
t

-
00

ge
n

-
01

ab
r

-
01

ju
l-

01

oc
t

-
01

ge
n

-
02

ab
r

-
02

ju
l-

02

oc
t

-
02

ge
n

-
03

ab
r

-
03

ju
l-

03

oc
t

-
03

ge
n

-
04

ab
r

-
04

ju
l-

04

oc
t

-
04

ge
n

-
05

Mesos

hWM

Energia total importació Energia total exportació

PREUS MITJANS TRIMESTRALS EUROPEX
5002/1/61-3002/01/1

0

01

02

03

04

05

06

07

4t
tr

im
es

tr
e

1r
tr

im
es

tr
e

2n
tr

im
es

tr
e

3r
tr

im
es

tr
e

4t
tr

im
es

tr
e

1r
tr

im
es

tr
e

Data

Eur/MWh

XPA LOOPDRON XPL TXENREWOP LEMO EMG

L’any 2004 s’ha tancat amb
una contribució molt notable
a la cobertura de la demanda

per part de les noves
inversions en generació



124

12
Juliol 2005

SAM

PROCÉS INVERSOR
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QUOTES DE PARTICIPACIÓ DE LES COMERCIALITZADORES
AGENTS EXTERNS I CLIENTS QUALIFICATS AL FINAL DEL DARRER

MERCAT INTRADIARI
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El nombre de productors en règim especial a través del
mercat, que al començament del 2004 era de 35, passa a
77 a la fi del mateix any, essencialment a causa de la
incorporació de cogeneradors i de productors eòlics.

Amb aquestes contribucions, la composició del nostre
parc elèctric s’està modificant cap a una situació de més
diversificació amb fonts de producció d’energia elèctrica
que permeten disminuir al problema del volum global
d’emissions a l’atmosfera.

En aquest sentit, també la creixent importància del

cicle combinat de gas planteja qüestions d’interoperabi-
litat i influència en els mercats d’electricitat i gas. La
reserva de capacitat de les infraestructures de gas i un
nivell suficient de reserves operatives d’aquest combus-
tible han passat a ser també qüestions clau per a la matei-
xa competitivitat del mercat d’electricitat.

Quant a l’evolució de la participació en el mercat per
part dels productors, és significativa una evolució pro-
gressiva cap a una més gran contribució de nous produc-
tors, tal com reflecteix el quadre següent:
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COMPRES DE COMERCIALITZADORES, CONSUMIDORS
QUALIFICATS I AGENTS EXTERNS

PERÍODE DE L’01/01/1998 AL 06/02/2005
 

Energia a per lliure (període)
Energia total adquirida (període)

 3,541.183 hWG
3,463.082.1 hWG

Energia a preu lliure (darrera setmana)  8,129.1 )%32,04(hWG
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QUOTES DE PARTICIPACIÓ DE LES COMERCIALITZADORES,
AGENTS EXTERNS I CLIENTS QUALIFICATS AL FINAL DEL DARRER

MERCAT INTRADIARI

t

Els participants en el mercat 
pel costat de la demanda

Al costat de la dinamització de l’activitat de comer-
cialització, cal destacar que només una part dels comer-
cialitzadors, els de més gran entitat, participen en el
comerç internacional, tant com a entitats residents, com
a través d’entitats no residents, fins ara a través de con-
tractació bilateral o mitjançant ofertes al mercat organit-
zat. A continuació figura l’energia contractada en el mer-
cat o mitjançant transaccions bilaterals realitzada per

agents diferents dels distribuïdors l’energia dels quals es
destina als clients de tarifa integral. L’evolució d’aques-
ta energia contractada mostra la tendència estructural a
l’abandó de la tarifa integral per part dels consumidors
qualificats (en l’actualitat tots els consumidors), que han
optat per exercir el seu dret al canvi de subministrador.

Potser una qüestió d’alta significació és el nombre de
consumidors de baixa tensió, pimes i consumidors
domèstics, que han abandonat el règim de tarifa integral
i han signant contractes amb comercialitzadors; segons
les darreres dades publicades per la CNE, més d’1,7
milions de consumidors.
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L’evolució de les quotes de participació en el mercat
de comercialitzadors, agents externs i consumidors qua-
lificats és, així mateix, favorable i gradual.

Les condicions de la demanda amb què es produeix
en l’actualitat la formació dels preus del mercat han
millorat substancialment, si es compara amb els anys ini-
cials de funcionament del mercat elèctric. L’entorn de
formació de preus es produeix en general en zones en les
quals la corba de demanda mostra una elasticitat signifi-
cativa als preus, fonamentalment a conseqüència de les
ofertes de compra del bombament, dels intercanvis inter-
nacionals i, en menor mesura, dels comercialitzadors.

La flexibilitat de la demanda és, no obstant això, un
factor que s’ha de desenvolupar per garantir la competi-
tivitat del mercat elèctric. En aquest punt, és fonamental
una flexibilitat més gran al preu de la demanda dels con-
sumidors qualificats que es traslladi a les ofertes de com-
pra dels comercialitzadors. Sens dubte, l’accessibilitat al

mercat organitzat per part de qualsevol tipus d’agent és
una condició necessària. No obstant això, les actuacions
i els programes encaminats a la gestió de la demanda que
proporcioni una resposta racional del consum final als
preus són, segurament, qüestions molt importants a
incentivar i desenvolupar. Aquest desenvolupament
milloraria les condicions de seguretat de subministra-
ment, mitigaria les oportunitats d’exercici de poder de
mercat i introduiria unes condicions de més eficiència en
la formació de preus.

Resum i conclusions

En síntesi, es pot concloure que l’any 2004 s’han fet
passos rellevants en la consolidació del mercat liberalit-
zat. Entre les fites rellevants que han tingut lloc, desta-
quen: en l’àmbit comunitari, l’entrada en vigor de la
Directiva 2003/54; en l’àmbit de la península Ibèrica,
la signatura del Conveni internacional per a l’engegada
del mercat ibèric de l’energia, i en l’àmbit espanyol, l’i-
nici dels treballs en l’anomenat «Llibre blanc», les con-
clusions del qual, que es coneixeran a mitjan 2005, servi-
ran com a base per a la millora del mercat de producció. 

Pel que fa a la mateixa evolució del mercat liberalit-
zat, els preus de l’energia elèctrica s’han comportat en
línia amb els preus dels principals mercats organitzats
europeus i han tingut un descens de prop del 5% compa-
rats amb els del 2003, tant els preus del mercat diari,
com els preus finals. I això ha passat malgrat l’escasse-
tat crònica d’interconnexions d’Espanya amb el centre
d’Europa, que manté el mateix nombre d’interconne-
xions des del 1973. 

L’evolució d’aquesta energia
contractada mostra la tendència
estructural a l’abandó de la tarifa
integral per part dels consumidors
qualificats (en l’actualitat tots els
consumidors), que han optat per

exercir el seu dret al canvi de
subministrador
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Quant a l’increment que hi ha hagut en la capacitat de
generació a Espanya, cal destacar l’elevat grau d’incor-
poració de noves centrals de cicle combinat, que han arri-
bat als 8.500 MW l’any 2004 i han contribuït en un 9% a
la cobertura de la demanda elèctrica, i per a les quals les
previsions apunten que al final del 2005, del total de
cicles combinats que estiguin en operació (12.000 MW),
el 40% correspondran a nous entrants en el sector, amb
les connotacions totalment positives que té l’entrada de
nous oferents en qualsevol mercat. En aquest punt, cal fer
notar que aquesta política de construcció de cicles com-
binats fa necessari que s’incrementi la col·laboració entre
les infraestructures gasistes i el seu aprovisionament i la
construcció de noves infraestructures elèctriques, com
també assegurar la disponibilitat de reserva suficient de la
matèria primera per a aquestes unitats de producció elèc-
trica, ja que el preu del gas natural, com en altres països

europeus, pot constituir un factor significatiu en la for-
mació dels preus de l’electricitat. 

Des del punt de vista de les energies renovables, des-
taca l’esforç que s’ha realitzat aquests anys per incorpo-
rar noves unitats de producció, especialment eòliques,
que, a més de ser globalment respectuoses amb el medi
ambient, i per tant ser una notable ajuda per al sector i per
al país per assolir el compliment dels compromisos
adquirits en termes de volum d’emissions de gasos a l’at-
mosfera, també contribueixen d’una manera substancial
al proveïment d’energia elèctrica, havent proporcionat
una cobertura del 18% de la demanda elèctrica el 2004. 

En darrer lloc, cal destacar l’evolució de la participa-
ció de nous agents en el mercat, que, per bé que encara
és curta, en termes de quota, té una importància creixent
tant de productors com de comercialitzadors, la qual
cosa està tenint com a conseqüència, entre altres coses,
un acostament cada vegada més gran dels consumidors
domèstics al mercat liberalitzat, que al final del 2004 era
superior al milió tres-cents mil consumidors, a pesar de
les dificultats de canvi de subministrador que en oca-
sions presenta demores de més de tres mesos des que se
sol·licita fins que té lloc.

En resum, es continua avançant en la liberalització del
sector elèctric espanyol, amb una adequació del marc
normatiu, un procés inversor engegat amb un nombre
significatiu de nous generadors i comercialitzadors, uns
preus que estan en línia amb els practicats en els princi-
pals mercats organitzats europeus, i una cada vegada
més gran demanda d’energia que acudeix al mercat per
negociar les seves necessitats.

Quant a l’increment que hi
ha hagut en la capacitat de

generació a Espanya, cal
destacar l’elevat grau

d’incorporació de noves
centrals de cicle combinat,

que han arribat als 8.500 MW
l’any 2004



El biodièsel és un combustible líquid que s’obté a par-
tir de matèries primeres, olis i greixos vegetals, com
també olis de fregir usats, i és assimilable al gasoil d’au-
tomoció. El terme «biodièsel», doncs, s’aplica als èsters
metílics obtinguts per transesterificació metílica dels olis
i greixos esmentats.

Químicament, els olis i els greixos estan formats
majoritàriament per triglicèrids, és a dir, èsters amb tres
cadenes moleculars d’àcids grassos unides a una molè-
cula de glicerina, i amb la transesterificació una molècu-
la de triglicèrid reacciona amb tres molècules de metanol
i se n’obtenen tres molècules de monoèster i una de gli-
cerina. 

Tipus de biodièsels

S’utilitzen variades matèries primeres que depenen
dels diferents tipus de cultius, condicionats per costums
agrícoles o zones geogràfiques i que queden referenciats
en les normatives que ordenen i estructuren diverses
nomenclatures, les més freqüents de les quals són les
següents:

– FAME (fatty acid methyl ester): èster metílic d’à-
cids grassos, que inclou diferents tipus d’olis i grei-
xos vegetals o animals, com també les seves mes-
cles.

– FAMAE (fatty acid mono alkyl ester): èster mono-
alquílic d’àcids grassos que admet la substitució del
metanol per un altre alcohol en la transesterificació.

– RME (rapeseed oil methyl ester): èster metílic d’oli
de colza.

– SME (soya/sunflower methyl ester): èster metílic
d’oli de soja o de gira-sol.

– PME (palm methyl ester): èster metílic d’oli de
palma.

– VOME (vegetable oil methyl ester): èster metílic
d’oli vegetal, que pot agrupar tots els olis vegetals.

Inici de la producció 
i distribució a Catalunya

L’any 1992 va representar l’inici de la producció a
escala industrial de biodièsel a Europa, continent on els
països capdavanters van ser Àustria, Bèlgica, França,
Alemanya, Itàlia i Suècia.

L’ús del biodièsel en automoció s’ha anat estenent
amb força durant els darrers deu o dotze anys en països
com ara Alemanya o Àustria, on més de mil gasolineres
disposen de sortidors d’aquest combustible, amb una
producció anual que supera amplament el milió de tones.
A Catalunya, que és precursora a l’Estat espanyol, l’any
2002 l’empresa Stocks del Vallès SA (comercialment

El biodièsel, un
carburant amb futur
Emili Miramunt
Departament de Relacions Públiques de Petromiralles SL

Món
empresarial

Logotip del biodièsel de Petromiralles Part de la flota de camions de Petromiralles.

L’any 1992 va representar
l’inici de la producció a

escala industrial de biodièsel
a Europa
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BDP, Biodièsel Peninsular) inicia la producció de bio-
dièsel del tipus FAME, utilitzant com a matèria primera
olis vegetals usats procedents de gestors de residus auto-
ritzats que recullen els esmentats olis de restaurants,
bars, serveis d’àpats, indústries d’alimentació, menja-
dors col·lectius d’hospitals, escoles i empreses, com
també dels punts verds o centres de recollida, i que, una
vegada reciclats, són enviats a BDP per fer-ne la trans-
formació.

És a partir del febrer del 2003 que s’inicia la distribu-
ció, tant a l’engròs com al detall, d’aquest carburant a
través de l’estructura operativa de l’empresa anoienca
Petromiralles, primera a tot l’Estat a apostar pel nou pro-
ducte, que el fa arribar als usuaris tant per la seva pròpia
xarxa de gasolineres com per la tasca de repartiment a
gasolineres d’altres grups comercials.

Stocks del Vallès SA, BDP i Petromiralles comercia-
litzen i distribueixen, segons les necessitats del client,
diversos tipus de mescles, les més habituals de les quals
són les següents:

– BDP 100: 100% biodièsel
– BDP 70: 70% biodièsel + 30% gasoil
– BDP 50: 50% biodièsel + 50% gasoil
– BDP 30: 30% biodièsel + 70% gasoil
– BDP 10: 10% biodièsel + 90% gasoil
Flotes de transport públic i de transport per carretera

i flotes captives que disposen de sortidor propi a les
seves bases, escullen d’entre les diferents possibilitats la
que creuen més adient. Per als sortidors de combustible
destinats al públic en general, s’ha optat pel BDP 10
(10% biodièsel + 90% gasoil). 

Normes de qualitat

Els èsters metílics o biodièsel, amb independència de
quina sigui la matèria primera que s’utilitzi per fabricar-
los, s’han de circumscriure a unes normes de qualitat
que, a Europa, fins ara es regulaven per la Norma ale-
manya DIN-V 51606, i ara cal fer-ho per la prEN 14214
de la Comunitat Europea i, a l’Estat espanyol, per les
UNE-EN 14214:2003 i UNE-EN 14214/AC:2004.

Biodièsel i medi ambient

La utilització de biodièsel pur (100%) ofereix un des-
tacat avantatge mediambiental en relació amb el gasoil,
amb uns efectes de reducció considerables, que són els
següents:

– Total en les emissions d’òxids de sofre.
– 50% de les de monòxid de carboni.
– 65% de les emissions de partícules.
– 50% de les emissions d’hidrocarburs.
– 80% de les emissions de diòxid de carboni.
– Reducció de tots els hidrocarburs aromàtics policí-

clics (PAH) i, específicament, dels PAH carcinò-
gens següents:
• la de fenandrens, al 97%;
• la de benzofloroandrens, al 56%;
• la de benzopirens, al 71%;
• la d’aldehids i compostos aromàtics, al 13%.

– El diòxid de carboni CO2 emès a l’atmosfera durant
la combustió és el mateix que va captar la planta
oleaginosa utilitzada durant la seva etapa de creixe-
ment; per tant, aquest efecte compensatori en la uti-
lització de biodièsel fa que no contribueixi a l’efec-
te hivernacle.

– És biodegradable en un 98,3% als vint-i-un dies.
– No és tòxic.
Lògicament, aquestes reduccions varien segons la

mescla de biodièsel i gasoil que s’utilitzi.
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És a partir del febrer de
2003 que s’inicia la

distribució, tant a l’engròs
com al detall, d’aquest

carburant

Benzinera amb biodièsel de Petromiralles.

La utilització del biodièsel contribueix a la millora del medi ambient.
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Món empresarial

Comparacions en la utilització 
de biodièsel o gasoil

En el consum d’un producte o l’altre, es poden pro-
duir diferències tècniques prou significatives per merèi-
xer ser remarcades:

– En el consum per quilometratge no es donen dife-
rències estadísticament ponderables.

– El biodièsel proporciona una lubricitat més gran, de
manera que allarga la vida del motor i en redueix el
soroll.

– També redueix notablement el fum negre clàssic
dels vehicles dièsel.

– No s’observen canvis en les prestacions (velocitat,
potència, represa, etc.).

– El biodièsel té més poder dissolvent i, per tant, eli-
mina la producció de sutge i la possibilitat d’obs-
trucció dels conductors. Cal esmentar que aquesta
força de dissolució provoca que, en les primeres
ocasions de consumir-lo, contribueixi a netejar les
incrustacions provocades pel gasoil, la qual cosa fa

aconsellable un canvi de filtres abans del que es
consideraria normal.

– També cal tenir present la capacitat de dissolució a
fi de no utilitzar-lo al 100% pur en vehicles antics,
ja que això podria contribuir a la degradació d’al-
guns conductes i juntures.

– La combustió del biodièsel és millor, ja que té 
més oxigen en la seva estructura que el gasoil tradi-
cional.

– A causa de l’elevat punt d’inflamació del biodièsel,
l’emmagatzematge i el transport d’aquest són més
segurs que el del gasoil. 

PROPIETAT MÈTODE UNITAT ESPECIFICACIONS

PROPIETATS COM A COMBUSTIBLE
Densitat a 15 ºC g/cm, 0,86-0,90 EN ISO 3675,

EN ISO 12185
Viscositat cinemàtica a 40 ºC mm2/s, 3,5-5,0 EN ISO 3104
Punt d’inflamació ºC > 101 ISO/CD 3679
Punt d’obstrucció del filtre ºC, estiu màx. 0 DIN EN 116
Fred (POFF) ºC, hivern màx. <–15 DIN EN 116
Sofre mg/kg, màx. 10 prEN ISO 20846,

prEN ISO 20884
Residu carbonós Conradson
(10% residu destil·lació) % p/p, màx. 0,30 EN ISO 10370
Índex de metà mín. 51 EN ISO 5165
Contingut en cendres % p/p, màx. 0,02 EN ISO 3987
Continguts en aigua mg/kg, màx. 500 EN ISO 12937
Partícules sòlides g/m3, màx. 20 DIN 51419
Corrosió al coure (3 h / 50 ºC) màx. 1 EN ISO 2160
Estabilitat a l’oxidació (110 ºC) hores 6 prEN 14112

PROPIETATS COM A ÈSTER
Índex d’acidesa mg KOH / g, màx. 0,5 prEN 14104
Contingut en metanol % p/p, màx. 0,2 prEN 14110
Contingut en monoglicèrids % p/p, màx. 0,8 prEN 14105
Contingut en diglicèrids % p/p, màx. 0,2 prEN 14105
Contingut en triglicèrids % p/p, màx. 0,2 prEN 14105
Glicerina lligada % p/p, màx. 0,2 Càlcul
Glicerina lliure % p/p, màx. 0,02 prEN 14105,

prEN 14106
Glicerina total % p/p, màx. 0,25 prEN 14105
Índex de iode màx. 120 prEN 14111
Metalls alcalins (Na + K) mg/kg, màx. 5 prEN 14108,

prEN 14109
Fòsfor amg/kg, màx. 10 prEN 14107

El biodièsel proporciona una
lubricitat més gran, de

manera que allarga la vida
del motor i en redueix el

soroll

Especificacions del biodièsel (Unió Europea)
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Seguiment d’ús del biodièsel

El mes de març del 2003, l’Institut Català d’Energia
va publicar el resultat de les proves d’ús del BDP 30 en
un autobús de transport públic de Mataró. El «resum
executiu», text que recull la valoració dels resultats de

l’experiència, assenyala un comportament normal del
vehicle respecte a les seves prestacions. Com a conclu-
sió mediambiental, es destaca una reducció considerable
del volum d’emissions nocives a l’atmosfera i s’estima
finalment l’experiència desenvolupada com a molt posi-
tiva, sense cap registre d’incidències negatives.

Probablement, però, qui ha realitzat les proves més
exhaustives en l’ús de biodièsel (en aquest cas el BDP
10) ha estat la mateixa empresa pionera en la distribució
d’aquest producte. Petromiralles i la seva filial Miralles-
3, amb una flota conjunta que inclou camions, furgone-
tes i turismes amb una gran amplitud de marques (Mer-
cedes-Benz, Scania, Man, Volvo, ERF, Peugeot, Renault,
Ford, Volkswagen, Seat, Rover, etc.) i amb un quilome-
tratge anual entre tota la flota que supera els 2,5 milions,
des de l’any 2003 tan sols utilitzen aquest carburant; i,
del seguiment realitzat en els seus vehicles, se’n despre-
nen les mateixes conclusions: comportaments absoluta-
ment normals, marcada tendència a allargar la vida dels
motors, i millora evident en la reducció de les emissions
de gasos contaminants. 

Present i futur

La limitada disponibilitat de productes energètics
derivats d’existències no renovables, afegida a l’augment
de la població mundial i a la lícita aspiració dels habi-
tants dels països en vies de desenvolupament d’aconse-
guir uns nivells comparables als nostres, com també l’o-
bligatorietat moral que tots tenim de complir el Protocol
de Kyoto, fan que un producte com el biodièsel, que
prové de primeres matèries renovables i molt menys con-
taminant que d’altres, pugui considerar-se com una
excel·lent alternativa i un carburant amb futur.

Planta de transesterificació d’estocs del Vallès. Benzinera de Petromiralles Delta 1 del port de Barcelona.

Un producte com el
biodièsel, que prové de

primeres matèries renovables
i molt menys contaminant

que d’altres, pot 
considerar-se com una

excel·lent alternativa i un
carburant amb futur
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Introducció

Barcelona, amb una alta densitat de població (15.409
hab./km2), és una de les ciutats més denses d’Europa.
Aquesta ha evolucionat al llarg de la seva història pel que
fa als saldos migratoris, però sempre ha exercit de motor
econòmic i social de la seva regió metropolitana. Això ha
donat lloc a un augment dels desplaçaments tant interns
com de connexió, la qual cosa ha fet que esdevingui un
objectiu prioritari, per a l’Ajuntament de Barcelona i les
administracions consorciades, la gestió de l’espai públic
i l’establiment d’una mobilitat sostenible i segura.

La mobilitat a la ciutat de Barcelona està fortament
marcada pel seu àmbit geogràfic, amb unes barreres físi-
ques naturals, que són el riu Llobregat al sud, el Besòs al

nord, la serralada de Collserola a l’Oest i la mar Mediter-
rània a l’est i amb unes infrastructures viàries fortament
marcades per la seva radialitat respecte a aquest centre
que és Barcelona. L’actual concepció de la nostra ciutat
no només es basa en el terme municipal de Barcelona
sinó que engloba els municipis limítrofs que creen un
continu urbà i fa que l’administració de la mobilitat hagi
de gestionar-se més enllà de l’àmbit municipal.

Si ens fixem en la història de la ciutat, durant els anys
70 i a causa de la política del moment i amb l’alcalde
Porcioles, el 18 de març de 1971 els tramvies van deixar
de circular lliurant l’espai públic al cotxe privat. És lla-
vors quan es fa una forta aposta per un transport de
superfície més flexible, els autobusos, ja que el suburbà
absorbeix tot el mode ferroviari dins de la ciutat.

L’actual model de mobilitat està fortament basat en la
utilització de combustibles fòssils com per exemple els
derivats del petroli, però s’ha demostrat els perjudicis
que això comporta per la població, la qual cosa ha donat
lloc a pal·liar aquest efecte mitjançant la utilització d’e-
nergies alternatives pel que fa als modes de transport
mecànics. Així doncs s’estan impulsant mesures per a un
transport públic més sostenible com els autobusos de gas
natural des de TMB o la recent implantació del tramvia
des de l’ATM.

Durant el segon semestre de l’any 1995 i tot l’any
1996 dos autobusos de TMB propulsats amb Gas Natu-
ral van circular per Barcelona dins d’una experiència de
col·laboració entre TMB, Gas Natural SDG, Mercedes
Benz i l’Institut Català d’Energia, que tenia com a fina-
litat demostrar la viabilitat d’aquest combustible en vehi-
cles de transport públic. Els resultats de la prova van
confirmar la reducció de les emissions contaminants i
del nivell de soroll amb relació als autobusos que utilit-
zen gas-oil.

Posteriorment, l’any 2000 TMB va firmar un conveni
amb Gas Natural, en el qual s’arribava a un acord per
introduir el gas natural comprimit (GNC) com a com-
bustible a la flota regular d’autobusos amb els objectius
de disminuir la contaminació acústica i ambiental, millo-
rar la qualitat del servei i augmentar els beneficis socials.

Aquí val la pena fer una petita introducció d’un estu-
di realitzat per Infras AG, empresa consultora d’econo-
mia i medi ambient amb seu a Zuric i la Universitat Kals-
ruhe de Suïssa, sobre els costos externs del transport, del
qual s’ha fet una actualització a l’any 2000.

En aquest estudi s’analitzen com a components del
cost els accidents, el soroll, la contaminació atmosfèrica
(efectes negatius per la salut, materials i per la biosfera),
riscos del canvi climàtic, costos per a la naturalesa i el
paisatge, costos addicionals en àrees urbanes, processos
aigües amunt i aigües avall, i congestió. La conclusió
d’aquest estudi ens dóna una avaluació dels costos
externs totals (exclosos els costos de congestió) que
representen per al conjunt dels 17 països de la Unió
Europea analitzats un 7,3% del PIB, xifres prou signifi-
catives i que ens demostren que els problemes dels cos-

Les alternatives al
dièsel en el transport
públic
Maite Tacías
Economista. Responsable de la Coordinació de la Direcció de TMB
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tos externs del transport han deixat de ser purament eco-
lògics o socials, per esdevenir un problema econòmic
general.

Ens fixem en el cas concret del transport públic
col·lectiu de superfície i quines són les mesures pal·liati-
ves per minimitzar els costos externs, endinsant-nos en
el cas de TMB com a operador de transport públic a la
ciutat de Barcelona.

TMB, gestor de mobilitat

TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) és el
nom sota el qual operen les empreses Ferrocarril Metro-
polità de Barcelona SA i Transports de Barcelona SA. La
primera gestiona 6 línies de la xarxa de Metro, que dóna
servei a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per la seva
part, Transports de Barcelona SA gestiona el servei de
transport públic de superfície (autobusos urbans) de l’À-
rea de Barcelona.

TMB té entre altres missions oferir un servei de trans-
port públic col·lectiu que contribueixi a la millora de la
mobilitat ciutadana i al desenvolupament de l’àrea
metropolitana, garantint la prestació d’un servei millor al
client.

L’àmbit en el que opera està format per Barcelona,
Badalona, Sant Adrià de Besòs, Sta. Coloma de Grame-
net, Montcada i Reixac, l’Hospitalet de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern, Cornellà de Llobregat, El
Prat de Llobregat i Esplugues de Llobregat, comparteix
el servei amb altres operadors i mitjans de transport
(Renfe, Tramvia, altres busos...).

En l’entorn institucional de TMB cal destacar les rela-
cions amb les institucions amb responsabilitat en l’àmbit
del transport a Barcelona, és a dir, amb l’Administració
local, l’Administració autonòmica i l’Administració
central i amb l’Autoritat del Transport (ATM). 

El 100% de les accions de Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, SA i de Transports de Barcelona SA perta-
nyen a l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), ens

local format per 18 municipis de l’àrea metropolitana,
màxim òrgan rector que determina les directrius empre-
sarials que marquen la línia d’actuació de TMB.

Centrant l’anàlisi en la problemàtica que ens interes-
sa, els autobusos, TMB consta de 104 línies regulars
d’autobús amb un parc mòbil de 1.010 vehicles. Durant
l’any 2003 les places ofertes han estat 3.721 i han trans-
portat un total de 203,71 milions de viatgers (incloent-hi
el transport d’oci). D’aquests 1.010 vehicles de la flota
de TMB, 70 funcionen amb gas natural comprimit
(GNC) i 3 van propulsats amb pila d’hidrogen (H2).

Preocupats pel medi ambient: GNC

La gestió del sector del transport es troba davant d’un
doble imperatiu contraposat: d’una banda el creixement
econòmic, i de l’altra, el desenvolupament sostenible.
Una bifurcació d’interessos que ha imposat la necessitat
de començar a prendre mesures a tots els nivells des de
l’àmbit local fins a l’àmbit supraestatal, per tal de definir
el desenvolupament desitjable del sector: un sistema de
transport modern ha de ser sostenible des del punt vista
econòmic, social i ambiental.

Amb aquest afany i atesa la problemàtica creada per
l’alta mobilitat a les ciutats, des de la UE s’estan creant
diferents iniciatives en pro de la mobilitat sostenible.
Una d’aquestes és la iniciativa CIVITAS (5è Programa
Marc d’Investigació i Desenvolupament de la Comissió
Europea), que ha dotat amb 50 milions d’euros 19 ciu-
tats europees, entre elles Barcelona, que esdevenen els
models del projecte.

Barcelona participa, juntament amb les ciutats de
Cork (Eire), Roma i Winchester (UK), en el projecte
MIRACLES (dins de la iniciativa CIVITAS), l’objectiu
del qual és promoure polítiques urbanes de mobilitat
sostenible en el període 2002-2005. A Barcelona el pro-
jecte MIRACLES integra a TMB, l’Ajuntament de Bar-
celona i l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM).
Des de TMB, s’estudia la incorporació i avaluació d’au-
tobusos de gas natural comprimit (GNC) a la seva flota,
així com la construcció d’un taller i estació de proveï-
ment de GNC.

Dins de la iniciativa europea CIVITAS, és la primera
vegada que s’ha elaborat un estudi que consisteix a fer el
seguiment i l’avaluació de la utilització del GNC com a
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carburant en els autobusos de transport públic i, més
concretament, analitzar si la seva utilització representa a
la pràctica un ús racional de l’energia i redueix els
nivells d’emissions de contaminants a l’atmosfera.
Igualment, cal obtenir coneixements tècnics per plante-
jar un ús generalitzat del gas natural en les flotes de vehi-
cles urbans.

L’avaluació s’ha basat en tres pilars: l’elaboració d’un
balanç energètic i mediambiental, i la realització d’una
doble campanya d’enquestes a conductors i usuaris i la
realització del balanç econòmic.

Dels 70 autobusos de GNC, 35 són IVECO City-
Class GNC, 20 MAN NL 233F GNC i 15 MAN NL
243F GNC.

El gas natural és un carburant d’origen fòssil. Les
característiques dels sistemes de combustió fan que
resulti un dels combustibles més nets.

L’avaluació energètica i mediambiental dels autobu-
sos es va realitzar al llarg del primer semestre de l’any
2003, per tal de no patir les conseqüències d’unes condi-
cions meteorològiques extremes, és a dir, excés de calor
o excés de fred, amb una clara incidència i alteració en
el funcionament dels vehicles.

Encara que el gas natural presenta un rendiment ener-
gètic inferior al gas-oil, es veu compensat en termes
d’impacte ambiental i rendibilitat econòmica, fet que
permet amortitzar la inversió inicial i compleix els cos-
tos socials a assolir.

D’aquest estudi es poden extreure diverses conclu-
sions pel que fa al balanç energètic dels autobusos i amb
les dades reals, els vehicles de GNC presenten uns con-
sums energètics superiors (0,79MWh per cada 100 km
recorreguts), en pràcticament un 46% de mitjana, als
experimentats pels vehicles dièsel (0,54MWh per cada
100 km recorreguts). Aquest increment del consum ener-
gètic pot estar relacionat amb: el menor rendiment del
cicle teòric termodinàmic dels motors de GNC, la dife-
rència de la tara dels vehicles o fins i tot l’increment de
consum que un vehicle de potència superior presenta a
causa de les majors prestacions que ofereix.

Encara que, com es veurà més endavant, el balanç
mediambiental és molt més favorable als vehicles de GNC.

També es van valorar quins tipus de línies són més
adequades per destinar vehicles de GNC, així es va com-
provar que les línies amb pendents pronunciades (línies
Mar-Muntanya, amb pendent mitjana del 4%) tenien un
rendiment energètic significativament inferior a les línies
Mar-Mar o Riu-Riu (amb pendent mitjana del 0%). D’al-
tra banda si ens fixem en el consum energètic, es pot

Món empresarial

Autobús MAN propulsat per GNC a Barcelona Autobusos de GNC a Barcelona

Les característiques de
combustió del GNC fan que
resulti un dels combustibles

més nets

Gràfic 1: Comparació energètica d’una flota de 70 vehicles segons el sistema de
propulsió.
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observar que arriba a ser d’un 6,8% superior en recorre-
guts amb pendents del 4% respecte als recorreguts sense
pendents. Per tant es destinen els vehicles de GNC a
línies de la xarxa amb uns pendents que s’aproximen al
0%.

Per a la realització del balanç mediambiental teòric,
s’ha seguit la metodologia del programa COPERT,
desenvolupat per la Comissió Europea i que utilitza com
a emissions unitàries les proporcionades pels fabricants
(especificacions tècniques) en el cas dels vehicles a
GNC, o els llindars fixats per la normativa europea per
als vehicles dièsel.

Un autobús de GNC suposa una reducció en l’emissió
de contaminants a l’atmosfera que oscil·la entre el 82%
i el 98% segons el tipus de contaminant per cada 100
quilòmetres recorreguts, i destaca la disminució d’òxids

de nitrogen (NOx), monòxid de carboni (CO), hidrocar-
burs no cremats (HC) i partícules sòlides en suspensió.

Durant un mes de funcionament un vehicle dièsel
emet a l’atmosfera les emissions equivalents a:

6,8 autobusos a GNC pel que fa a les emissions de
partícules

8,1 vehicles a GNC pel que fa a les emissions de CO
12,1 vehicles a GNC pel que fa a les emissions d’hi-

drocarburs no cremats durant la combustió
13,8 autobusos a GNC pel que fa a les emissions de

NOx.
En aquesta reducció es fa molt evident el paper exercit

pel desenvolupament tecnològic en els vehicles a GNC
(el MAN NL-243 GNC vers el MAN NL-233F GNC n’és
l’exemple més notable), tot i que també és cert que en els
vehicles dièsel es deixa sentir amb força l’enduriment de
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Gràfic 2: Consums energètics mitjans segons tipus de combustible utilitzat i
segons les característiques orogràfiques del recorregut (pendent mitjana).

Gràfic 3: Comparació mediambiental d’una flota de 70 vehicles segons el sistema de propulsió. Març 2003.
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la normativa ambiental en la construcció d’autobusos pel
que fa als llindars d’emissions tolerables i permeses.

També s’ha demostrat que un augment del pendent
mitjà del recorregut del 0% al 4% suposa una sobre-
emissió d’entre el 6% i el 7% per a tots els contaminants
considerats.

En termes econòmics, s’ha de fer una doble valoració
del cost que representa la inversió inicial. D’una banda la
introducció del GNC a la flota de transport públic urbà
de la ciutat de Barcelona ha suposat un sobrecost unita-
ri, en relació amb un vehicle dièsel de característiques
similars, situat al voltant dels 25.200 euros (el sobrecost
per vehicle i el cost de l’estació de recàrrega s’ha reduït
en un 56,4% gràcies al conveni de col·laboració entre
TMB i Gas Natural SDG). Però d’altra banda no podem
oblidar la inversió realitzada en l’adequació de les cot-
xeres per a la instal·lació d’una estació de recàrrega per
comprimir el gas natural per proveir-se’n.

Pel que fa a costos d’explotació s’han considerat,
d’una banda, els costos derivats pròpiament del manteni-
ment dels vehicles posats en funcionament, i de l’altra,
els costos associats al funcionament diari dels vehicles
(el seu consum de combustible). Respecte als costos de
manteniment TMB els ha estimat aproximadament en
0,045 A/km. Els costos de funcionament s’han conside-
rat 0,48 euros per cada litre de gas-oil, i 0,027 euros per
cada kWh de gas natural subministrat.

En aquest cas, el GNC suposa un estalvi econòmic en
relació amb els vehicles propulsats a gas-oil de 138
euros mensuals per vehicle, que al cap de l’any suposen
uns 1.659 euros.

L’amortització dels vehicles de GNC s’aconseguiria
en un termini d’1 a 1,5 anys en el cas de rebre una sub-
venció de les administracions, i entre 2 i 4 anys en el cas
de no disposar-ne.

Les estacions de proveïment i els tallers de manteni-
ment dels vehicles que fan servir gas natural són compa-
rables a les estacions de servei i tallers dels vehicles con-
vencionals dièsel, però aquestes necessiten una
tecnologia especial, adaptada a les noves necessitats del
nou combustible. Per aquest motiu s’han habilitat uns
tallers i una planta especial de gas natural a les cotxeres
de Zona Franca I. Aquesta estació és de càrrega ràpida
(es recarrega el dipòsit del vehicle en un temps inferior a
3 minuts), disposa de compressors de major potència, i
poden actuar directament sobre el vehicle. L’estació de
proveïment de la cotxera de TMB rep el combustible 
de forma directa des del Port de Barcelona, aprofitant la
seva proximitat.

Gràcies a aquest projecte TMB s’ha convertit en l’em-
presa pionera de l’Estat espanyol i de les primeres de tot
Europa a aconseguir la certificació ISO 14.001.

Els resultats de la introducció dels vehicles de gas
natural han estat molt positius, tant el bon rendiment d’a-
quests autobusos com l’acceptació positiva per part dels
usuaris. TMB aposta decididament per mantenir i
ampliar el projecte, de manera que incorporarà a la flota
ja existent 90 nous vehicles de gas natural, i arribarà a
l’horitzó de 2005 a un total de 160 autobusos de GNC.
Els nous vehicles que s’incorporaran a la flota pròxima-
ment seran, tant autobusos simples, com articulats
(actualment la flota de 70 autobusos de gas natural són

Emissions Estalvis anuals (tones)

5

CO 150

NOx 225

Taula 1: Reducció d’emissions contaminants dels
vehicles de GNC, que significa uns estalvis d’entre
el 16% i el 18%

AA/vehicle/mes 

Sobrecost de manteniment del GNC 172,78

Estalvi de funcionament del GNC 311,01

Estalvi d’explotació del GNC 138,23

Taula 2: Estalvi d’explotació mensual per vehicle a
GNC

Sortidor de GNC per al proveïment dels vehicles

En aquest cas, el GNC
suposa un estalvi econòmic
en relació amb els vehicles
propulsats a gas-oil de 138
euros mensuals per vehicle,
que al cap de l’any suposen
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simples). A més, els motors dels nous vehicles incorpo-
ren unes millores tècniques respecte als actuals, i oferei-
xen un millor rendiment. Les marques de vehicles que
s’incorporaran pròximament són IRISBUS i MAN.

L’hidrogen, l’energia més ecològica

Barcelona és una de les ciutats que participen en el
projecte CUTE (Transports Urbans Nets per Europa),
l’objectiu del qual és el desenvolupament d’autobusos
alimentats amb hidrogen dins de la seva xarxa. Com el
projecte CIVITAS, CUTE té l’ajut de la UE, i juntament
amb Barcelona altres ciutats, com Madrid, Amsterdam,
Londres, Stuttgart, Hamburg, Estocolm, Luxemburg i
Porto, participen en el mateix projecte. La introducció de
l’hidrogen com a sistema de tracció és un fet innovador
i en fase de proves, i projectes com el present serveixen
com a plataforma de llançament per donar viabilitat a
aquest nou tipus de vehicles. Amb aquesta prova es vol
impulsar la utilització de l’hidrogen com a combustible
per als transports públics amb el conseqüent menor
impacte en el medi ambient.

Estació de recàrrega de GNC a la Zona Franca I. Una altra perspectiva de l’estació de recàrrega a la Zona Franca I.

Participants en el Projecte CUTE. Estació de proveïment d’hidrogen «Hidrogenera».

TMB incorporarà a la seva
flota d’autobusos 90 vehicles

nous de GNC amb unes
millores tècniques respecte
dels actuals, corroborant
l‘èxit d’aquest projecte 
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Barcelona té el suport de TMB com a operador de
transports públics, de BP com a subministrador del com-
bustible i de Mercedes Benz com a constructor dels vehi-
cles.

TMB ha adquirit tres vehicles de pila d’H2, presentats
a Barcelona el 22 de setembre de 2003. Aquests tres
autobusos fabricats per Mercedes-Benz, disposen d’am-
polles de gas amb hidrogen comprimit situades al sostre
del vehicle.

L’estació d’hidrogen, també coneguda com a «hidro-
genera», subministra el combustible als autobusos i està
situada a la cotxera de TMB de Zona Franca I. Aquesta
estació, amb una superfície de 1.100 m2, té per objecte
generar, emmagatzemar i repostar l’hidrogen als tres
autobusos. L’empresa responsable de la construcció,
manteniment i subministrament de l’estació és BP.
Aquesta és la primera producció d’hidrogen a Europa
que utilitza l’energia solar fotovoltaica per al seu desen-
volupament que, a més, és la característica que defineix
el projecte de Barcelona.

L’estació d’hidrogen consta d’un electrolitzador,
equip que per electròlisi produeix l’hidrogen a partir
d’aigua i electricitat, sense emissions contaminants en la
seva producció. El compressor és l’equip que compri-
meix a alta pressió (40 i 25 MPa) l’hidrogen produït per
l’electrolitzador per garantir el subministrament d’a-

quest als autobusos en un temps d’emplenat de 15
minuts. Aquest compressor transforma la pressió inicial
de l’hidrogen, que oscil·la entre 0,3 i 2 MPa, fins a arri-
bar als 35 MPa. La sala d’ampolles és el recinte distri-
buïdor que permet emmagatzemar fins a 120 kg d’hidro-
gen, quantitat suficient per al funcionament de tres
autobusos. 

Els beneficis de la utilització dels autobusos de pila
d’hidrogen es perceben des del moment en què l’emissió
contaminant és nul·la, ja que el gas que s’allibera a l’at-
mosfera, producte de la reacció de l’hidrogen per produir
l’energia, és vapor d’aigua, H2O. El grau de puresa del
vapor d’aigua emès és tal que, per condensació, es
podria convertir en aigua destil·lada. 

El motor de l’autobús és elèctric i acciona les rodes
motrius. L’electricitat necessària per posar en funciona-
ment el motor és un corrent elèctric de 600 V i s’obté
com a conseqüència d’una reacció química controlada
de l’hidrogen amb l’aire del medi ambient, que es realit-
za mitjançant un dispositiu anomenat pila de combustió
o de combustible.

Aquest tipus de motor, en no ser d’explosió, no gene-
ra cap tipus de soroll. Per tant el soroll que es pugui per-
cebre a l’autobús (sempre inferior al d’un vehicle dièsel
o GNC) és produït per elements auxiliars, com ara l’aire
condicionat o el fregament de les rodes amb l’asfalt.

L’hidrogen que es fa servir com a font d’energia s’ob-
té a partir de l’aigua, una font d’energia neta i renovable.

Els vehicles d’hidrogen que actualment presten servei
a la xarxa de transport públic de Barcelona són Merce-
des-Benz Citaro, amb una longitud de 12 metres, i són de
plataforma baixa (perfectament adaptats a PMR). La
seva autonomia és d’entre 200 i 250 km, amb una velo-
citat màxima de 80 km/h. La capacitat és de 70 viatgers.

Món empresarial

Autobús d’hidrogen a Les Rambles.

Sortidor per al proveïment d’hidrogen.

Amb la utilització dels
autobusos de pila d’hidrogen
l’emissió de contaminants és

nul·la
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Conclusions

Queda palesa la voluntat política real d’introducció de
noves energies de propulsió facilitada pels ajuts econò-
mics rebuts dels projectes europeus (CIVITAS i CUTE)
i per l’establiment de convenis amb les empreses submi-
nistradores (alterant així les condicions actuals d’imple-
mentació), reduint els desavantatges econòmics en ter-
mes d’inversió inicial d’algunes d’aquestes energies
alternatives (GNC o hidrogen) en relació amb els com-
bustibles convencionals.

L’any 1995 es van començar a fer les proves amb
autobusos de GNC i ara aquests ja són una part impor-
tant de la nostra flota. De la mateixa manera el 2003
s’han començat a fer les proves amb els autobusos d’hi-
drogen amb la voluntat que en un futur proper també
esdevingui una font d’energia per a la propulsió de vehi-
cles de la xarxa de transport de viatgers. 

No hem de menysprear el valor afegit que ha suposat
per a la nostra ciutat i el seu entorn metropolità el fet que
es disposi d’una planta més de proveïment de GNC 
—actualment tenim 5 plantes—, facilitant així la utilit-
zació d’aquest combustible per als usuaris del vehicle

privat provinents d’altres països com per exemple d’Ale-
manya on, a través de subvencions públiques, es facilita
l’adquisició de cotxes propulsats amb GNC. Així la
planta de Zona Franca esdevé un banc de proves on és
possible pensar en la utilització del GNC tant pel trans-
port públic com pel transport privat.

TMB, com a gran operador de transports de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, aposta pels combustibles
alternatius al gas-oil, a través del GNC i l’hidrogen, amb
la voluntat de millorar la qualitat de vida de les nostres
ciutats i minimitzar els costos externs del transport.
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Tota l’energia ens ve del Sol, i només la vida disposa
d’informació i objectius per aprofitar-la amb la finalitat
d’assolir-los. 

El Sol és l’origen tant de l’energia potencial que tenen
els salts d’aigua dels pantans, com de l’energia cinètica
que porten el vent i les onades, i també de la radiació que
transformen els panells solars, així com de l’energia quí-
mica que acumula la biomassa i que els éssers vius apro-
fitem de tantes maneres; fins i tot l’energia nuclear s’ob-
té d’elements transurànids, generats necessàriament en
una supernova estel·lar.

En efecte, el Sol proporciona a la Terra una energia
radiada d’uns 3 milions d’exajoules (1 EJ = 1018 J) a
l’any, dels quals 90 EJ es converteixen en energia poten-
cial hidràulica; 630, en energia cinètica eòlica (vent), i
1.250, en biomassa, via biosíntesi. Cal veure com con-
vertir aquestes diverses fonts renovables en vectors ener-
gètics locals-transportables, acumulables i utilitzables
amb eficiència per a les funcions requerides per la huma-
nitat, ja que en l’actualitat el consum anual d’energia per
a aquestes funcions és de 400 exajoules (el transport i la
mobilitat en representen el 30%), 150 dels quals són de
petroli.

Atès que l’energia hidràulica té un potencial molt
limitat i en gran part ja està explotat, i que l’energia del
vent i de les onades és temporal i aleatòria —de difícil
adaptació i acumulació per al consum—, cal preguntar-
se com aprofitar l’energia de la biomassa, la més abun-
dant (representa el 0,04% de la radiació solar), la més
accessible i adaptable al ritme i al lloc de la demanda. És
per això que es pot convertir en un motor energètic net,
còmode i econòmic, fins i tot en un combustible per a
automoció.

Actualment ja s’aprofiten uns 50 exajoules/any de
biomassa, i s’estima que es podria arribar fins a 120 exa-
joules/any (un 30% del consum total d’energia). En el
cas particular del biogàs,1 s’ha fet una estimació de la
quantitat total que en resultaria si es fes una digestió
anaeròbica de tota la matèria orgànica residual de la
península Ibèrica; el resultat equivaldria a més del 10%
del consum final d’energia.

Mentrestant, totes les reserves fòssils conegudes avui
dia sumen 300.000 exajoules (8.500 dels quals són de
petroli), que només representen una desena part de l’e-
nergia solar rebuda cada any.

Així doncs, per fomentar aquest tipus d’energies cal-
dria millorar aspectes legislatius per tal que incentivessin

El biogàs com a
combustible de futur.
De la funció clorofíl·lica
al biogàs natural, per a
la mobilitat sostenible
i la cogeneració
Lluís Otero
Director de l’Àrea de Desenvolupament Corporatiu. Grup Hera 
Dr. Joan Plans
Director del Departament de Biogàs. Grup Hera
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1 «Combustible de cèl·lules», font d’energia i vector energètic al mateix temps,
a diferència de l’hidrogen, que només és un vector adient per a les «cèl·lules de
combustible».
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la utilització eficient de l’energia renovable, mitjançant
primes additives (quan hi ha cogeneració) i no excloents,
mitjançant l’admissió del biogàs a les xarxes de distribu-
ció del gas natural i l’exempció de l’impost d’hidrocar-
burs, i també evitant la desviació d’ajuts a les opcions
que no els necessiten o a finalitats incoherents (cogene-
ració amb energies fòssils) que el que fan és crear barre-
res a les energies renovables.

Per últim, i abans d’explicar detalladament el procés
que el Grup Hera utilitza per convertir el biogàs natural
en un combustible renovable i apte per ser utilitzat per a
la mobilitat i la cogeneració, breument s’introdueix una
visió una mica més àmplia de les bases de l’energia i de
la mobilitat sostenible.

En el fons, es tracta d’aplicar els coneguts quatre pun-
tals del desenvolupament sostenible, que es refereixen a
qualssevol dels recursos gestionats i de les funcions que
aquests proporcionen: desenergització, renovabilització,
ambientalització i restauració. Minimitzar, sempre que
sigui possible, la utilització de l’energia; intentar que
aquesta energia mínima consumida sigui d’origen reno-
vable i que generi poques emissions i/o impactes (gaso-
sos, acústics, paisatgístics, etc.); i, finalment, cal acom-
panyar-la d’una compensació o mitigació d’efectes, com
ara l’absorció de CO2, o la instal·lació de barreres acús-
tiques i visuals. 

Composició, procedència i
tecnologies de neteja del biogàs

Quan parlem de biogàs, hem de tenir en compte que
es tracta d’un gas compost bàsicament per metà, en una
proporció del 50 al 70%, sempre en funció de la seva
procedència. El component majoritari després del metà
és el CO2. Els procediments de neteja del biogàs consis-
teixen en l’eliminació d’aquest CO2 i d’altres compos-
tos minoritaris no desitjats. Per poder utilitzar el biogàs
en l’automoció o injectar-lo a la xarxa de gas natural, és

recomanable que contingui com a mínim un 85% de
metà, i sobretot haver-ne eliminat les impureses que
puguin perjudicar els components mecànics. És per això
que es fa necessari un tractament previ del biogàs per-
què pugui ser utilitzat com a biogàs natural renovable
d’una manera similar al gas natural, que té procedència
fòssil.

A continuació es mostra una taula amb els principals
components del biogàs segons la seva procedència.

El diòxid de carboni i el nitrogen són gasos inerts que
redueixen el contingut calorífic del biogàs. El CO2 hi és
present sempre, mentre que el nitrogen només hi és pre-
sent en el cas de dipòsits controlats on hi ha presència
d’aire, tal com es pot veure a la taula.

La separació entre el nitrogen i el metà és molt més
complicada que la separació dels altres components pre-
sents en el biogàs, com poden ser el CO2 o el H2S. Això
és degut a la grandària similar de les partícules respecti-
ves. De totes maneres, només hi ha nitrogen en el biogàs
en el cas que aquest tingui com a procedència un dipòsit
controlat; és precisament en aquest cas que el biogàs és
absorbit mitjançant uns equips de bufadors que arriben
fins als pous situats al dipòsit. Quan s’absorbeix el bio-
gàs, és inevitable també l’absorció d’aire, i per això la
quantitat de nitrogen és molt més elevada que en el bio-
gàs procedent de digestors anaeròbics o plantes depura-
dores d’aigua, on aquesta absorció d’aire no existeix, ja
que la digestió anaeròbica de la matèria orgànica es pro-
dueix en espais tancats.

Primes de l’electricitat renovable
(Ec/kWhel) a partir de biogàs a Alemanya

Potència Preu Plus mat. Plus de Bons
elèctrica base orgàn./ cogeneració tecnologies

purins eficient i útil amb risc (*)
(additiu!)

<150 kWe 11,5 6 2 2

150 kWe-
500 kWe 9,9 6 2 2

500 kwe-
e MWe 8,9 4 2 2

(*) Enriquiment a BNC, DA via seca, etc.

Font: Elaboració pròpia

ELS PUNTALS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

• Desmaterialització
   de sinergització
• Renovabilització
   valorització
• Ambientalització
   de càrregues
• Restauració
   ambiental-mitigació

∆ (∆D + ∆R + ∆A + ∆R) > CREIXEMENT

INCREMENTS DE SOSTENIBILIDAD
Factors Incrment Incr. sost. Increment Incr. inso.

sos.  acum.  insost.  acum.

D M-E –1% –1% 0% 0%
R-V –3% –4% –1% –1%
A –4% –8% –2% –3%
RA –1% –9% 0% –3%
C 3% –6% 5% 2%

Incr. insost. acum.

Incr. sost. acum.

Incr. sost. acum.

Incr. insost. acum.

Font: Elaboració pròpia.

Planta Depuradora Dipòsit 
Component de biogàs d’aigua controlat

Metà (%) 60-70 55-65 45-55

CO2 (%) 30-40 La resta 30-40

Nitrogen (%) < 1 < 1 5-15

H2S (ppm) 10-2.000 10-40 50-300
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Món empresarial

El biogàs natural i el gas natural

El biogàs natural pot reduir la dependència del gas
natural, producte que molts països de la UE han d’im-
portar. Les pèrdues en el transport per tal d’injectar el
gas a la xarxa són només de l’1%, un percentatge molt
baix en comparació del 4% de pèrdues en el transport
d’energia elèctrica o del 15% en el transport de calor.

Les tecnologies per a la neteja del biogàs es poden
classificar en quatre tipus: tecnologia PSA (pressure
swing adsorption) mitjançant carbó actiu, d’absorció
física, absorció química i membranes.

Per aconseguir qualitats del biogàs similars a les del
gas natural, es fa necessari de vegades combinar dues de
les tecnologies abans esmentades, segons la procedència
del biogàs: dipòsit controlat, digestor anaeròbic o depu-
radora d’aigües.

A continuació es descriuen les principals característi-
ques entre el biogàs sense tractar i el biogàs tractat o bio-
gàs natural.

De les tecnologies mencionades, l’absorció química
requereix bàsicament energia tèrmica per regenerar l’ab-
sorbent utilitzat per netejar el biogàs. Les altres tres tec-
nologies necessiten energia elèctrica per poder dur a
terme el procés de neteja. Aquest punt és important, ja
que influeix en la decisió per una tecnologia o altra en

funció del cost de l’energia elèctrica. En el cas del pro-
cés d’absorció mitjançant absorbents de tipus químic
(MEA), l’energia tèrmica pot ser generada pel mateix
biogàs. De la mateixa manera, l’electricitat necessària
per a les altres tecnologies podria ser de procedència
renovable i fins i tot provenir d’un motor de cogeneració
que utilitzi biogàs, tot i tenir un rendiment d’un 30%.

Els consums elèctrics de neteja del biogàs utilitzant
tecnologies que empren una reacció química amb absor-
bents com la MEA, són d’uns 0,15 kWhel/Nm3 de biogàs
tractat, molt inferiors als consums elèctrics de les tecno-
logies que requereixen processos físics en què aquests
costos són de 0,3-0,6 kWhel/Nm3.

Fuel-cell
H2 Renov.

2010

V-BN
2005

V.
Biodiesel

Bus
GNC2002 Bus Fuel-

cellFoss.
2004

Hibrid
benz 2004

V. Gcoil
2001

Estratègia de la sostenibilitat energètica: mobilitat

Mercat - insostenibilitat energètica

– Biomassa neta i eficient
– Biogàs a la xarxa
– Biogàs natural, bioalcohol, biodièsel
– SRF o CAS (valorització energia
   feedstock o secondary recovered fuel)
– Gas d’aigua (plasma i gasificació)
– Solar per gestió de la demanda
– Energia d’onades, hidràulica, eòlica

– Cicle combinat GN
– Mobilitat (NGVA)

– En contracting (GD)
– Cogeneració dispersa
– Vehicle hibrid amb gas

– Desenergizació
– Estalvi en.directa i reciclatge
   (indus/entrop i feedstock)
– Eficiència: hibrid gasolina
– Hàbits/sector

So
st

en
ib

ili
ta

t

INSOSTENIBILITAT
ENERGÈTICA

Fòssils netes
Fòssils contaminants

Font: Elaboració pròpia

Digestor anaeròbic de la planta de Kontanz.

Component Biogàs sense tractar Biogàs natural

Metà (CH4) 55-70% 85-95%

Diòxid de carboni (CO2) 30-45% < 1%

Nitrogen (N2) < 2% < 2%

Oxigen (O2) < 0,5% < 0,5%

H2S < 500 ppm v < 10 ppm v

H2O Saturat < 0,03 g/Nm3

Calor específica 6-7,5 kWhth/Nm3 8,4-13 kWhth/Nm3

El biogàs natural pot reduir
la dependència del gas

natural
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A continuació es mostra una comparativa entre el
contingut energètic del biogàs natural i el dels combusti-
bles fòssils com la gasolina i el dièsel.

Com es pot veure, la quantitat d’energia per unitat de
volum és més petita en el cas del gas natural o biogàs
natural que en el dels combustibles fòssils. Però, d’altra
banda, tant les emissions com el cost per unitat d’ener-
gia són més baixos en el biogàs natural, fet que el fa més
atractiu davant la problemàtica global del canvi climàtic
i la dependència del petroli de la societat actual.

A continuació es mostra una taula comparativa amb
les diferències entre les emissions originades en un auto-
bús urbà que recorre 60.000 km durant un any amb un
motor dièsel, i amb un motor a gas natural amb el mateix
biogàs natural.

Si a més tenim en compte que el biogàs natural té una
aportació de CO2 a l’atmosfera nul, ja que procedeix de
la descomposició de la matèria orgànica, els avantatges
són encara més evidents pel que fa al volum d’emissions
en comparació de les dels combustibles fòssils.

El biogàs com a combustible, tal com s’ha pogut
veure, es pot aprofitar no tan sols com a combustible
renovable per generar electricitat, sinó també adequar-lo
per a altres usos per poder ser utilitzat de la mateixa
manera que el gas natural.

El biogàs natural. L’alternativa 
als combustibles fòssils

És ben sabut que avui dia s’avança ràpidament en la
recerca de tecnologies que utilitzin l’hidrogen (H2) com a
combustible, ja que comportarà només l’emissió d’aigua
(H2O) a l’atmosfera. Tot i que les tecnologies estan força
desenvolupades, encara no està resolt el problema de la
generació de H2 d’una manera sostenible per poder subs-
tituir els combustibles fòssils, i sense que la generació d’a-
quest element impliqui el consum de gran quantitat d’e-

nergia. Per tant, tot i que, ara mateix, allà on es consumeix
H2 les emissions a l’atmosfera són només de H2O, cal no
oblidar que per generar-lo s’ha hagut de consumir una
gran quantitat d’energia, en un procés que, evidentment,
produeix emissions en un altre lloc i que, per tant, posa de
manifest que globalment encara no és la solució òptima.

L’adequació dels vehicles a l’hidrogen encara pot tar-
dar un quant temps, ja que les tecnologies que l’utilitzen
com a combustible requereixen un canvi de motor del
vehicle. Perquè això no sigui necessari, es preveu que
han de passar uns deu o quinze anys fins que es pugui
parlar de la utilització de l’hidrogen com una realitat;
mentrestant, hem de continuar buscant alternatives als
combustibles fòssils que contaminin menys, com ara el
biogàs natural.

El biogàs natural pot ser utilitzat en motors de cicle
Otto a gasolina amb petites modificacions, fet que facili-

Combustible kWh/litre

Dièsel 10 kWhth/litre

Gasolina 8,84 kWhth/litre

Biogàs natural 2,32 kWhth/litre a 200 bars
(90% CH4)

Emissions Dièsel Gas natural / biogàs natural Reducció

Òxids de nitrogen (NOx) 2.000 kg 800 kg 60%

CO 1.200 kg 120 kg 90%

NMHC (non-methane hydrocarbons) 325 kg 65 kg 80%

Partícules 42 kg 17 kg 60%

Increment 
País Vehicles 1997-2004 (%)

Argentina 1.100.000 186

Brasil 640.000 4.470

Pakistan 475.000 10.350

Itàlia 400.000 33

Índia 160.000 1.600

Estats Units 130.000 225

Alemanya 19.600 711

Colòmbia 19.400 320

Japó 19.000 2.275

L’adequació dels vehicles a
l’hidrogen encara pot tardar
un quant temps, ja que les
tecnologies que l’utilitzen

com a combustible
requereixen un canvi de

motor del vehicle
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ta la seva utilització com a combustible renovable, alter-
natiu i sostenible. És cert que actualment no hi ha prou
biogàs per substituir el consum dels combustibles fòs-
sils, però sí que hi ha la xarxa existent de gas natural, un
combustible que contamina menys que la gasolina i el
dièsel. Aquesta és la tendència en els propers anys fins
que les tecnologies de l’hidrogen no estiguin més desen-
volupades i siguin de debò un estalvi d’emissions davant
de les fonts d’energia actuals.

A continuació es presenta una taula que mostra l’in-
crement de la utilització del gas natural en l’automoció
en els darrers anys i que posa de manifest que aquesta
font d’energia aplicada a l’automoció ja és una realitat.

A continuació es presenta una taula comparativa entre
la utilització del biogàs com a combustible per a la gene-
ració d’energia elèctrica en comparació de la utilització
com a biogàs natural.

Per tant, en funció de les necessitats i les distàncies
per connectar-se, podem dir que utilitzant biogàs es pot

subministrar tant electricitat renovable com biogàs natu-
ral, també renovable, de les mateixes característiques
que el gas natural fòssil.

També hi hauria la possibilitat d’utilitzar aquest bio-
gàs sense tractar-lo, és a dir, directament com a biogàs.
Cada dia hi ha més equipaments que s’alimenten de bio-
gàs com a combustible.

Amb relació als seus avantatges ambientals, cal dir
només que el biogàs està compost aproximadament en
un 50% per metà, i que el metà alliberat a l’atmosfera és
vint-i-una vegades més nociu que el CO2 com a gas d’e-
fecte hivernacle.

En una planta que tingui una capacitat de tractament de
1.000 Nm3/h de biogàs, si es preveu un funcionament de
8.000 h/any equivalent a 8 M Nm3/any de biogàs brut i
tenint en compte que el biogàs està format com a mínim
per un 50% de CH4, això voldria dir que estem cremant o
evitant l’emissió a l’atmosfera de 2.868 tones de CH4/any.
Si tenim en compte que, com hem dit, el CH4 és vint-i-una
vegades més perjudicial que el CO2, això significa que
deixem d’emetre a l’atmosfera l’equivalent a 60.000 tones
de CO2/any. Si a més el CH4 és utilitzat per substituir com-
bustibles fòssils que també contaminen, aconseguim d’a-
questa manera no solament tancar el cicle del biogàs, sinó
també reduir l’ús de combustibles fòssils.

La planta pilot del coll Cardús
(Vacarisses)

Entre les empreses que aposten per aquest nou camí
cap a la sostenibilitat, hi ha el Grup Hera, que desenvo-
lupa un procés de neteja del biogàs que pot tractar les
peculiaritats del biogàs de dipòsit controlat, de manera
que aconsegueix un biogàs natural de qualitat L (85% de
CH4). Després d’haver fet estudis teòrics i d’haver com-
provat els resultats amb la realització d’una planta labo-
ratori, s’ha construït la primera planta pilot containerit-
zable al centre de recursos que l’empresa gestiona al coll
Cardús (Vacarisses).

La planta pilot té una capacitat de tractament de fins
a un cabal de biogàs brut de 100 Nm3/h, suficient per a
la producció de 60 Nm3/h de biogàs natural. Amb aques-
ta quantitat de biogàs natural es pot alimentar una flota
d’aproximadament trenta-cinc vehicles diàriament. Els
vehicles tenen un dipòsit d’uns 32 Nm3 (160 litres) i una
autonomia de 300 km. El fet que la planta sigui contai-
neritzable ofereix la possibilitat de fer una instal·lació
relativament senzilla.

Com ja s’ha dit, el fet d’utilitzar energies renovables
com el biogàs natural, a més de tenir avantatges de caire
mediambiental, també en té d’econòmiques, ja que
redueix la dependència del petroli i, per tant, la depen-
dència de les oscil·lacions de preus que estem experi-
mentant en moments com l’actual.

Món empresarial

Cabal de 
biogàs sense 

tractar 
(52% de CH4) kWh/any

Energia elèctrica 1.000 Nm3/h 14.600 MWhel/any

Biogàs tractat 1.000 Nm3/h 37.912 MWhth/any

El fet d’utilitzar energies
renovables com el biogàs
natural, a més de tenir

avantatges de caire
mediambiental, també en té

d’econòmiques, ja que
redueix la dependència del

petroli

Planta pilot del Centre de Recursos de Coll Cardús (Vacarisses).
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El 20 de febrer de l’any 2002 es va signar, a la ciutat
de Rubí, l’anomenada «Declaració de Rubí». Represen-
tants (alcaldes, alcaldesses, regidores i regidors) de més
de setanta ciutats i pobles de Catalunya, conjuntament
amb més d’una vintena de representants de diferents
entitats, col·lectius, associacions de consumidors, uni-
versitats, etc., es van aplegar al castell de la ciutat per fer
costat a la iniciativa encapçalada per Núria Buenaventu-
ra, alcaldessa de Rubí, en favor d’un nou model energè-
tic per al nostre país, tot reclamant un canvi d’orientació
del Govern i de les empreses subministradores, i un
paper actiu de les administracions locals.

Era una proposta innovadora, i sens dubte agosarada,
en el marc de la liberalització del sector elèctric impul-
sat per la UE, que va permetre als municipis fer acte 
de presència de manera mancomunada (amb el suport de
col·lectius de ciutadans molt diversos: ecologistes, con-
sumidors, etc.) davant les companyies elèctriques (sovint

molt insensibles envers les demandes dels ajuntaments),
i fer propostes de futur davant el Parlament i el Govern
de la Generalitat. 

Antecedents

La Declaració de Rubí va fer emergir situacions
latents de descontament i d’indignació per part de molts
ajuntaments1 i va permetre incorporar i fer més visibles
les reivindicacions i propostes de diferents moviments
ciutadans, com ara la Comissió Cívica de Rubí contra 
les Línies d’Alta Tensió, la Coordinadora Antilínia de les
Gavarres, o la Plataforma Unitària contra l’Autopista
Elèctrica, entre d’altres, ja existents i amb dinàmiques
pròpies de participació a molts indrets. 

Aquest moviment municipalista (a instàncies de l’A-
juntament de Rubí, que actuava com a dinamitzador),
conjuntament amb una bona presència de plataformes i
entitats ecologistes, associacions de consumidors, i de
diferents professionals i empreses, va elaborar i sotmetre
a consideració de totes les parts signants un document

Declaració de Rubí.
Una aposta decidida
per una nova cultura
energètica 
Domènec Martínez
Coordinador de la Declaració de Rubí 2002-2003

Món social

Logo de la Declaració de Rubí.

Vista general del municipi de Rubí.

1 En el cas de Rubí, ciutat que acull una xarxa molt densa de línies d’alta tensió,
cal recordar que, durant la nevada del 14 de desembre de 2001, a més dels pro-
blemes derivats de les insuficiències de la xarxa de subministrament, una caigu-
da d’un cable d’alta tensió a tocar de dos centres educatius que hauria pogut tenir
greus conseqüències va encendre tots els senyals d’alarma.
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fundacional, la Declaració de Rubí, que en pocs mesos
va rebre moltes adhesions, suports i demandes d’infor-
mació, fins i tot més enllà del Principat.

Un any més tard, el febrer del 2003, ja s’hi havien
adherit 116 ajuntaments i més de trenta entitats i movi-
ments associatius.

De les línies d’alta tensió... 
a un visió integrada

La Declaració de Rubí comença afirmant que «la
millora de la situació de les xarxes elèctriques és, des de
fa temps, una de les reivindicacions més significatives 
de les poblacions, de les institucions locals i dels col·lec-

tius afectats de Catalunya», tot recordant que «els movi-
ments socials i els ajuntaments han exigit, en nombroses
ocasions, la posada en funcionament, de manera gradual
i definitiva, d’un pla que porti cap a una xarxa de sub-
ministrament elèctric de qualitat, adaptat a les necessi-
tats i a l’evolució del país i dels seus ciutadans i ciutada-
nes». Una constatació del greu desfasament que ja
reconeixia l’informe Pla d’energia de Catalunya amb
l’horitzó del 2010.

Cal destacar que la Declaració de Rubí no es limita a
reclamar una millora de la xarxa de subministrament
elèctric i el soterrament i/o desviament de les línies d’al-
ta tensió, sinó que aposta per la necessitat d’un canvi de
model energètic: «Catalunya [...] necessita definir amb
urgència un veritable pla energètic que tingui en compte
les diferents perspectives integrades: producció d’ener-
gia més a prop del lloc de consum, infraestructures de
transport adequades, un model de desenvolupament
energètic sostenible, una nova cultura de la gestió, un
consum eficient dels recursos», i afegeix: «Som cons-
cients que el creixement il·limitat de l’actual model basat
en l’increment de la demanda multiplica els impactes
negatius sobre els ecosistemes i la salut de les persones,
i que alhora contribueix al canvi climàtic i hipoteca el
futur i el benestar de les nostres comunitats i economies
locals.» En definitiva, es van formular propostes inspira-
des en els principis del que anomenem «una nova cultu-
ra energètica».

Entre els deu objectius aprovats a la declaració cons-
titucional, hi havia els següents: reclamar al Govern de la

Membres de les entitats adherides a la Declaració de Rubí.

Moment de la signatura de la Declaració de Rubí amb Núria Buenaventura,
Domènec Martínez i Elisenda Cerdayas.

La Declaració de Rubí va fer
emergir situacions latents de
descontament i d’indignació

per part de molts
ajuntaments

Es van formular propostes
inspirades en els principis del

que anomenem «una nova
cultura energètica»
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Generalitat l’inici d’un procés de negociació amb
FECSA-ENDESA per tal que, en un termini no superior
a deu anys, les línies elèctriques que travessen municipis
i que suposen un risc per a la salut de les persones (a
banda d’hipotecar els planejaments urbanístics), siguin
soterrades o desviades; reclamar a les empreses del sec-
tor elèctric que destinin el recursos necessaris per
modernitzar les xarxes de distribució als municipis; exi-
gir dels operadors que en qualsevol nova implementació
de xarxes elèctriques es tingui en compte l’obligació
ineludible de sol·licitar les corresponents llicències i per-
misos, atenent els requeriments de millora del medi
ambient de les polítiques municipals; instar el Govern de
la Generalitat a materialitzar un pla d’actuació de pro-
moció i adopció de les energies renovables, d’acord amb
les polítiques prioritàries de la Unió Europea. 

Els grups de treball 
i la comissió de seguiment

Per tal d’avançar en aquests objectius, es va constituir
una comissió permanent (representants municipals dels
ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Llagostera, Lleida
i Badalona, conjuntament amb la presidència, vicepresi-
dència i coordinació tècnica de l’Ajuntament de Rubí),2

i es van crear quatre grups de treball amb els enunciats
següents: una xarxa de subministrament elèctric de qua-
litat; el soterrament i/o desviament de les línies d’alta
tensió; una tributació local justa de les empreses elèctri-
ques; i una política d’eficiència energètica i foment de
les energies renovables. 

Cal dir que els diferents grups van promoure dinàmi-
ques de participació (entre representants de municipis i
d’entitats), van elaborar propostes per a les sessions ple-
nàries, i també per actuar davant del Parlament de Cata-
lunya i el Govern de la Generalitat. 

El Parlament de Catalunya

En aquest àmbit, cal deixar constància de la Resolu-
ció 1522/VI del Parlament de Catalunya: «El Parlament
de Catalunya insta el Govern a impulsar, d’acord amb els
criteris establerts pel Pla de l’energia a Catalunya en
l’horitzó de l’any 2010, un procés de negociació entre les
empreses de subministrament d’electricitat i l’Adminis-
tració local, la de la Generalitat i la de l’Estat, per al
soterrament de les línies elèctriques, en el termini de deu
anys, amb la finalitat d’arribar a un acord que, entre
altres aspectes, tingui en compte el finançament de les

obres i els terminis d’execució i que doni prioritat als tre-
balls a les zones urbanes.» És just afirmar que aquesta
presa en consideració obeïa molt clarament a l’existèn-
cia del moviment municipalista de la Declaració de
Rubí. Era un primer pas.

El dia 22 de novembre de 2002, el director general
d’Energia i Mines, per tal de complir el mandat del Par-
lament de Catalunya, va convocar els representants de
les associacions municipalistes (FMC i ACMC), de les
empreses del sector elèctric, i de la mateixa Direcció
General d’Energia. Núria Buenaventura, presidenta de
la Declaració de Rubí, va representar la FMC. Es va
constituir un grup de treball tècnic i un altre de treball
econòmic. Es va acordar iniciar l’estudi de les ciutats
(àrees urbanes més densament poblades i amb més den-
sitat de línies (seguint un model elaborat a Rubí amb la
col·laboració de la UPC), a fi d’establir un ordre de
prioritats. 

La Direcció General d’Energia va recordar que el Pla
de l’energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010, en
l’apartat 11.3.1.3, planteja la necessitat d’analitzar els
impactes ambientals que produeixen les línies aèries en
les etapes de construcció, funcionament i manteniment, i
va proposar les actuacions següents a les zones urbanes:

– No construir-hi línies de tensió igual o superior a
400 kV.

Món social

2 Aquesta comissió permanent estava formada per les persones següents: Joan
Recasens, tinent d’alcalde de Sant Cugat del Vallès; Lluís Postigo, alcalde de Lla-
gostera; Lluís Torres, alcalde de Lleida; Muntsa Niso, regidora de Medi Ambient
de Badalona; Elisenda Sardañés, regidora de Medi Ambient de Rubí, i Núria Bue-
naventura, alcaldessa de Rubí. També en formaven part Domènec Martínez, coor-
dinador tècnic, i Ramiro Vidal, secretari d’actes.

Encreuament de diverses línies d’alta tensió a Rubí.
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El Pla de l’energia a
Catalunya en l’horitzó de
l’any 2010, en l’apartat
11.3.1.3, planteja la

necessitat d’analitzar els
impactes ambientals que

produeixen les línies aèries
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– Soterrar tota nova línia de tensió d’entre 1 i 220 kV.
– Desplaçar de forma progressiva les actuals línies de

400 kV.
– Soterrar de forma progressiva la resta de línies de

tensió superior a 1 kV.
El 16 de juny de 2003, es va signar un «Conveni per

a la realització d’estudis per analitzar l’impacte
ambiental creat per les línies elèctriques aèries de ten-
sió igual o superior a 66 kV en àrees urbanes de Cata-
lunya» entre la Conselleria d’Indústria, el president de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM), el president de la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), el director general de Red Eléctrica
de España (REE), i el director general de FECSA-
ENDESA. Aquest conveni preveia fer un estudi/diag-
nòstic d’una primera llista de trenta-dos municipis
(poblacions de més de 20.000 habitants i àrees de
menys població especialment sensibilitzades davant els
efectes de les línies elèctriques), d’acord amb el
següent coeficient d’afectació: km de línies => 66 kV ×
nombre d’habitants / àrea (en kms2).

La Jornada municipalista: 
per una nova cultura energètica

El 27 de febrer de 2003, el moviment al voltant de la
Declaració de Rubí fa balanç i formula nous compromi-
sos. Hi participen més de cent cinquanta representants
d’arreu de Catalunya, experts de la Universitat, del món
científic i de la Unió Europea, i representants de les dife-
rents administracions i de Govern, de moviments i enti-
tats associatives. S’aprova un «Decàleg de propostes i
compromisos» on s’afirma el següent: «Els pobles, ciu-
tats, entitats, organitzacions, institucions i associacions
diverses que s’apleguen en aquest objectiu, es compro-
meten a treballar en els seus respectius territoris i espais
d’influència [...] amb el convenciment que treballar per
una nova cultura energètica és una condició indispensa-

ble per garantir la qualitat de vida dels nostres ciutadans
i ciutadanes.»

Entre els punts aprovats cal esmentar els següents:
– Reclamar una Llei de qualitat per a un subminis-

trament elèctric d’interès general (modernització
de les xarxes i línies de la trama urbana; la millora
dels processos de manteniment en sintonia amb els
criteris ambientals, passadissos de serveis, llicèn-
cies i convenis marc; la millora dels serveis als ciu-
tadans i ciutadanes).

– Reclamar un sistema d’etiquetatge i transparència
de l’origen de l’electricitat que aporti informació
rellevant per tal de facilitar la lliure elecció de con-
sumidors i consumidores (els orígens detallats de
les energies utilitzades: fòssils, nuclears, grans
hidràuliques, renovables, etc.; i els impactes
ambientals: emissions de CO2, entre d’altres).

– Incorporar al Pla de l’energia a Catalunya en l’ho-
ritzó del 2010 la minimització dels impactes que
produeixen les línies aèries actuals. Soterrar, des-
viar o trenar les línies elèctriques existents en zones
urbanes (tant residencials com industrials). En
zones rurals caldrà estudiar les diferents alternati-

ves de traçat i escollir les de menys impacte, i apro-
fitar les infraestructures ja existents com a corre-
dors de serveis (autopistes, carreteres, ferrocarrils,
xarxes troncals d’aigua potable, etc.).

– Adoptar els criteris i les reflexions que des de dife-
rents instàncies, com ara la Declaració d’Alcalà o
el Manifest de Llagostera, formulen respecte a la
necessitat d’adoptar totes les mesures de prevenció
(i de consum responsable) que afecten la salut, el
benestar i la seguretat de les persones.

– La necessitat d’una llei d’hisendes locals que con-
sideri d’una manera integral les taxes d’ús i aprofi-
tament públic de totes les activitats integrades en el
subministrament, comercialització, distribució, etc.
per part de les companyies operadores i les noves
realitats derivades de les tecnologies de la informa-
ció (domini públic i espai radioelèctric).

– Crear un «impost de petjada energètica» que per-
meti redistribuir cap a accions d’estalvi i eficiència
energètica l’impacte ambiental que produeixen les
energies convencionals.
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Les línies d’alta tensió travessen una zona en ple desenvolupament urbanístic de
Rubí.

Els municipis adherits a la
Declaració de Rubí

proclamen, de manera
solemne, subscriure el nostre

compromís actiu amb els
compromisos internacionals



151

Els dos punts següents representen un compromís
inequívoc del món local amb un nou paradigma energè-
tic (eficiència, estalvi i foment de les energies renova-
bles) que identifiquen la veritable cultura de la moder-
nització energètica:

– «Els municipis adherits a la Declaració de Rubí
proclamen, de manera solemne, subscriure el nostre
compromís actiu amb els compromisos internacio-
nals (reducció de gasos CO2) aprovats a Kyoto [...]
Com a conseqüència d’aquest acord, els municipis
adherits (com a mínim els de més de 10.000 habi-
tants) es comprometen a elaborar plans d’eficiència
energètica locals. Aquests plans d’eficiència ener-
gètica han de proporcionar instruments (com les
agències locals d’energia) i compromisos específics
de reducció de consum [...] Com a compromís espe-
cífic d’actuar immediatament des de l’àmbit local
en la perspectiva abans esmentada, proposem que
tots els ajuntaments de Catalunya es comprometin a
aprovar ordenances municipals de foment de l’e-
nergia solar (tèrmica i/o fotovoltaica) i dels edificis
energèticament eficients durant el proper període
del govern municipal, és a dir, en els propers quatre
anys.»

El Decàleg de compromisos finalitzava així: «Totes
les mesures esmentades suposaran una contribució
important del món local a la transició cap a nous models
energètics més autònoms, més democràtics i més res-
pectuosos amb el nostre entorn.»

Declaració de León, Nicaragua

Cal afegir que el camí obert per la Declaració de Rubí
va desvetllar simpatia i interès més enllà del territori de
Catalunya. Per exemple, l’Ajuntament de Fuenlabrada
(zona sud de Madrid) va aprovar per ple la seva adhesió,
i va organitzar una jornada informativa per als municipis
dels entorns. La Diputació Provincial de Màlaga també
va convidar la presidenta de la Declaració de Rubí a
donar a conèixer l’experiència als municipis de la pro-
víncia en una jornada sobre energia. També s’ha d’es-
mentar el Seminari Internacional celebrat a Nicaragua el

5 i 6 de febrer de 2003, que va ser coordinat per l’Ajun-
tament de Rubí (Programa URB-AL) i que va tenir amb
la presència de representants de països de l’Amèrica Lla-
tina i de la Unió Europea. Aquest seminari va aprovar la
Declaració de León (www.interactivos.net/ emasde), a
favor d’una nova cultura energètica, sostenible i genera-
dora de noves ocupacions, inspirada en els principis del
moviment municipalista de la Declaració de Rubí: «El
model energètic actual basat en l’explotació dels recur-
sos fòssils (petroli, gas, carbó, etc.), en la generació de
l’energia nuclear, o en la destrucció sistemàtica dels bos-
cos..., es fa cada vegada més insostenible. Un model que
implica llargues cadenes de proveïment, concentració de
recursos en unes poques companyies i la generació d’in-
certeses. [...] Els qui subscrivim aquesta Declaració,
estem persuadits que promoure models de producció
descentralitzada és atendre a una lògica més democràti-
ca i més responsable. També que la cultura basada en
fonts renovables, tant a escala local com regional, és una
inversió rendible. Una inversió que afavoreix el desenvo-
lupament de les capacitats de les persones (professiona-
lització), la generació de noves oportunitats d’ocupació,
de la cultura emprenedora i la investigació tecnològica
aplicada. En definitiva, un compromís actiu pel desenvo-
lupament de les persones, l’eficiència econòmica del
territori i l’estalvi i eficiència de l’energia.»

Canvi climàtic, Protocol de Kyoto 
i protagonisme dels municipis

En arribar a la part final d’aquest article, cal reivindi-
car que els principis i objectius de la Declaració de Rubí
són plenament vigents i que expressen justament una
visió moderna i plenament europeista en les qüestions
energètiques.

Cal recordar que l’oposició a les línies d’alta tensió
(de 400.000 volts) entre França i Espanya ha estat molt
activa en els darrers mesos; s’han qüestionat unes infra-

Món social

Xarxa de línies d’alta tensió que travessen el municipi de Rubí.

Igualment s’ha fet més
evident que els ajuntaments,
els municipis, tenen voluntat

i capacitat per actuar en
polítiques de

desenvolupament sostenible
en l’àmbit local
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estructures que, a banda de generar noves hipoteques
sobre el medi ambient i el paisatge de les comarques
gironines, enforteix un model de creixement del consum
fortament centralitzat i molt dependent (en aquest cas, de
l’energia nuclear). 

També cal fer esment, en un sentit positiu, que la
Directiva europea de comerç de drets d’emissió de gasos
d’efecte hivernacle (2002/87) té com a objectiu fomen-
tar la reducció de les emissions d’una manera eficaç i
econòmicament eficient, d’acord amb el compromís
assumit per la Unió Europea en el Protocol de Kyoto. 

Igualment s’ha fet més evident que els ajuntaments,
els municipis, tenen voluntat i capacitat per actuar en
polítiques de desenvolupament sostenible en l’àmbit
local. Les Agendes 21 són instruments per fer possible
una planificació i integració equilibrada dels elements
territorials, socials, econòmics i ambientals al servei d’a-
quest objectiu. Els assumptes energètics (la cultura de
l’eficiència i de l’estalvi hi ocupen un lloc central) i els

mecanismes i compromisos derivats de les assignacions
d’emissions (comerç d’emissions) ens obliguen també a
exercir i saber desenvolupar les competències munici-
pals per fer més evidents i identificables les nostres
actuacions.

Aquesta perspectiva fa més necessari que mai la coor-
dinació i cooperació entre les diferents xarxes interessa-
des en la «Xarxa de ciutats del clima», tant en l’àmbit
d’Espanya i de l’entorn de la Mediterrània, com amb les
xarxes de ciutats dels països de l’Amèrica Llatina, a fi de
fomentar l’estalvi i l’optimització dels recursos energè-
tics, fent un ús i un consum responsables de l’energia
(plans d’eficiència i estalvi energètic) i afavorint el des-
envolupament d’energies de fonts renovables. Un com-
promís del món municipal (inherent a la Declaració de
Rubí) per contribuir al compromís global (Protocol de
Kyoto) de reduir les emissions de gasos contaminants
(amb sistemes d’indicadors eficients) contra els efectes
del canvi climàtic.
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El creixement imparable de les emissions de tota
mena a l’atmosfera al nostre país o l’escassa atenció que
ens mereixen les tecnologies eficients en energia té a
veure amb un analfabetisme energètic que ens impedeix
copsar l’abast de la quantitat d’energia que necessitem
cada dia per portar el nostre estil de vida. L’energia que
ens aporta l’extracció del petroli o la fissió nuclear per
comparació amb la dels aliments que ens permeten
viure, literalment ens ha obnubilat. Per això seria priori-
tari emprendre un programa d’alfabetització energètica
amb urgència. Desconèixer les dades del consum elèctric
a casa nostra i les conseqüències ambientals dels quilo-
watts hora consumits és només la punta de l’iceberg.

No en sabem res, de l’energia

El valor energètic o calòric d’un aliment és propor-
cional a la quantitat d’energia que ens proporciona quan
es crema en presència d’oxigen. I la unitat de mesura és
la caloria, que equival a la quantitat de calor que es
necessita per fer augmentar en un grau la temperatura
d’un gram d’aigua. Aquesta quantitat és molt petita, raó
per la qual l’aportació dels aliments es mesura en quilo-
calories (1 kcal = 1.000 calories). Les dietes dels
humans adults contenen entre 1.000 kcal/dia (48 W)
i 4.000 kcal/dia (193 W). Fer de llenyataire
durant unes vuit hores reque-

reix d’una aportació energètica equivalent a unes 2.100
kcal (305 W). Això vol dir menjar aliments rics en calo-
ries com ara llegums, cansalada, etc. Però potser també
hem de considerar que viure, simplement, també reque-
reix energia. El metabolisme basal o manteniment de les
funcions vitals (respirar, mantenir la temperatura, el to
muscular, etc.) en una persona adulta de 70 kg requereix
80 watts de potència. En un dia, això suposa 1,92 kWh,
que en combustible alimentari requeriria 1.651,2 kcal.
Tanmateix, si considerem que dormim unes vuit hores, la

quantitat de combustible es reduiria a 1.100
kcal. Per fer

exercici, es
requereix una
p o t è n c i a
energètica de

300 a

Educar en l’àmbit 
de l’eficiència
energètica
Jordi Miralles
Fundació Terra
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400 W. L’energia que es consumeix per fer exercici està
en funció del temps. Fer exercici una hora al dia reque-
reix l’aportació energètica de 300 Wh (0,3 kWh) o 258
kcal. 

Fa mil·lennis, els humans vam descobrir que llaurar
amb bous o mules és un bon exemple d’externalitzar l’e-
nergia de la sang. Durant segles, les energies de la sang,
és a dir, les relacionades amb l’aportació dels aliments,
van ser bàsiques. Així, sabem que els hidrats de carboni
aporten unes 4 quilocalories per gram, igual que les pro-
teïnes; mentre que la quantitat que aporten els greixos és
de 9 kcal per gram, i la que aporta l’alcohol, de 7 kcal.
Els aliments tenen diferents composicions en hidrats de
carboni, proteïnes i greixos, i el nostre to vital ens ve de
la dieta que fem, que al seu torn es basa en una barreja
més o menys equilibrada de la quantitat de «combusti-
ble» que ingerim. Però el «combustible alimentari» de
cadascun de nosaltres, el que ens determina la capacitat
de treball, conté una quantitat d’energia absolutament
ridícula si la comparem amb la que contenen els com-
bustibles fòssils, els quals, però, només poden alimentar
màquines. 

Un quilo de fusta té un contingut energètic d’unes
3.500 kcal, que equivaldrien a 4,07 kWh, que és l’ener-
gia que podríem obtenir amb una pèrgola de plaques
fotovoltaiques de darrera generació de 2,6 kW de potèn-
cia en un any (comptant unes 1.500 hores de sol a l’any).
Una tona equivalent de petroli (TEP) proporciona 10.000
kcal/kg, i, quan aquest petroli es crema, allibera una
energia de 10 milions de kcal (10.000 megacalories o 10
gigacalories). Cal dir que la quantitat d’energia allibera-
da depèn de cada tipus de combustible. L’any 2003, la
mitjana del consum energètic per càpita d’energia pri-
mària a la Unió Europea va ser de 3,9 TEP (el mateix
any, als Estats Units va ser de 8 TEP, i a Etiòpia, d’uns
0,025 TEP). Sense anar més lluny, la ciutat de Madrid
durant els anys seixanta va doblar el seu consum energè-
tic: de 500 kg equivalents de petroli per càpita, va passar
a 1.000 kg, quantitat que actualment se situa en 2,5 TEP.
El significat d’aquestes dades, una vegada més, ens costa
de comprendre. Si ara ens fixem en el consum elèctric
per càpita anual, resulta que la mitjana dels països rics de

l’OCDE el 1999 fou de 8.000 kWh/hab./any, contra els
80 kWh/hab./any dels països més pobres. Aquesta des-
pesa energètica no està exempta d’impacte ambiental,
que es tradueix en emissions tòxiques a l’atmosfera.

De mitjana, els ciutadans de la Unió Europea contri-
buïm a aquestes emissions amb unes 8 tones de diòxid de
carboni a l’any. Els 13,5 milions de llars que hi ha a l’Es-
tat espanyol són responsables del 30% del consum de
l’energia total del país (un 15% produït pel consum del
vehicle privat, i un altre 15%, pels usos domèstics). De
manera que els nostres habitatges contribueixen a abocar
67,5 milions de tones anuals de CO2 a l’atmosfera. Ini-
ciatives com ara usar energies renovables, reduir la
mobilitat i utilitzar vehicles de combustió interna com-
porten un considerable estalvi en emissions. Si els ciuta-
dans de l’Estat espanyol deixéssim de fer servir només
l’1% el vehicle en els nostres desplaçaments al treball,
estalviaríem 20 milions anuals de litres de combustible i,
per tant, l’emissió a l’atmosfera de 52.000 tones anuals
de diòxid de carboni. Un aerogenerador modern de
1.000 kW estalvia l’emissió de prop de 2.000 tones de
CO2 a l’atmosfera que es deixen de produir amb altres
fonts. I una petita instal·lació domèstica de pèrgola foto-
voltaica d’1 kW al terrat de casa, que ocupa menys de 9
m2 de superfície, pot estalviar unes 0,65 tones de CO2. 

És possible que a hores d’ara ja estigueu marejats
amb tantes xifres i que el vostre cap tingui problemes per
comprendre la dimensió d’aquestes dades amb la matei-
xa facilitat que podem assimilar la magnitud del temps
d’un treball en proporció a la nostra longevitat mitjana
esperada o la velocitat d’un vehicle terrestre. La quanti-
tat de treball que ens permet desenvolupar l’energia dels
combustibles fòssils o l’energia nuclear és astronòmica
(en comparació de la que ens aporten les energies reno-
vables), però en la mateixa proporció incorporem els
problemes ambientals i, per tant, el risc ecològic que
assumim.

Sens dubte, un dels principals problemes amb què
s’enfronta la nostra civilització és que ens hem tornat
uns analfabets energètics. Recuperar l’educació energè-
tica consisteix a valorar l’esforç que suposa crear l’ener-
gia. Carregar un mòbil endollant-lo al corrent elèctric
pot consumir uns 10 Wh (es carrega en unes dues hores),
l’equivalent a l’energia que necessitem per viure durant
tres minuts. Quan hàgim carregat cent vegades el mòbil,
haurem consumit només 1 kWh, que costa uns 7,3304
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cA/kWh (tarifa elèctrica de referència per al 2005). L’e-
nergia vital amb aliments per viure aquest mateix temps,
és a dir unes cinc hores, ens pot costar (tenint en comp-
te que podem ingerir 1,5 kg d’aliments en un dia, amb un
cost mitjà de 6 euros/kg) prop de 2 euros (amb indepen-
dència de la despesa energètica necessària per produir
aquest aliment). En altres paraules, malversem energia
perquè és molt barata i perquè no tenim assimilades les
seves magnituds.

La invenció de la màquina de vapor per l’escocès
James Watt (1736-1819) ens va aportar per primera
vegada la possibilitat de convertir calor en energia mecà-
nica. És a dir, l’aportació energètica suplementària per
començar a imaginar noves conquestes. El vapor va
començar a moure per terra i per mar tones de materials
en quantitats abans inimaginables amb les nostres prò-
pies forces o amb l’ajut de bèsties de càrrega. Tanmateix,
això que ens pot semblar banal avui, com és obtenir ali-
ments per viure, no sempre ha estat senzill. Hi ha hagut
greus crisis agrícoles, com ara la que una plaga va pro-
vocar a Irlanda, el 1846, en el cultiu de la patata, i que no
tan sols va causar la mort de 750.000 persones, sinó que
va impulsar la migració de més d’un milió d’irlandesos

cap al continent americà. La manca d’aliment, en defini-
tiva la manca d’energia de sang, es pot considerar una de
les primeres crisis globals energètiques en la història
d’Europa.

La nova era que va obrir l’ús del vapor va ser només
el preludi de l’allunyament entre treball i energia a què
hem arribat avui dia sota la dictadura dels combustibles
fòssils i l’energia nuclear. Ens cal recuperar aquesta
comprensió o lligam entre conceptes com ara energia,
despesa ambiental, despesa econòmica i beneficis
socials.

Els conceptes que han canviat 
el valor energètic tradicional

No es pot afrontar un nou paradigma energètic sense
tenir en compte tres conceptes clau: 1) el negawatt, que
és el valor del watt no utilitzat i que va ser desenvolupat

per Amory Lovins, del Rocky Mountain Institute; 2) les
cadenes de l’energia, de Hermann Scheer, que permeten
visualitzar els graons de la ineficiència d’una font d’e-
nergia; i, finalment, el concepte del factor 4, que ens per-
met assegurar que disposem de la tecnologia per reduir
fins a quatre vegades el consum d’energia i de materials
sense perdre benestar. Aquest concepte es va fer públic
en un informe del Club de Roma i fou desenvolupat per
Amory Lovins i Ernest Ulrich von Weizacker, del Rocky
Mountain Institute i del Wuppertal Institute, respectiva-
ment. 

El negawatt 
Sens dubte, el negawatt és un dels principals paradig-

mes energètics del segle XX i una mesura molt interes-
sant de l’eficiència energètica. El negawatt és el watt
estalviat perquè no s’ha consumit, ja que no ha estat
necessari mercès a l’eficiència d’un sistema. D’altra
banda, per cada watt que deixem de produir incremen-
tem la salut del planeta i avancem cap al desenvolupa-
ment sostenible. Com a resultat d’aquest concepte, hi ha
la convicció que la millor mesura energètica és l’energia
que estalviem. Aquest concepte fou publicat el 1989 en
un memorable article titulat «La revolució del negawatt:
la solució del problema del CO2». Lovins va demostrar
que incrementar l’eficiència energètica i estalviar watts
era més lucratiu que invertir en noves centrals energèti-
ques. Una evidència del negawatt són els estabilitzadors
electrònics per controlar els fluorescents, que permeten
estalviar entre un 50 i un 90% més que els estabilitzadors
convencionals magnètics. Per tant, generant estalvi ener-
gètic podem reduir els gasos d’efecte hivernacle i estal-
viar diners. Les possibilitats per no haver de produir
watts també són evidents en les mesures d’aïllament
d’un habitatge, més que no pas invertir en més energia
per climatitzar-lo. 

Les cadenes d’energia
Hermann Scheer, en la seva obra Economia solar,

desenvolupa el concepte de les cadenes energètiques per
comprendre les regles econòmiques i tècniques elemen-
tals en l’ús d’un determinat tipus de recurs. Alhora,
aquestes posen al descobert les relacions de llibertat o
dependència i permeten avaluar si és necessària una
determinada central energètica, com també les implica-
cions que té. Cal conèixer la lògica de les cadenes de
transformació de l’energia per poder comprendre en què
hem d’invertir si volem millorar la societat. Per exemple,
mentre que els recursos fòssils estan localitzats i reque-
reixen fins a set graons per emprar el carburant, la cade-
na de l’energia solar necessita menys de dos graons, i
l’energia eòlica, tres. Com més curta és la cadena, més
possibilitats tenim de reduir les despeses del subminis-
trament energètic i més fàcil és d’implantar. Mercès a
aquest concepte, es fa evident que és més fàcil invertir en
energia solar fotovoltaica en els edificis urbans, que no
pas fer-ho en les grans xarxes d’alta tensió per transpor-
tar l’electricitat des de molt lluny. Les cadenes curtes
permeten una productivitat més gran i un notable estalvi
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de recursos, que es tradueix també en estalvi d’emissions
tòxiques i contaminació, i sobretot sense tecnocràcia.

Del factor 4 al factor 10
La proposta del factor 4 és que podem duplicar el

benestar en l’àmbit mundial fent servir la meitat dels
recursos. Actualment, el factor 4 es pot ampliar en molts
casos per un factor 10. El factor 4 no és altra cosa que un
conjunt d’exemples en diferents àmbits que demostren
que l’eficiència, és a dir l’art d’usar els mínims recursos
en un treball determinat, és la clau del progrés. És per
això que aquesta proposta impulsa les tecnologies que
estalvien recursos i energia i preconitza la importància
de la transferència d’aquestes per reduir l’impacte
ambiental de la civilització humana sobre el planeta. I
alhora anima a vèncer el mecanisme pel qual la satisfac-
ció de tots els desitjos immaterials només es pot assolir
adquirint mercaderies i serveis. Mentre la nostra civilit-
zació no comprengui ni superi aquest mecanisme de
repressió de la satisfacció immaterial mitjançant el crei-
xement material, no tindrem cap possibilitat de guanyar
la cursa de l’eficiència abans de perdre la supervivència
amenaçada pel consumisme. El factor 4 no fa sinó il·lus-
trar aquesta possibilitat que remata el factor 10. Tanma-
teix, no serveix de res invertir en eficiència si els proces-
sos productius no han estat dissenyats amb eficàcia o
ecointel·ligència, és a dir, perquè els productes no vagin
del bressol a la tomba, sinó que del bressol tornin, a l’a-
cabament de la seva vida útil, una altra vegada al bressol
per tal que es puguin reaprofitar. 

L’eficiència energètica a la nostra
vida quotidiana

El consum mitjà elèctric d’una llar ja és d’uns 3.300
kWh a l’any i representa un 15% del consum d’energia
global (la meitat del consum que té sector industrial,

amb un 31% del total, i pràcticament un terç del que té
el sector del transport, amb un 42% del total). I també cal
constatar que el consum elèctric del nostre país no para
d’incrementar-se (entre un 4 i un 6% anual, molt supe-
rior al del creixement econòmic), fet que demostra que
en la nostra societat s’incrementa la ineficiència. Per
exemple, el mateix any 2003 es van vendre prop d’un
milió d’unitats d’aire condicionat. No és estrany que les
fallades en el subministrament elèctric s’hagin traslladat
de l’hivern a l’estiu, estació en què el 2004 les puntes de
consum van marcar el rècord de 36.700 MW.

El potencial d’estalvi en un habitatge es podria situar
prop del 70% si invertíssim només un 15% en mesures
d’estalvi i eficiència. Però, contra tot pronòstic, el boom
immobiliari, que avança a un ritme de construcció de
més de cinc-cents mil habitatges l’any, ho fa al mínim
cost. El resultat és que aquests habitatges de baix cost
constructiu (i elevat preu en el mercat immobiliari), un
cop ocupats, es converteixen en uns famèlics consumi-
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dors d’energia. Si la pell arquitectònica dels edificis nous
del nostre país és escardalenca, el seu equipament inte-
rior no és menys preocupant. Tot i que tenim en el mer-
cat sistemes de climatització elèctrics capaços d’estal-
viar fins a un 40% de l’energia que consumeixen els
aparells convencionals (bombes de calor amb tecnologia
inverter), cal dir que actualment aquests sistemes no
representen ni un 5% de les vendes totals. La major part
de les famílies tampoc no es plantegen l’adquisició de
l’equipament de la llar de baix consum. A l’Estat espan-
yol, es van vendre durant el 2003 uns 22 milions d’elec-
trodomèstics, dels quals només un 2,8% (650.000) dis-
posaven de l’etiqueta amb la màxima eficiència
energètica. L’etiquetatge energètic dels electrodomèstics
és d’obligat compliment a tots els establiments, però
encara un 60% no el mostren en els aparells exposats.
Les etiquetes distingeixen els articles amb lletres que
van de la A a la G. En determinats electrodomèstics
(neveres i aparells de refrigeració), ja s’han aconseguit
noves qualificacions (la A+ i la A++, que permet estalvis
de fins a un 70%). La categoria A representa un estalvi
d’entre el 45 i el 55% respecte al consum mitjà, mentre
que la G suposa un increment positiu respecte a la mitja-

na d’un 25%. Malauradament, l’etiquetatge energètic
només està establert per a neveres i congeladors, renta-
dores, rentavaixelles, assecadores i il·luminació. Aquests
aparells, tanmateix, engoleixen prop del 48% del con-
sum elèctric de la llar. Si bé és cert que l’eficiència ener-
gètica fa els aparells més cars, el sobrecost queda amor-
titzat al cap d’entre tres i vuit anys de la compra, segons
quin sigui l’aparell considerat i l’estalvi econòmic
garantit. Els que s’amortitzen més ràpidament són les
neveres o les rentadores bitèrmiques amb motors d’ac-
cionament directe, que permeten rentar amb aigua freda
en programes curts i d’alta eficàcia que consumeixen set
vegades menys que les de classe A. A més, poden utilit-
zar aigua calenta escalfada amb energia solar. Tot plegat,
sense considerar l’estalvi addicional si fem un ús ade-
quat dels electrodomèstics, com ara no introduir ali-
ments calents al frigorífic, o descongelar-lo periòdica-
ment. 

Un altre aspecte de disbauxa energètica són els estàn-
dards de consum que establim. En l’àmbit de la climatit-
zació, els barems de 24 ºC a l’estiu i 22 ºC a l’hivern pro-
dueixen un malbaratament energètic incalculable. A
l’estiu es pot estar confortable a 26 ºC, i a l’hivern, amb

un jersei d’abric, es pot habitar a 19-20 ºC. Per aconse-
guir incrementar o abaixar un grau la temperatura en una
llar de 60 m2, el consum energètic necessari se situa en
uns 500 Wh.

Definitivament, la ignorància energètica respecte al
que suposa viure confortablement té unes conseqüències
no gens negligibles. Entre aquestes, cal considerar la
quantitat de diòxid de carboni que es genera en contra-
partida i que ha propiciat que l’Estat espanyol hagi ja
incrementat prop d’un 40% les emissions de gasos amb
efecte hivernacle quan, d’acord amb el Protocol de
Kyoto vigent, aquestes no haurien d’augmentar per
damunt del 15% en el període 2008-2012 respecte als
nivells del 1990. L’aplicació del Protocol de Kyoto afec-
ta les empreses, però no estableix un mecanisme per
incorporar al sistema els més de 20 milions d’habitatges
(2001) del país que consumeixen el 15% del total de l’e-
nergia (és clar que és molt pitjor en el cas de la mobili-
tat). És evident que el primer pas és impulsar la presa de
consciència del que suposa la ineficiència energètica a
l’habitatge. En aquest sentit, les ecoauditories casolanes,
com les que han fet com a assaig determinats ajunta-
ments, han demostrat la total ignorància de la ciutadania
sobre els consums amagats dels aparells amb el monitor
de fons (standby) encès, la quantitat d’il·luminació
incandescent que encara hi ha instal·lada, o la ineficièn-
cia en la major part dels electrodomèstics. En l’àmbit de
la climatització també caldria promoure les termografies
dels edificis per fer evidents les fuites de calor. Molta
gent no sap que el doble vidre convencional de la fines-
tra, que ens pot semblar suficient, només estalvia un
30% respecte a un vidre convencional, contra el 85% en
altres tipologies de vidres dobles.

Tanmateix, no hi ha dubte que en aquest repte col·lec-
tiu l’administració responsable de la política d’habitatge
hi podria tenir un paper fonamental per mitjà de l’impuls
d’una nova cultura en l’arquitectura mediterrània, no tan
sols basada a incorporar-hi energia solar tèrmica (cosa
que també cal), sinó a construir pells arquitectòniques
estalviadores i a promoure un urbanisme que capti millor

Món social

La ignorància energètica
respecte al que suposa viure

confortablement té unes
conseqüències no gens

negligibles

Combinació de sistemes de captació solar tèrmica i fotovoltaica en un habitatge

Fo
to

:
Jo

rd
i 

M
ir

al
le

s



158

l’energia solar passiva. Sens dubte, això representaria un
canvi de cultura, perquè durant les darreres dècades s’ha
construït com si els habitatges no haguessin de durar més
que el que dura la hipoteca i al mínim preu per obtenir el
màxim benefici. Els experts consideren que amb un
sobrecost del 15% respecte als nivells actuals es podria
estalviar fins a un 70% de l’energia del consum domèstic.

Eines per a l’alfabetització
energètica

El primer pas per iniciar una alfabetització energètica
és penjar un comptador d’energia de disseny al menja-
dor, per substituir o posar al costat del quadre de l’esce-
na del Sant Sopar. El quilowatt hora ha de passar a ser
una unitat tan assumida com el quilòmetre hora. Per
això, cal que el comptador d’energia del menjador de
casa no compti només el consum, sinó que ens doni un
detall dels kWh acumulats en un període determinat, el
kWh de consum instantani i el kWh del dia (en aquest
comptador amb funció de panell informatiu energètic,
també hi hauria d’anar incorporat l’equivalent dels
metres cúbics de gas en format kWh, i els litres d’aigua).
No hi pot haver cap política governamental d’estalvi
mentre l’única percepció del consum d’energia sigui una
factura cada dos o tres mesos, i això sense considerar que
la majoria de les persones no saben on és o no han mirat
mai els seus comptadors d’energia i aigua. La tecnologia
digital ens permetria dotar-nos d’uns panells informatius
senzill que ens visualitzessin en tot moment el nostre
comportament energètic. Tenim rellotges per mesurar el
temps, malgrat que aquest no és limitat, com sí que ho
són els recursos materials i energètics fòssils del plane-
ta. El display o visualitzador energètic hauria de ser de
compliment obligat en qualsevol reforma o obra nova.

El segon pas és dictar una norma per la qual es limiti
la potència del consum elèctric domèstic, a fi que les ins-
tal·lacions es dissenyin amb més seny que com es dis-

senyen avui dia, en què hi ha una «generosa» displicèn-
cia de les companyies elèctriques respecte als aparells
que es col·loquen en una llar. Sense aquesta limitació de
potència, les llars mai no tindran l’incentiu del baix con-
sum, perquè precisament el que es promou és l’alt con-
sum simultani per tal de justificar potències contractades
de 8,8 kW. En el sector domèstic, la potència elèctrica no
hauria de ser superior a 4,5 kW. Aquesta mesura estimu-
laria la climatització elèctrica eficient o directament amb
gas. Per això, caldria també que, com s’esdevé a Ale-
manya, les calderes de gas haguessin de ser obligatòria-
ment de condensació. Aquestes tres mesures es comple-
menten entre si i podrien estalviar fins a un 40% anual
del consum energètic actual i iniciar la davallada, ja que
des de l’any 1999 al 2003 aquest consum s’ha incremen-
tat un 22%.

El tercer pas és implicar i incentivar l’estalvi incorpo-
rant als edificis l’energia solar en les seves diferents for-
mes: la solar passiva en el disseny arquitectònic; la solar
tèrmica activa per a l’escalfament de l’aigua calenta
sanitària o de suport a la calefacció; la geotèrmica solar
o extracció de la calor acumulada al subsòl per la radia-

ció solar, que permet eficiències en la climatització dels
edificis de fins al 80% respecte als sistemes convencio-
nals; i l’energia solar fotovoltaica comunitària a les
cobertes dels edificis plurifamiliars per contribuir a
generar electricitat verda i restituir part de l’energia con-
vencional dels serveis comunitaris. Aquest gran paquet
de mesures d’utilització de l’energia solar en el ram de
la construcció requereix no sols subvencions, sinó sobre-
tot campanyes de formació dels professionals i campan-
yes mediàtiques no pas a base d’anuncis de disseny, sinó
mostrant que la classe política, cultural i de referència
del país incorpora aquesta energia als seus habitatges
particulars.

Finalment, cal reiterar la necessitat d’un programa
socioeducatiu (a banda dels programes destinats a les
escoles) que ens faci adonar del valor de l’energia. En
aquest sentit, seria interessant recuperar els ginys
manuals que en les darreres dècades han estat substituïts
per mecanismes elèctrics i fomentar una autèntica mito-
mania per les màquines manuals. Entre aquestes tenim la
bicicleta, la màquina més eficient que mai s’ha inventat
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Món social

per desplaçar-se quan convé fer-ho: una màquina que no
contamina i que ens permet desplaçar-nos amb rapidesa
en distàncies urbanes o interurbanes per sota dels 15 km.
Per això, no hi pot haver educació energètica col·lectiva
si deixem la bicicleta fora del paquet de mesures. Una
bicicleta que hauria d’incorporar l’eficiència millorada
que s’aconsegueix amb sistemes com el rotor, que evita
el punt mort del pedaleig, o els motors elèctrics d’assis-
tència per a les persones i els recorreguts que requerei-
xin minimitzar l’esforç. I, en aquesta política de foment
de les bicicletes i altres vehicles lleugers elèctrics, cal-
dria promoure els pàrkings de recàrrega amb panells
solars a la via pública. D’aquesta manera, l’energia solar
passa a veure’s com una eina interessant i útil, i no pas
com els monuments megasolars que tant s’estilen des
que el govern de dretes del Partit Popular va desplaçar
els incentius per a la solar fotovoltaica cap a les gran ins-

tal·lacions només aptes per al gran capital. La dreta ràn-
cia, en nom d’una pretesa causa noble, com és donar
suport a les energies renovables, bandeja el gran poten-
cial de l’energia solar fotovoltaica en l’àmbit domèstic
residencial, i alhora bloqueja la generació d’electricitat
distribuïda, que, a més, ajudaria a estabilitzar les puntes
de consum elèctric.

Alfabetitzar energèticament una societat requereix ser
conseqüents, i aquest programa aquí esbossat s’ha dis-
senyat precisament perquè sigui coherent l’estalvi, l’efi-
ciència energètica, el foment de les energies renovables i
la participació col·lectiva en un dels principals reptes del
nostre país: reduir les emissions tòxiques a l’atmosfera
per acomplir el Protocol de Kyoto i disminuir la deman-
da elèctrica peninsular. 
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La qüestió de l’energia

La qüestió de l’energia es podria sintetitzar en tres
preguntes: quina quantitat d’energia cal fer servir, quin
tipus de tecnologies cal utilitzar, i qui ha de controlar els
sistemes energètics. Però hi ha incomptables formes de
donar resposta a aquestes tres preguntes, i la resposta
depèn del tipus de societat de què es tracti i dels valors
que siguin dominants en ella.

La forma convencional de respondre a les tres pre-
guntes és sense qüestionar l’status quo imperant en l’ac-
tualitat. En aquest cas, la resposta a la primera pregunta
seria: cal fer servir tanta energia com sigui necessària per
fer funcionar la societat. La resposta a la segona seria:
fent servir totes les tecnologies que la ciència i la tecno-
logia siguin capaces de desenvolupar. I la tercera es res-
pondria afirmant que els sistemes energètics han d’estar
controlats per experts altament qualificats. Aquesta
forma de respondre mai no qüestiona si l’energia es
genera i s’utilitza de manera eficient o no, si les tecnolo-
gies són adequades o no, ni discuteix el fet que l’energia
sigui un afer únicament de les grans corporacions ener-
gètiques.

La forma convencional de donar resposta a les tres
preguntes ens ha portat a la situació actual, en què l’e-
nergia es genera i s’utilitza de maneres molt poc efi-
cients, amb què es fan servir i es desenvolupen tecnolo-
gies que tendeixen al gegantisme i que posen en perill la
continuïtat de la vida a la Terra (enverinament radioactiu
dels sistemes naturals, destarotament dels sistemes cli-
màtics de la Terra, acidificació dels ecosistemes, etc.), i
en què l’energia es un monopoli de facto (encara que for-
malment s’hagin liberalitzat els sistemes energètics) de
les grans corporacions energètiques.

El mal camí energètic

La generació, el subministrament i l’ús de l’energia a
partir de combustibles fòssils i nuclears, tal com s’ha
generalitzat fins avui, ens mena irremissiblement a un
atzucac: d’una banda, els recursos són estrictament limi-
tats a l’escorça de la Terra i, de l’altra, la demanda no

deixa de créixer, fent que el sistema energètic dominant
ens deixi una pesant càrrega sobre els sistemes naturals
existents i sobre els sistemes socials que la humanitat ha
anat desenvolupant.

Les cadenes tecnològiques del subministrament ener-
gètic a les societats actuals són enormement llargues i
complexes, cosa que fa que el sistema energètic sigui
molt vulnerable i molt car, tant en termes ecològics com
econòmics. En ser llarg i complex, es requereixen tota
mena d’especialistes i de cossos de seguretat, cosa que
implica que hagin sorgit i es vulguin reproduir els espe-
cialistes (tecnoburocràcia energètica) que exerceixen el
domini sobre els recursos i, de retruc, sobre les societats.

Tot plegat fa que s’hagin generat situacions d’una
gran desigualtat pel que fa a l’accés a l’energia (des-
igualtat en la generació i desigualtat en l’ús). De mitja-
na, el consum d’energia primària per càpita al món era
(l’any 2000) de 1,67 tones equivalents de petroli (TEP),
mentre que a Europa era de 3,85 TEP, a l’Estat Espanyol
3,1 TEP i a Catalunya 3,73 TEP.

El planejament energètic

El planejament energètic convencional va tenir la seva
època daurada al llarg de la dècada dels setanta i comen-
çament dels vuitanta, quan l’energia estava plenament
regulada pels governs dels Estats nació.

Aquesta forma d’abordar el problema energètic es
basava a extrapolar les tendències del passat cap al futur
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per poder preveure quanta energia faria falta en un
moment determinat en una societat existent. 

Aquesta manera de procedir, es va caracteritzar per-
què les empreses energètiques, per fer front a la sempre
creixent demanda prevista, feien enormes inversions en
gegantins sistemes de generació, transport i distribució.
Però, com que el sistema era regulat pels Estats nació,
les empreses energètiques, tant si eren de propietat
pública com privada, no tenien cap mena de problema
per fer-hi front, ja que se’ls permetia repercutir, al llarg
del temps, els costos en els usuaris, a través dels meca-
nismes que regulaven les tarifes que els consumidors
havien d’abonar per disposar dels subministraments
energètics.

Si bé es cert que en èpoques històriques determinades
ha crescut la població, l’economia i la intensitat energè-
tica, sobretot en els inicis dels processos d’industrialit-
zació, també és cert que, quan les societats industrials
s’han desenvolupat, aquestes s’han anat transformant i
dins seu s’han anat qüestionant els «dogmes» del creixe-
ment continuat i sens fi, ja que vivim en un planeta
estrictament limitat i on els processos que tenen lloc a la
natura es caracteritzen perquè neixen, creixen, maduren,
decauen i moren, i on el creixement il·limitat només és

possible pel que fa a desenvolupar capacitats internes,
innates en els éssers humans.

Si ens fixem en l’evolució de la intensitat energètica
als països que s’han anat industrialitzant, veurem que la
intensitat energètica en una primera fase creix (moment
que correspon al desenvolupament de la indústria
pesant), després s’estabilitza, i posteriorment començar
a decréixer. Una altra observació que podem fer, és que
el pic de la intensitat energètica va sent cada vegada infe-
rior als països que amb un cert retard es van industrialit-
zant en relació amb els primers que van seguir el procés
industrial (vegeu la figura 1).

El resultat de la manera de procedir que planejava l’e-
nergia com una cosa que sempre havia de créixer, va ser
que les previsions fetes seguint els models de creixement
continuat van ser sempre errònies, cosa que va fer que
les països que la practicaven es trobessin amb parcs
energètics sobredimensionats, amb enormes inversions
molt difícils d’amortitzar, etc.

Exemples recents d’aquesta manera de fer són els
anomenats Pla de millora energètica de Barcelona, que
ha estat promogut per la regidora ecosocialista Imma
Mayol i el Pla d’Energia de Catalunya promogut primer
per CIU i despres pel tripartit.

Vers l’autosuficiència energètica

En oposició a la resposta convencional que es dóna a
la qüestió de l’energia, des dels anys setanta hi ha perso-
nes i entitats que malden per obrir un nou camí en la
qüestió de l’energia.

La crítica de la forma convencional d’abordar la pro-
blemàtica energètica va començar a ser visible quan,
l’any 1976, Amory B. Lovins va publicar, a la revista
Foreign Affairs, el seu famós treball titulat «Energy Stra-
tegy: The Road Not Taken», que posteriorment, i de
manera més extensa, seria publicat en forma de llibre
(Soft Energy Path. Toward a Durable Peace). 

Aquesta nova manera d’enfocar la problemàtica ener-
gètica s’anomena Soft Energy Path (‘camí energètic

Parc eòlic Middelgrunden a Copenhage. 20 generadors de 2 MW
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tou’) des que Amory B. Lovins així la va batejar l’any
1976.

Mentre que els planificadors energètics convencionals
posen l’èmfasi en com expandir els subministraments
energètics a partir de fonts d’energia a l’abast per tal de
cobrir la demanda homogènia projectada, Lovins va sug-
gerir una resposta alternativa, tot plantejant el problema
energètic des d’un altre punt de vista: com cobrir unes
necessitats finals heterogènies amb un mínim d’energia
(i altres recursos) i a partir de les fonts d’energia més
adequades a cadascun dels usos finals.

Lovins oferia una visió d’un món futur a partir de la
millora de l’eficiència energètica (tant de les tecnologies
per al subministrament, com de les tecnologies d’ús
final) i a partir de l’aprofitament de les fonts d’energia
renovables, en comptes de continuar depenent dels com-
bustibles fòssils i l’energia nuclear.

Les respostes que el «camí energètic tou» dóna a les
tres preguntes clau en la problemàtica energètica són les
següents:

1) Quina quantitat d’energia cal fer servir? S’ha
reduir el malbaratament energètic de la societat actual
reduint els consums, adequant les fonts als usos finals i
creant sistemes energètics eficients. Tot plegat, per
reduir i evitar la introducció a la biosfera de productes
contaminants.

2) Quin tipus de tecnologies cal fer servir? Tecnolo-
gies a petita escala o a escala comunitària, per fer possi-
ble la captació, la transformació i la utilització de l’ener-
gia solar tant en les seves formes directes com indirectes
(que flueixen per la biosfera). I tot, per facilitar la com-
prensió dels sistemes energètics per part de les persones
que els fan servir.

3) Qui ha de controlar els sistemes energètics? S’han
de fer néixer sistemes energètics descentralitzats que

emprin fonts d’energia renovables i que siguin propietat
de la comunitat que els maneja i els fa servir. I tot, per
fer possible el control democràtic a escala local.

Les principals característiques pel que fa al canvi ener-
gètic tou i al canvi energètic dur es presenten a la taula 1.

A partir del treball d’Amory B. Lovins, nombrosos
grups de científics i tècnics crítics, en col·laboració amb
grups d’activistes energètics d’arreu del món, comença-
ren a desenvolupar el que popularment s’ha conegut com
a plans energètics alternatius. Tots aquests plans s’han
caracteritzat per qüestionar les premisses del creixement
sense límits i especialment el «dogma» que la intensitat
energètica havia de créixer perquè pogués créixer l’eco-
nomia de les societats humanes.

A les taules 2, 3 i 4 es presenten les llistes dels prin-
cipals plans per tancar les nuclears en alguns països, els
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principals plans per a un futur energètic sostenible i els
principals plans energètics alternatius que es van realit-
zar entre els anys setanta i el final dels anys noranta.

Plans d’acció energètica locals,
alternatius i tous

Una proposta concreta d’aplicació del Soft Energy
Path a un àmbit local és el que s’anomena pla d’acció
energètica local, alternatiu i tou, que és, tal com indica el
seu nom, un projecte portat a terme a iniciativa d’una
agència local d’energia, una entitat local (ajuntament,
consell comarcal) o un col·lectiu ciutadà (grup ecologis-
ta, associació de veïns, etc.) per tal d’implantar l’aprofi-
tament de les fonts d’energia netes i renovables que hi ha

al territori d’una entitat local (municipi, comarca, etc.),
orientat cap a l’autogestió energètica dels pobles i fins i
tot dels habitatges. Aquest pla té per finalitat obrir el
camí per fer possible la substitució dels actuals sistemes
energètics centralitzats, i responsabilitza els usuaris dels
serveis energètics sobre les seves necessitats reals i sobre
la capacitat de càrrega del territori en qüestió, i de les
externalitats negatives degudes als sistemes energètics
basats en combustibles fòssils i nuclears.

Per què un pla d’acció energètica
local, alternatiu i tou?

Els canvis en l’aprofitament i l’ús de les diferents fonts
d’energia han tingut lloc, al llarg de les darreres dècades,
sota el paradigma del desenvolupament i del creixement
sense límits, sense tenir en compte ni els costos ecològics
i socials ni l’exhauriment de les fonts d’energia no reno-
vables, ni la degradació del medi ambient. La crisi ener-
gètica mundial i la crisi de valors que suporta la civilitza-
ció del malbaratament creixent fan pensar en la necessitat
d’engegar polítiques que suposin la reorientació d’acti-
tuds en l’aprofitament i l’ús de les fonts d’energia.

D’altra banda, la tendència al gegantisme dels siste-
mes energètics industrialistes oblida els efectes negatius,
sovint externs als cicles d’aprofitament, distribució i ús
de les fonts d’energia, com ara els desequilibris i les
dependències energètiques entre territoris o respecte a
corporacions transnacionals, les falles en els sistemes
seguretat de les macroinstal·lacions energètiques, i la
degradació ocasionada per la generació de residus.

Canvi energètic tou Canvi energètic dur

Consum d’energia Creix contínuament Decreix

Es dobla cada vegada en menys temps S’estabilitza 

Tecnologia energètica Es basa en la mobilització de recursos Es basa en tecnologies a petita escala,
dels governs o de les grans corporacions, propietat de la comunitat local, al servei
per poder construir instal·lacions de les famílies, els comerços i les 
gegantines, increïblement complexes, empreses locals
perilloses i cares

Fonts d’energia Crema de combustibles fòssils, Aprofitament de les fonts d’energia 
liqüefacció i gasificació, fissió nuclear que flueixen per la biosfera: sol, vent,
i fusió nuclear aigua, biomassa, calor de la Terra, etc.

Sistemes energètics Centralitzats Descentralitzats
Controlats per una casta tècnica Controlats democràticament
altament qualificada

Objectiu principal Cobrir la demanda homogènia projectada, Cobrir les necessitats d’usos finals
amb fonts d’energia d’alta qualitat heterogènies amb les fonts d’energia
(combustibles líquids i gasosos, electricitat) més escaients a cada ús final

Taula 1. Característiques del canvi energètic tou i del canvi energètic dur
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Els governs dels Estats nació van acceptant les tesis
ecologistes sobre el canvi climàtic (l’efecte hivernacle),
les pluges àcides que poden donar lloc (i, de fet, ja donen
lloc) a desastres irreversibles, i comencen a afavorir polí-
tiques de reducció de les emissions. La pretesa «solució»
que ofereix l’energia nuclear enfront dels combustibles
fòssils, només ho podria ser a canvi de l’enverinament
radioactiu dels sistemes naturals i la proliferació nuclear.
La construcció de centrals nuclears ha afavorit els poders
financero-industrials que es beneficien de la seva cons-
trucció i el seu finançament.

Mentrestant, alguns països comencen a fer passos,
més o menys importants, en l’aprofitament i l’ús de les
fonts renovables d’energia, alguns amb esquemes cen-
tralitzats i altres descentralitzats, o una barreja dels dos.

L’arrel teòrica dels plans d’acció energètica, locals,
alternatius i tous, cal cercar-la en l’ecologia i en el con-
cepte ecològic de capacitat de càrrega d’un ecosistema.
Un sistema natural o ecosistema pot sostenir solament
una certa quantitat de població animal i vegetal, al llarg
d’un període de temps determinat. Entre els factors que
limiten la quantitat de vida que un ecosistema pot soste-
nir hi ha: l’energia solar que rep, l’aigua disponible, la
composició i fertilitat dels sòls, el clima, etc. Un ecosis-
tema pot sostenir indefinidament un determinat nivell de

Any Autor/s País Títol

1986 Barrett i Nectoux Gran Bretanya Tancament: 4 anys per tancar tots els reactors nuclears 
de la Gran Bretanya

1987 Kriensberg EUA Continuar és massa costós: Possibilitat econòmica de
progressivament no utilitzar energia nuclear

1987 Radanne França Deixar enrere les nuclears: un plus per a l’economia

1987 Allende et al. Espanya 1992 Sin Nucleares: Un proyecto para sustituir la energía
nuclear en España

1989 Peters República Federal Energía atómica: ¡Es posible su abandono inmediato! 
d’Alemanya Un programa que marca el camino

Any Autor/s País Títol

1999 Goldenberg Internacional Energia per a un món sostenible

1992 RSWG-IPCC Internacional Escenari global intensiu renovable

1993 Dessus Internacional Stratégies énérgetiques pour un développement durable

1993 Dessus Internacional Potència mundial d’energies renovables

1993 UNSEGED Internacional Energia solar: una estratègia en suport del medi ambient 
i el desenvolupament

1993 SEI-Boston Internacional Cap a l’energia de futur lliure de combustible fòssil:
la pròxima transició energètica

Taula 2. Plans per tancar les centrals nuclears en alguns països

Taula 3. Plans per a un futur energètic sostenible

Middelgrunden és propietat a mitges de 9.000 persones que viuen a
Copenhagen i l’empresa elèctrica municipal

Fo
to

:
SP

O
K



165

Món social

vida mentre no sobrepassi els límits inherents a la seva
capacitat de càrrega. Els plans d’acció energètica locals,
alternatius i tous reconeixen la capacitat de càrrega d’un
territori.

Objectius d’un pla d’acció
energètica local, alternatiu i tou

Modificar els consums energètics d’un territori en
funció de la disponibilitat de les fonts d’energia netes i
renovables i del seu potencial, i de la seva «capacitat de

càrrega». O sia, sense creuar el llindar per sobre del qual
es destarotarien els equilibris ecològics. 

En concret: reducció del malbaratament energètic
actual, sobretot disminuint el consum, però també ade-
quant les fonts d’energia als usos finals i implementant
sistemes energèticament eficients, per reduir i limitar
dràsticament la introducció de contaminants a la biosfe-
ra.

Cercar el reequilibri socioterritorial a partir de l’apro-
fitament, l’ús de l’energia i de la propietat dels sistemes
energètics.

En concret: utilització de tecnologies a petita escala
i/o a escala comunitària, per fer possible la captació,

Any Autor/s País Títol

1977 Steen Suècia Suècia solar

1977 Todd Gran Bretanya Una estratègia energètica alternativa per a la Gran Bretanya

1978 Bellevue França Projecte ALTER

1979 Leach Gran Bretanya Una estratègia de baixa energia per a la Gran Bretanya

1979 CAITS Gran Bretanya Opcions energètiques i desenvolupament

1979 AEPDEN Espanya Model energètic de trànsit

1979 Marín et al. Catalunya Pla energètic per a Catalunya: Bases per a una proposta

1979 Taylor EUA El Pla del canvi energètic tou

1980 Diversos autors Suècia Solar versus nuclear: Triant l’energia del futur

1980 Oko Institut República Federal Subministrament energètic sense energia nuclar ni petroli
d’Alemanya peral FRG

1980 Kendall EUA Estategies energètiques: Cap al futur solar

1981 Brooks Canadà Creixement energètic zero per a Canadà

1981 Edwards País de Gal·les Política energètica per a Gal·les

1982 Corominas i Puig Catalunya L’autonomia energètica a Catalunya: una opció possible

1982 Olivir et al. Gran Bretanya Futur energètic eficaz: Valorant l’opció solar

1983 UCS EUA Una segona oportunitat. Futur elèctric de New Hampshire:
un model per a la nació

1983 FOE Canadà 2025 Futur energètic tou per a Canadà

1983 Bott Canadà Vida després del petroli: política d’energia renovable per a 
Canadà

1983 Flood Gran Bretanya Projecte solar. El potencial de l”energia renovable

1984 NAS EUA El pla eneregètic d’Audubon

1984 CMEP EUA El camí a l’estalvi energètic de tres milions de dòlars: una
plataforma d’energia segura

1984 Huelplund Dinamarca Energia per al futur: Pla energètic alternatiu 1983

1987 ERR Cornualla Pla energètic de Cornwall

1988 Oko Institute República Federal El marc de les energies verdes renovables el 2010
d’Alemanya

Taula 4. Plans energètics alternatius per a alguns països
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transformació i ús de l’energia solar, en les seves formes
directa i indirecta, i per facilitar la comprensió dels sis-
temes energètics per part de les persones que els fan ser-
vir. Potenciació dels sistemes energètics descentralitzats,
que utilitzin les fonts locals d’energia neta i renovable,
que siguin propietat de la comunitat que els gestiona i fa
servir, facilitant un control democràtic a escala local, i
posant traves a la monopolització d’un bé comú bàsic
com ho és l’energia.

Mitjans i/o instruments 
d’un pla d’acció energètica 
local, alternatiu i tou

La metodologia per a l’elaboració d’un pla d’acció
energètica local, alternatiu i tou consta de quatre fases:

a) Determinar les fonts i la quantitat d’energia primà-
ria que la comunitat consumeix anualment i la seva dis-
tribució entre els diversos sectors i subsectors. 

b) Fer un estudi prospectiu de les necessitats energè-
tiques futures en un escenari d’utilització tan ineficient
de l’energia com l’actual, a partir de les tendències
actuals de creixement econòmic i demogràfic.

c) Quantificar l’estalvi d’energia que s’aconseguiria
fer a partir de la implantació de polítiques actives de
generació i d’ús eficient de l’energia. Això es faria ana-
litzant separadament cadascun dels usos finals per conèi-
xer quant pot millorar l’eficiència del sistema que
cobreix la necessitat i quin hauria de ser el període d’im-
plementació de les millores proposades.

d) Valorar les fonts locals d’energia renovable i esti-
mar el seu potencial energètic per subministrar energia a
cadascun dels sectors i subsectors de la comunitat.

e) Realitzar projectes de demostració pel que fa a les
fonts d’energia renovables locals, per cobrir les necessi-
tats reals per tal d’animar la comunitat a abandonar el
subministrament convencional (basat en els combusti-
bles fòssils i nuclears) i passar-se a les fonts d’energia
lliures, netes i renovables.

Els passos bàsics per fer possible un pla energètic
local alternatiu i tou són els següents:

a) Crear un grup de treball prou motivat per tirar
endavant el pla i representatiu dels grups d’interès de la
comunitat local. 

b) Implementar el pla a partir de la concreció de cer-
tes estratègies: considerar la conservació del medi
ambient com una prioritat absoluta, minimitzar els con-
sums procedents de fonts d’energia no renovables, des-
envolupar la producció a partir de fonts d’energia netes i
renovables fins a fer-les rendibles des del punt de vista
econòmic, bo i lligant aquestes polítiques a un programa
de desenvolupament de l’economia local, descentralitza-
ció i participació política de la comunitat local.

c) Iniciar projectes autònoms d’implantació de siste-
mes basats en fonts d’energia netes i renovables: cases
bioclimàtiques, escalfadors d’aigua calenta solar, parcs
eòlics municipals, metanització dels residus orgànics
municipals (sòlids i líquids), etc. 

d) En el nou marc de la desregulació dels sistemes
energètics, plantejar la viabilitat de crear empreses locals
per a la producció d’energia amb fonts netes i renova-
bles, per a la distribució d’energia neta i renovables a la
localitat (electricitat verda, gas verd, biocombustibles,
etc.), per al subministrament de serveis energètics, coo-
peratives de producció d’energia verda, etc.

Les repercussions d’un pla d’acció
energètica local, alternatiu i tou

Les repercussions d’un pla d’acció energètica local,
alternatiu i tou a escala local són les següents::

a) Equitat: distribueix equilibradament beneficis i
costos entre tots els membres de la comunitat local.

b) Democràcia: facilita i possibilita la participació de
les persones que fan servir l’energia.

c) Millores econòmiques, estabilitat i diversitat: l’a-
profitament de les fonts d’energia netes i renovables a
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escala local suposa una font de riquesa per a la mateixa
comunitat.

d) Autonomia i autosuficiència de les comunitats:
contribueix a la descentralització econòmica i política de
la societat, el qual és considerat com una necessitat abso-
luta del sistema econòmic, polític i social actual.

Una nota final

Tal com va escriure Valentina Borremans a la seva
obra Guide to Convivial Tools, «les eines, al llarg del seu
desenvolupament tecnològic, arriben de vegades a llin-
dars que són crítics des del punt de vista de la societat»,
i «quan una eina traspassa aquests llindars, adquireix un
caràcter que afecta de forma inevitable la cultura, l’es-
tructura social i la distribució del poder polític en el si de
la comunitat que la fa servir».

Al meu entendre, les tecnologies energètiques estan
subjectes a aquests llindars crítics. Mentre que algunes
tecnologies energètiques menen a l’especialització de
funcions, a la institucionalització de valors i a la centra-
lització del poder, hi ha altres tecnologies energètiques
que eixamplen l’abast de les capacitats de cada persona,
el seu control i la seva iniciativa, limitats únicament pels
clams de les altres persones a disposar del seu poder i lli-
bertat. 

L’exercici del dret inalienable a la democràcia tecno-
lògica i energètica és la responsabilitat que tenim les per-
sones que creiem que la humanitat pot viure dins els llin-
dars que ens marquen els sistemes naturals. Escollir les
tecnologies energètiques que ho permetin és l’alternativa
del segle XXI.
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Des de fa temps està en discussió el traçat d’una línia
de 2 × 400.000 volts, concertada per la companyia elèc-
trica francesa RTE/EDF i l’espanyola REE. Aquesta
línia ha de travessar els Pirineus per connectar-se amb la
xarxa espanyola. Les companyies han considerat diver-
ses possibilitats des del País Basc, passant per la Vall
d’Aran, per la vall de Louron i per l’Arieja. Però sempre
han topat amb una forta oposició de la població, i és per
això que finalment ara intenten fer-la passar per la Cata-
lunya Nord. Analitzarem els motius de la construcció
d’aquesta línia, les lluites dels opositors, i per quines
raons la majoria de la població hi està en contra.

Com a conseqüència del xoc petrolier del 19731, Fran-
ça va augmentar la seva producció d’electricitat d’origen
nuclear. Però el consum interior no ha seguit l’augment
de producció, i França s’ha trobat amb un excedent de
producció.

Als anys vuitanta, es va signar un conveni entre REE
i la seva homòloga francesa EDF, juntament amb els dos
governs respectius, per lliurar a Espanya electricitat
durant un període de deu anys. Però la realització d’a-
quest contracte planteja molts de problemes i ha canviat
d’objectiu.

Cronològicament, tenim l’evolució següent:
– 1984: acord de principi entre EDF i REE sobre

futurs lliuraments per a un període de deu anys.
– 1990: confirmació d’aquest acord, com a objectiu

del lliurament de 1.000 MWh. No hi ha cap traçat
definit sobre la futura línia. Al País Basc sembla
una solució per al traçat. S’afegiren dues unitats
suplementàries a la central nuclear de Golfech
(Agen). Però aquest projecte provoca manifesta-
cions i amenaces per part d’ETA. Massa arriscat!
Llavors es tornen cap als Pirineus centrals. Sembla
una bona solució per al traçat, que passaria per la
Vall d’Aran. Però hi ha una forta oposició de la
població, amb el suport del rei d’Espanya, que té el
costum de passar les seves vacances pels voltants de
Baqueira-Beret. Llavors es mira cap a la vall de

Louron. Del 1995 al 1996 tenen lloc diverses mani-
festacions en contra i recursos al Tribunal Adminis-
tratiu i al Consell d’Estat francès.

– 1996: Alain Juppé, primer ministre francès d’ales-
hores, decideix abandonar el projecte, malgrat el
judici favorable del Tribunal.

– 1997: nou acord hispano-francès signat per Jorge
Fabra, president de REE, i per Pierre Daurès, direc-
tor general d’EDF. Aquest intenta sortir de l’atzucac
en el qual es troba per no haver obrat d’acord amb
els ciutadans afectats. L’acord estipula que, si no hi
cap traçat realitzat abans de l’1 de gener de 2007,
EDF haurà de pagar 60 milions de francs2 d’indem-
nització per any de retard.

– 2001: el secretari d’Estat, Chr. Pierret, anuncia el
començament de la concertació local a la Catalun-
ya Nord.

– 2002: aprofitant el traçat del TGV, EDF utilitza
aquesta ocasió per intentar convèncer els catalans
que aquesta línia de 2 × 400.000 volts és vital per a
la Catalunya Nord, per als catalans del Sud i per ali-
mentar la línia del TGV, quan ja sabem molt bé que
aquesta línia servirà principalment per vendre l’ex-
cedent d’electricitat a tota la península Ibérica i al
Magrib.

El moviment opositor 
a les autopistes
elèctriques entre
França i Espanya
Jaume Oliva
Membre de la Federació contra la Línia de THT

Món social

Com a conseqüència del xoc
petrolier del 1973, França va
augmentar la seva producció
d’electricitat d’origen nuclear

1 Nota de la redacció: S’anomena «xoc petrolier» l’encariment sobtat del preu del
petroli. La primera vegada que es va produir aquest fenomen va ser entre els anys
1973 i 1974. En dotze mesos el preu del barril de Brent va augmentar el 368%.
2 9.146.941,03 euros
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S’ha de posar en coneixement que la xarxa elèctrica
francesa ja està connectada a la xarxa espanyola mitjan-
çant set línies de MAT (molt alta tensió) que són utilit-
zades molt per sota de la seva capacitat.

Quina és, doncs, la justificació veritable i actual de la
construcció d’aquesta línia de 2 × 400.000 volts? L’ex-
plicació es troba en el nou escenari energètic europeu,
que preveu la liberalització del sector elèctric. A França
es preveu la privatització de la companyia estatal EDF i
la seva filial RTE. Recordem que EDF farà la producció,
i RTE, el manteniment de les línies i el transport de l’e-
lectricitat. Sota l’impuls de Loyola de Palacio,3 la
Comissió Europea va declarar, el 20 de desembre 2001,
aquesta línia THT (MAT) com a prioritària. Això vol dir
que a partir d’ara qualsevol companyia elèctrica podrà
vendre i comprar, dins el marc d’Europa, electricitat fora
de les seves fronteres: és a dir, fer el comerç de l’electri-
citat.

Les línies de 400.000 volts responen als interessos de
les companyies, i no a necessitats reals. Cal reflexionar
que, si aquesta línia passa avui, demà seran altres línies
les que es presentaran com a necessàries, ja que es pre-
veu de subministrar electricitat a tot el Magrib. En vista
d’aquest futur tràfic, ja hi ha un cable submarí de 1.000
MWh que travessa l’estret de Gibraltar.

Les companyies REE i RTE argumenten que aquestes
línies son necessàries per suplir el dèficit energètic de les
comarques gironines i per al tren d’alta velocitat. El dèfi-
cit de les comarques gironines es pot compensar altra-
ment. Si hi ha dèficit, per què les companyies elèctriques
promouen les estufes elèctriques i els climatitzadors?
D’altra banda, el tren de gran velocitat tindrà les seves
pròpies línies alimentades per un transformador de
400.000/225.000 volts a l’indret de Baixas (Carta de
RTE del 3 de setembre 2004).

L’oposició a les línies

Els motius són múltiples i variats segons els grups i
les persones. Els uns, per ideals polítics (contra el siste-
ma liberal); d’altres, contra les centrals nuclears, que
continuaran funcionant; d’altres, per qüestions de salut,
de paisatge, de medi ambient... Però tots estan en contra
de les línies. Amb tot, cal destacar els motius següents:

– Constitueixen un atemptat contra el medi ambient,
ja que impliquen un alt grau de contaminació visual
(torres de 60 a 80 m), acústica i electromagnètica
(radiacions nocives per a la salut).

– Perjudiquen el valor de les finques afectades: és
perillós treballar a prop de les línies, i encara més
residir-hi.

– Perjudiquen el turisme i l’economia local.
El moviment opositor s’ha manifestat d’una manera

mes forta i unitària a la Catalunya Nord que a la Cata-
lunya Sud (Principat). 

L’oposició a les línies 
a la Catalunya Nord

El primer projecte de la línia passa per la plana del
Rosselló. Al principi del 1999, un article del partit eco-
logista Verds en contra de la línia va ser publicat pel diari
L’Independent de Perpinyà. Però no serà fins al comen-
çament del 2002, sota la pressió dels ciutadans, que tren-
ta-cinc alcaldes de quaranta-un municipis afectats es van
reunir a Vilamulaca i van decidir unànimement d’oposar-
se a aquesta línia. Mentrestant, la federació d’entitats
ecologistes France-Nature-Environnement, a la demanda
d’ECCLA4 un dels seus membres, tal com ho preveu la
legislació, reclama a l’Estat la creació d’una Comissió
de Debat Públic sobre el projecte. Els debats tindran lloc
en uns quants pobles de la Catalunya Nord del 21 de
març 2003 al 27 de juny 2003. També al principi del
2002, els principals sindicats de pagesos i un bon nom-
bre d’associacions ecologistes i cíviques es manifestaren
en contra de la línia. El mes de febrer del 2002, els opo-
sitors van enviar un delegat al Congrés de Llagostera i es
van adherir al manifest publicat.

Els primers dies de juny del 2002, es van reunir a la
Jonquera diverses associacions ecologistes de la Cata-
lunya Nord i del Principat per intentar concertar la lluita
contra la línia. Altres reunions van tenir lloc a Girona, a
la Màquia5 principalment. Va ser en el curs d’aquestes
reunions que es va crear l’Associació de Defensa de les
Terres Nord-orientals que havia de coordinar la lluita
ecològica a la Catalunya Sud.

Davant aquesta oposició, que inclou els diputats de
dretes més aviat indecisos, ja que se’ls acusarà d’estar
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d’electricitat a tota la

Península Ibèrica i al Magrib

3 Actualment és membre de la Comissió Europea i ocupa els càrrecs de vicepre-
sidenta i comissària de Relacions amb el Parlament Europeu, Transports i Ener-
gia.

4 Entitat ecologista les sigles de la qual corresponen a Écologie des Corbières et
du Littoral Audois.
5 Centre social gironí del barri de Vista Alegre.

Les línies de 400.000 volts
responen als interessos de les

companyies, i no a
necessitats reals
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contra la línia a Perpinyà i a favor a París per complaure
l’electorat i la seva direcció política, doncs davant aques-
ta oposició l’Estat nomena el peritatge a l’oficina de l’i-
talià CESI per revisar tot el dossier. El dia 11 de desem-
bre del 2002, es va formalitzar la Federació «Non à la
THT», amb dotze associacions membres, que arribaran a
trenta a mitjan 2003. Es l’únic col·lectiu oficial contra la
línia a la Catalunya Nord. És va crear un altre col·lectiu
de funcionament informal entre els partits ERC, Verds,
LCR i alguna associació, amb la denominació «400.000
volts, No, Gràcies», però la seva influència en el movi-
ment es pot considerar feble, si no marginal.

A partir d’aquell moment, es va anar informant la
població del perill de la línia, viatjant per tota la Catalun-
ya Nord, amb conferències i projeccions d’un vídeo mun-
tat per la Federació. El Consell General (Provincial) hi va
ajudar tot atorgant-hi una subvenció i prenent a càrrec seu
moltes despeses de cartells, etc. Recordem que en moltes
de les reunions que van tenir lloc a la Catalunya Nord hi
van participar delegats d’entitats del Principat i hi van
explicar que també hi havia oposició a l’altre costat dels
Pirineus, contràriament al que pretenia RTE.

Del 21 de març de 2003 al 27 de juny de 2003, van
tenir lloc els debats de la Comissió de Debat Públic. En
aquests debats, les discussions van ser dures i fins i tot
violentes. S’hi van abordar tots els problemes generats
per la línia: economia, medi ambient, turisme, salut, etc.
La companyia RTE va fer venir universitaris i professors
de facultat. L’oposició va tenir molts de problemes, ja
que molts científics francesos contactats no van respon-
dre per «por de represàlies» o per «incompetència». Van
ser, doncs, pocs científics, algun estranger, els qui van
acceptar de sostenir els arguments de l’oposició.

El 31 de maig de 2003 va tenir lloc una gran manifes-
tació a Perpinyà contra la línia que va reunir unes quin-
ze mil persones de la Catalunya Nord de totes les cate-
gories socials i de totes tendències polítiques. Moltes
entitats del Principat hi van participar, en particular el
col·lectiu «Salvem l’Empordà», que organitzaren un bus
ple. El 18 de juliol 2003, per contribuir a les finances i
per accentuar la pressió popular, es va organitzar una
gran festa al Voló, amb la participació de músics i can-
tants que van actuar de franc.

Al final del 2003, una reunió va aplegar a Carcassona
representants de diverses associacions de la cadena piri-

nenca, per veure si es podien sincronitzar les lluites con-
tra la línia o les línies que haurien de travessar els Piri-
neus.

Això va fer que el 31 de gener de 2004 tingués lloc
una altra manifestació a Perpinyà, i el mateix dia una
altra manifestació a Sant Gironç, a l’Arieja. La de Per-
pinyà va reunir uns vull mil manifestants, i la de Sant
Gironç, uns mil cinc-cents. Dies abans d’aquestes mani-
festacions, la Federació havia muntat algunes torres de
fusta als llocs on s’especulava que hauria de passar la
línia i s’hi va calar foc. Tot un símbol.

Però al final del 2003 apareixen dissensions en el si de
la direcció de la Federació «Non à la THT» entre els par-
tidaris del refús total de la línia, i altres de més disposats
a negociar un canvi de traçat.

Tot això va fer que a l’Assemblea General del febrer
del 2004 hi hagués una escissió a la Federació. El presi-
dent Spiral, favorable a negociar amb RTE, va retirar-se
amb sis o set entitats, les quals, en vista d’aquesta escis-
sió, ja havien creat una altra Federació més favorable a
la negociació amb RTE.

La nova direcció de la Federació «Non à la THT» ha
continuat el treball d’informació. Durant els mesos de
febrer a agost del 2004, ni RTE ni el Govern francès no
van fer cap comentari: érem en període d’eleccions
regionals i europees. No convenia descontentar l’electo-
rat.

L’anunci fet el 14 de abril de 2004 al Parlament de
Catalunya per Josep Maria Rañé, conseller de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya, dient que la línia
era necessària, va provocar un gran disgust a Perpinyà. I,
quan el president de la Generalitat de Catalunya, Sr. Mara-
gall, va venir a la Universitat d’Estiu de Prada, un grup de
persones –entre les quals hi havia l’alcaldessa de Sant Llo-
renç de Cerdans– l’esperava i li va demanar el perquè de
la línia. El Sr. Maragall va respondre que la línia era
necessària per a Catalunya, i la batllessa li va contestar:
«És per això que antigament havia de passar pel País
Basc...» Un altre li va dir: «Ens podríeu comprar una cen-
tral nuclear per posar-la a la plaça Sant Jaume...» 

Món social
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Al mes d’agost, de sobte, el diputat nord-català Sr.
Sicré, va divulgar el nou projecte de traçat de la línia:
pels Aspres, Montferrer, al Vallespir. La gent del Valles-
pir, mig adormida, es va despertar i es començà a mani-
festar. Una altra vegada reunions i manifestacions. Els
dies 27 i 28 de novembre de 2004, es reuneix a Arles de
Tec un congrés internacional amb moltes entitats euro-
pees contra les línies MAT. 

L’oposició a la Catalunya 
Sud (Principat)

Encara que l’oposició del Sud no sigui tan forta com la
de la Catalunya Nord, aquesta oposició existeix. Ja fa
temps que grups més o menys importants es manifesten
contra les línies MAT. Així, el 20 de febrer de 2002 repre-
sentants de diferents municipis de Catalunya i d’entitats
cíviques van decidir signar el manifest anomenat Declara-
ció de Rubí per denunciar, entre altres coses, la prolifera-
ció al país de torres d’energia elèctrica que provoquen un
fort impacte ecològic i que afecten la salut de les persones.

El 23 de feber 2003, la Coordinadora Antilínia de les
Gavarres va organitzar a Llagostera el primer Congrés
Estatal d’Antilínies, amb la participació de trenta-quatre
entitats provinents de Valladolid a Tenerife, sense oblidar
Girona. Al manifest de Llagostera s’hi va adherir la
Federació nord-catalana «Non à la THT», la qual va
nomenar un representant.

També, entre altres opositors, podem esmentar «Sal-
vem les Guilleries», plataforma de diverses entitats com
l’Associació Antilínia Montseny-Guilleries, Vilanna-
Bescanó Natura, etc.

Durant l’estiu del 2003, es va crear a Girona l’As-
semblea en Defensa de les Terres Nord-orientals, plata-
forma d’oposició a les línies.

Van tenir lloc moltes altres reunions a Olot, Girona,
etc. A Girona, precisament va tenir lloc una reunió amb
representants d’entitats antilínies i representants de la
Generalitat; es va tractar del futur energètic de Catalun-
ya.

I a l’Aragó també s’han creat associacions contra les
línies.

El 19 d’octubre del 2003, va tenir lloc a Girona una
manifestació que va reunir unes mil cinc-centes perso-
nes, moltes de la Catalunya Nord, per protestar contra les
línies. El 7 de desembre de 2004, sota l’impuls de «Sal-
vem l’Empordà» moltes entitats antilínies es reuniren a
Cistells. Aquesta reunió és important, ja que per la pri-
mera vegada es passa a accions concretes: creació de
quatre comissions (tècnica, econòmica, de difusió i d’ac-
ció) que treballaran amb vista a informar la gent dels
perills de les línies.

Per fi, la cimera hispano-francesa de Saragossa del 7
de desembre de 2004 no ha resolt res. Els dos caps d’Es-
tat han declarat tant sols la seva voluntat de mantenir el
projecte. Recordem que el President Chirac havia decla-
rat, arran de l’adopció pel Parlament francès de la Carta
del Medi Ambient, que «no era acceptable que boscos de
torres de tota natura desfigurin els nostres camps i fins i
tot els nostres paisatges més bonics». Sense comentaris.

Si ens referim als partits polítics, a la Catalunya Nord
els partits minoritaris ERC, Verds, LCR i Cap 21 estan
contra la línia des del principi. Quant al Partit Socialista i
el Partit Comunista, com va dir el president del Consell
General Sr. Bourquin i un electe comunista, «en l’estat
actual del traçat de la línia, hi estem en contra». Què vol
dir «en l’estat actual del traçat»? Hem de recordar que Jos-
pin al seu temps era favorable a la línia i al transvasament
de les aigües del Roine, i sabem també que el Partit
Comunista té lligams molt estrets amb el sindicat CGT de
l’EDF, el qual és pro nuclear i favorable a les línies.

Els partits francesos de dretes i majoritaris UDF i
UMP segueixen el moviment, malgrat que se senten cer-
tes males llengües que insinuen que estan contra la línia
quan parlen a la Catalunya Nord i a favor quan són a
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París. L’autor de l’article recorda que en una reunió dels
antilínia a Baixas, a l’inici de la lluita, per causalitat, hi
havia també una reunió dels alcaldes de la Catalunya
Nord i un electe de dretes prou conegut ens va dir «¿Què
preferiu: una línia que passi pel Rosselló o una central
nuclear a Figueres?» Sic.

La col·laboració entre la Federació «Non à la THT» i
els partits polítics no ha estat sempre idíl·lica. Els partits
polítics saben que no dominen el moviment. Així, en la
cimera del 2003 entre els presidents Chirac i Aznar a
Carcassona, es va anul·lar una entrevista entre Chirac i

un representant de la Federació sota la pressió de polítics
d’esquerres de la Catalunya Nord.

La manifestació del 31 de gener de 2004 es va fer
malgrat les reticències dels polítics que temien una recu-
peració per a les eleccions espanyoles del 12 de març de
2004 i les franceses del 24 de març.

Amb referència a l’actitud dels partits polítics a la
Catalunya Sud, em sembla que, a part d’ERC i ICV i
algun partit minoritari, els altres no són contraris a la
línia MAT.

Després del 30 d’abril la mobilització contra la línea
MAT ha pres una altra dimensió. Aquest dia al Portús es
reuniren uns cinquante alcaldes dels dos costats de la
frontera, els quals crearen una associació amb l’objectiu
d’oposar-se a la línia. Es va decidir també l’organització
una manifestació que va tenir lloc a la Jonquera el 22 de
maig de 2005. Més de 500 manifestants hi participaren.
Els cantants Lluís Llach i Jordi Barré per Catalunya Nord
llegiren una declaració comuna contra la línia MAT.

Finalment, sigui quin sigui el resultat d’aquesta lluita,
hem de reconèixer que haurà servit a crear i enfortir lli-
gams entre els catalans dels dos vessants de l’Albera.
Almenys així ho esperem.
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Resum

El present article pretén recuperar la memòria històrica d’alguns científics i 
enginyers espanyols que, al llarg de la segona meitat del segle XIX i la primera del XX,
van esmerçar el seu esforç en la proposta i desenvolupament d’idees encaminades a
l’explotació del que avui anomenem energies renovables. L’article descriu amb certa
atenció els casos particulars de Manuel Rico y Sinobas, que va fer les primeres mesu-
res de radiació solar; de Josep Barrufet i Veciana, que va intentar obtenir energia elèc-
trica a partir de les ones del mar; i d’Isidoro Cabanyes, que va proposar la construc-
ció de xemeneies solars. Finalment, l’article presenta una proposta per recopilar i
arxivar sistemàticament tota la informació sobre els orígens de l’energia solar a
Espanya que hi pugui haver disponible.

Una versió resumida d’aquest article es va presentar al XII Congrés Ibèric i VII

Iberoamericà d’Energia Solar, que va tenir lloc a Vigo entre els dies 14 i 18 de setem-
bre del 2004.

Introducció

El 1859, l’Academia de Ciencias va publicar una memòria titulada «Primera serie
de observaciones actinométricas verificadas en Madrid desde el solsticio de invierno
de 1854 hasta el verano de 1855», l’autor de la qual va ser Manuel Rico y Sinobas
(1821-1898), que inaugurava així les mesures sistemàtiques sobre radiació solar a
Espanya2.

El 1885, Josep Barrufet i Veciana va patentar un enginy, anomenat «marmotor»3,
per obtenir energia elèctrica de les ones del mar, i va intentar construir un prototip
funcional a Barcelona a la platja anomenada de la Mar Vella.

El 1903, el coronel d’artilleria Isidoro Cabanyes va publicar, a la revista quinze-
nal La Energía Eléctrica, el seu «Proyecto de motor solar»,4 consistent en una 
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1 Publicat en el número 123, novembre/desembre del 2004, de la revista Era Solar. Revista espanyola dedicada exclusi-
vament a l’energia solar des del 1983. http://www.erasolar.es.
2 J.M. Sánchez Ron. Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX). Taurus (1999). P. 105.
3 José Barrufet y Veciana. Las olas del mar. Apuntes que se relacionan con el movimiento de las mismas y su aprovecha-
miento como fuerza motriz. Edició original: Barcelona: Imprenta de Redondo y Xumetra, 1885; edició facsímil: Librerí-
as París-Valencia, 1996.
4 Isidoro Cabanyes. «Proyecto de motor solar». La Energía Eléctrica: Revista general de electricidad y sus aplicaciones,
any V, tom 8, núm. 4 (25 d’agost del 1903): 61-65; i núm. 5 (10 de setembre del 1903): 81-84.
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xemeneia en la llar de la qual situava un escalfador d’aire mitjançant energia solar, i
en el tir de la qual situava una màquina eòlica per produir electricitat. Molts anys des-
prés, el 1981, el Ministeri Alemany d’Investigació i Tecnologia (BMTF), amb la
col·laboració de l’elèctrica espanyola Unión FENOSA, va construir una màquina
basada en aquest principi a la localitat manxega de Manzanares, amb una potència de
25 kW. Avui, els hereus de l’experiència de Manzanares construeixen en un desert
d’Austràlia una màquina similar, però amb una potència de 300 MW. Ni abans a
Manzanares ni ara a Austràlia, els autors d’aquestes experiències no han mencionat
mai Isidoro Cabanyes com a avançat precursor de la idea.

La teva sorpresa, distingit lector, en llegir aquestes notícies del passat que proba-
blement desconeixies, és la precisa mesura de l’estranyesa a la qual estan relegats
alguns que, com tu i com jo però molt abans que nosaltres, van creure que les ener-
gies renovables podien contribuir al progrés de la humanitat, i es van esforçar amb
els seus limitats mitjans a aconseguir-ho.

No va ser fins a la Segona Guerra Mundial que el petroli es va convertir en el prin-
cipal recurs energètic de la humanitat. Just abans, i des del començament del segle XIX,
havia estat el carbó, sobre el qual Anglaterra, primerament, i Alemanya i França, des-
prés, havien construït autèntics imperis industrials, les diferències d’interessos dels
quals van estar en l’arrel de diverses guerres, entre les quals hi ha la Primera Guerra
Mundial. El carbó és més incòmode de manejar que el petroli, perquè és sòlid (un sòlid
es trafega amb més dificultat que un líquid) i perquè el seu contingut energètic per uni-
tat de massa és un 30% més baix (la qual cosa obliga a transportar més pes per la matei-
xa quantitat d’energia). Això, unit a la relativament baixa eficiència de les màquines
característiques de l’anomenada Revolució Industrial (l’eficiència de les justament
famoses màquines de Watt era inferior al 5%), suposava enormes dificultats al submi-
nistrament energètic dels llocs allunyats de les mines, com era el cas de la conca medi-
terrània, majoritàriament desproveïda de carbó. El més gran consum a Espanya corres-
ponia a la indústria establerta a Catalunya, que s’assortia principalment d’hulla
procedent de New Castle (Anglaterra).5 El transport fins al port dels carbons asturians
era tan difícil (Jovellanos havia proposat una carretera carbonera, que no va arribar a
realitzar-se), que el seu preu als ports del Mediterrani era superior al del carbó anglès.
Imagineu-vos l’esforç que representava extreure carbó a Anglaterra i transportar-lo amb
vaixell fins a Barcelona, en un temps en el qual tant l’explotació de les mines com l’es-
tiba i descàrrega dels vaixells es feia de manera completament manual.

Per pal·liar aquestes dificultats pròpies del subministrament de carbó, alguns van
pensar a desenvolupar alternatives basades en altres recursos energètics, com ara el
Sol o les onades del mar, més abundants al Mediterrani. Són ben coneguts els treballs
de Mouchot,6 estimulats per les necessitats energètiques que plantejava la colonitza-
ció d’Algèria (envaïda per França l’any 1830), i que va arribar fins i tot a proposar la
utilització d’hidrogen com a vector d’emmagatzematge d’energia solar. En efecte, el
1879 va dedicar la seva atenció al problema de «com emmagatzemar la calor del
Sol?» Va proposar generar corrent elèctric mitjançant «un instrument ja en excel·lent
condició [...] el dispositiu termoelèctric», i amb aquest descompondre l’aigua en oxi-
gen i hidrogen per obtenir «una reserva de combustible tan preciosa com abundant».
I va fer alguns experiments prometedors per aquest procediment: «diversos disposi-
tius molt rudimentaris m’havien donat quantitats interessants d’electricitat». Mai no
he vist referenciat aquest antecedent en els escrits dels actuals paladins de l’hidrogen
com a vector de transport energètic. Al meu entendre, això és un clar símptoma de la
desmemòria històrica que plana damunt el món tecnològic actual. 

Més tard, un enginyer americà però d’origen alemany, Schuman, va construir la
famosa bomba solar del Maadí (Egipte, 1912), i va proposar al govern alemany la
construcció de 52.600 km2 de col·lectors solars al Sàhara, per donar al món «a per-
petuïtat els 270 milions de CV necessaris per igualar tot el combustible extret el
1909».7 Alemanya havia ocupat l’actual Namíbia, llavors anomenada «Àfrica Sud-
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5 A. del Valle Menéndez. «La minería del carbón». A: Historia de la Tecnología en España. Ed. Valatenea, 2001. P. 206.
6 A. Mouchot. La chaleur solaire et ses applications industrielles. París: G. Villars, 1869.
7 K. Butti i J. Perlin. Un hilo dorado. Blume, 1980. P. 111.



177

Curiositats

occidental Alemanya», i estava interessada a estendre l’ocupació a la resta de l’Àfri-
ca. Les vel·leïtats colonialistes espanyoles, malgrat els territoris ocupats al Marroc,
eren de menor entitat, i això explica el menor auge que van tenir aquí els intents de
desenvolupar aquestes altres alternatives energètiques. Tot i així, també va haver-hi a
Espanya qui va pensar seriosament en això. I, si els seus intents no van arribar tan
lluny com els de francesos i alemanys, va ser a causa, principalment, de la diferent
circumstància dels seus respectius països, no pas a la diferent qualitat dels homes,
que és, tant si es vol com si no es vol, igual per totes bandes.

Hi ha, almenys, dues raons per recuperar la memòria d’aquests precursors. La pri-
mera, perquè és senzillament un gest de bones persones el fet recordar amb respecte
els seus majors. La segona, perquè reconèixer que el que creiem «les nostres» idees
se’ls han pogut acudir a uns altres abans que a nosaltres és antídot contra el que Eins-
tein anomenava la «pressumptuositat modernista»,8 que és una definició, precisa com
totes les seves, de la supèrbia, de la qual res de bo, ni en el pla personal ni en el pro-
fessional, no es pot esperar. Einstein recomanava la literatura clàssica com a mitjà
d’atallar l’amenaça de la supèrbia. Insistint en això, en una entrevista que li van fer
el 1950, a la pregunta «Què en pensa, dels profunds canvis en la nostra vida que pre-
diuen alguns científics?», va respondre: «Els éssers humans som sempre els matei-
xos. No hi ha veritables canvis profunds.»9 A aquestes raons, que he tingut l’encert
de fonamentar en altres més savis que jo, seguint un consell de l’Arxipreste d’Hita:

Como dize Aristóteles, cosa es verdadera,
El mundo por dos cosas trabaja: la primera,
Por aver mantenecia; la otra cosa era
………………………………
Si lo dexiés de mío, sería de culpar;
Dízelo grand filósofo, non só yo de rebtar:
De lo que dize el sabio non devemos dubdar,
Ca por obra se prueba el sabio e su fablar.10

Cal afegir, a més, la que diu que rebuscar en la història és entretingut i instructiu.
I, ja que ha sortit a col·lació l’Arcipreste, no serà sobrer recordar que també ell pre-
venia contra la facilitat de caure en la supèrbia:

Quantos por la sobervia fueron e son dañados
Non se podrían escrevir en mill pliegos contados.11

Amb aquest abús de l’Arcipreste no he pretès més que seguir la recomanació
d’Einstein de dedicar molta atenció als clàssics, no sense abans reconèixer que molts
poden pensar que tot això és aliè al desenvolupament científic i industrial, que se
suposa ha de ser l’últim objecte dels afanys de qui ens dediquem professionalment a
les energies renovables. Res millor per això que citar un altre clàssic:

–Más has dicho, Sancho, de lo que sabes –dijo don Quijote–; que hay algunos que
se cansan en saber y averiguar cosas que, después de sabidas y averiguadas, no
importan un ardite al entendimiento ni a la memoria.12

Si això és el que penses, amic lector, et diré sense embuts que les ratlles següents
no són per a tu, que veuré de grat que posis ara fi a aquesta lectura i

No más, sino que Dios te guarde y a mí me dé paciencia para llevar bien el mal
que han de decir de mí más de cuatro sutiles y almidonados.13
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8 A. Einstein. Mis ideas y opiniones, Barcelona: Bon Ton, 2000. P. 57.
9 Ibíd.: 142-143.

10 Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Libro de buen amor, quadernes 71 i 72.
11 Ibíd.: quaderna 234.
12 M. de Cervantes. Don Quijote de la Mancha, II, cap. 22.
13 M. de Cervantes. Novelas ejemplares. «Prólogo al lector».
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El present article no té la intenció de fer el compendi dels fets dels precursors de
les energies renovables a Espanya. Limiten la meva capacitat de presentar només uns
quants casos que he arribat a saber. 

Manuel Rico y Sinobas (1819-1898) va ser un metge i físic castellà al qual corres-
pon l’honor d’haver estat el primer científic espanyol que va plantejar la necessitat i
la possibilitat de generar un fitxer centralitzat on recollir totes les informacions cli-
màtiques i meteorològiques que es poguessin obtenir en registres documentals
antics.14 Més interessat en les observacions meteorològiques que en les aplicacions
pràctiques de l’energia solar, va fer la «Primera serie de observaciones actinométri-
cas verificadas en Madrid desde el solsticio de invierno de 1854 hasta el verano de
1855», títol de la Memòria presentada a la Real Academia de Ciencias de Madrid
(tom III, segona sèrie, «Ciencias Físicas», pàg. 187-289). Aquest document està pre-
cedit d’una breu introducció, de poc més d’una pàgina, en la qual es limita a des-
criure les condicions climatològiques durant el període de mesuraments, i l’instru-
ment que va utilitzar:

«Afortunadament el mes de desembre va transcórrer ras i serè en tot el migdia
d’Europa, i, aprofitant aquesta oportunitat, les observacions d’aquella època poden
considerar-se com molt aproximades a l’exactitud de què és capaç l’actinòmetre
d’Herschel, del qual ens hem servit per fer aquestes observacions. Escàs, al contrari,
va ser el nombre d’observacions corresponents a tot el mes de febrer i març; però en
canvi l’abril, el maig i el juny van transcórrer més serens, i especialment en l’últim
mes el dia 21 i els següents, que podien considerar-se com a crítics per a aquesta clas-
se de treballs.»

Segueixen cent pàgines amb totes les mesures (aproximadament, vint per pàgina)
que va realitzar amb l’actinòmetre esmentat. La figura 1 presenta la primera pàgina
de la memòria de Rico y Sinobas, com també el full en el qual figuren les mesures
del 31 de desembre de 1854 i de l’1 de gener de 1855. La primera d’aquest dia va ser
presa a dos quarts de nou del matí. El senyor Manuel matinava fins i tot el dia de Cap
d’Any! L’actinòmetre de Herschel era un dispositiu basat a mesurar l’elevació de
temperatura experimentada per un cert volum d’aigua exposat al Sol durant un quant
temps (prop d’un minut) en el qual les condicions de mesura es mantenien estables.
Va ser el primer d’una sèrie d’equips basats en aquest principi, que van assolir mesu-
res d’irradiància d’una precisió prou notable. Per exemple, la de la constant solar el
1875, amb un error inferior al 3%. Curiosament, Herschel fou també un famós cons-
tructor de grans telescopis astronòmics (amb un d’aquests va descobrir Urà, la qual
cosa li va representar l’immediat reconeixement de la comunitat científica
(ULL/REF PG ·&). Un dels telescopis més grossos, de 6 m de llargària (el segon més
gros del món, llavors), va ser instal·lat, a la fi del segle XVIII, a l’Observatori de
Madrid (que és situat al Retiro). Arran de la invasió dels exèrcits francesos, aquest
telescopi va ser cremat per les tropes invasores, i l’edifici, convertit en polvorí. Avui,
l’Observatori s’ha convertit en museu i està molt avançat un projecte per construir-hi
una rèplica d’aquell telescopi. Destruir primerament per enyorar després! Això sem-
bla una de les pautes del comportament humà.

Josep Barrufet i Veciana va presentar el seu enginy per aprofitar les ones en un
opuscle de trenta-dues pàgines, publicat el 1885, la lectura de les quals és autèntica-
ment deliciosa ja des de la dedicatòria: «DEDICO la poca o molta importància que
pugui arribar a tenir en el món mecànic la realitat del meu invent, a la NACIÓ
ESPANYOLA, la meva pàtria nadiua; a la INDÚSTRIA I AGRICULTURA CATA-
LANES, perquè Catalunya és el país on vaig veure la llum primera […] a En […] i
En […], els meus particulars socis i amics, perquè han sabut reanimar el meu esperit
i ajudar-me en la penosa lluita que vaig sostenint per espai d’un cert temps per por-
tar a efecte els meus plans, i a En […] i En […] i En […], perquè a la seva sola ini-
ciativa es deu el primer MARMOTOR que s’està construint a Barcelona sobre la 
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14 G. Garza Merodio i M. Barriendos Vallvé. «El clima en la historia». Ciencias, 51 (1998): 22-25.
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platja de la titulada MAR VELLA, […] que m’han alliberat d’haver d’anar a cercar
a llunyanes terres la protecció que necessitava per exhibir la demostració de les
meves combinacions mecàniques.» A la introducció «AL LECTOR», fa un autèntic
cant poètic a l’onatge: «[…] aquest continu i variat moviment que absorbeix i emba-
daleix la nostra fantasia […] les tranquil·les onades que en dies d’afable calma ban-
yen amb suavíssim amanyac les adormides sorres de les nostres platges»; preveu con-
tra el futur esgotament dels combustibles fòssils: «[…] el vapor no pot prescindir del
carbó mineral, que té un límit fatal pronosticat per notables i savis estadistes, que el
seu conscienciós càlcul ha fixat la durada de tan indispensable combustible sobre el
nostre planeta en menys de tres segles»; i proposa buscar remei a la natura: «Una sal-
vació, no obstant això, ens queda; la de trobar una altra força que substitueixi el
vapor, cercant-la en qualsevol altre element dels que ens subministra la pròdiga natu-
ra i la durada de la qual sigui tan llarga com la durada dels segles». Després fa una
detallada descripció de les característiques dels diferents tipus d’onades, i conclou

Figura 1. Pàgines de la Memòria de Manuel Rico y Sinobas.
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Figura 2. Plànol original del «marmotor» de Barrufet (1885). S’hi poden observar els flotadors que pugen lliurement a
impuls de les onades. En baixar i a través d’un mecanisme de cadell, transmeten la seva energia a l’eix horitzontal situat
entre les bigues de fusta i que està associat al volant de la inèrcia representada a l’esquerra del plànol.
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que en el pitjor dels casos («calma completa») pugen de 0,3 a 0,6 m i baixen a una
velocitat de 0,13 m/s. En aquestes condicions, un flotador que desplacés 300 l d’ai-
gua donaria per resultat una potència «que anomenarem cavall «marmomètric», equi-
valent a mig cavall de vapor». A continuació descriu el seu aparell, el marmotor, que
acompanya del plànol representat a la figura 2. 

«Si algun mèrit es concedeix a l’aparell que ara descriurem, el trobarem segura-
ment en la senzillesa del seu mecanisme. Consta de dues parts essencials, denomi-
nades impulsor [flotador, cadell i barra guia] i receptor [engranatges, eix transversal
i volant d’inèrcia].» Segueix un capítol titulat «Vegem com funciona»: «Suposem
que l’impulsor ha sigut elevat per una onada i pren la posició de […] en efectuar-se
des d’aquesta altura el descens de l’aigua, l’impulsor marxa arrossegat per la grave-
tat a cercar l’equilibri en el seu centre de repòs, i llavors la cremallera obliga a la roda
ch a girar en sentit invers a l’ascens. Com que aquest gir, per precisió, s’ha d’efec-
tuar en oposició al cric [cadell], quan aquest retrocedeix, imprimeix la seva marxa a
la peça fixa i aquesta a l’eix i, a través d’aquest, a la roda, que posa en rotació el
volant.» Al capítol següent, insisteix en els avantatges econòmics que implicaria el
seu invent, tot comparant el cost de l’energia15 que esperava produir amb aquest, amb
el cost de l’energia produïda mitjançant combustibles fòssils: […] només ens resta
afegir que l’aparell de la nostra invenció ofereix, sens dubte, resultats veritablement
satisfactoris i positius. Anem a demostrar-ho [aquí ve un escenari econòmic en el
qual compara els costos associats a una màquina de 500 HP, amb el seu equivalent
en vapor, tot distingint entre els costos d’inversió i els costos d’operació] […] El
vapor, per tant, en 24 hores de treball, o sigui durant un dia i una nit, haurà consumit
el valor d’1,8 pessetes, i la despesa, en canvi, de la força utilitzada del mar durant les
mateixes hores, serà zero […] De manera que encara suposant gratis [en cursiva a
l’original] l’adquisició i instal·lació dels motors de vapor i que els de mar costessin
500 pessetes per cada cavall de força, aquests últims serien en més d’un cent per cent
avantatjosos sobre els primers.»

L’opuscle acaba amb una espècie d’autoarenga veritablement inflamada: «Que
tindrem detractors, ho presumim; però estem disposats a lluitar per desvirtuar els
efectes de mesquines passions […] Estem persuadits que una gran part del públic
barceloní ha sentit a parlar del nostre invent amb la irònica admiració que propor-
ciona el dubte […] però a aquest dubte contestarà per nosaltres amb la seva eloqüent
paraula el moviment i rugit de les onades, que en parlar amb els flotants i receptors
ens diran que en el maridatge d’aquests amb elles està basada l’essència del nostre
problema per fer brollar sobre la terra aquesta força nutritiva que alimentarà en breu
les necessitats de la indústria amb una abundància i economia desconegudes i fructi-
ficarà els camps duent-los l’aliment del reg, que per a ells és la vida.»

Alguns intents per esbrinar què va passar amb la prova del «marmotor» a la plat-
ja de la Mar Vella, de moment no han tingut resultat.

Isidoro Cabanyes va ser un militar obstinat en la modernització d’Espanya, fet que
posà de manifest amb activitats tan diverses com un intent de fabricar submarins, la
participació en la primera gran empresa elèctrica espanyola, que va ser la Sociedad
Española de Electricidad, i la proposta d’un «motor solar» consistent en una xeme-
neia en la llar de la qual situava un escalfador d’aire mitjançant energia solar, i en el
tir de la qual situava una màquina eòlica per produir electricitat. Aquesta idea, la va
proposar en un article publicat el 1903 a la revista La Energía Eléctrica. Les figures
3 i 4 reprodueixen, respectivament, la portada d’aquesta revista i la il·lustració cen-
tral de l’article.

Cabanyes creia que totes les màquines solars proposades amb anterioritat a la seva
pecaven de manca d’utilitat. I que la seva representava un important salt d’escala en
l’estat de l’art. De les anteriors deia: «Concebem una gran caixa de vidre hermètica-
ment tancada; sota la caixa transparent, una altra de ferro pintada de negre […] agre-
gueu a aquest mecanisme pantalles o reflectors, que recullin el sol oblic i el dirigei-

15 Barrufet no fa servir en cap moment el terme «energia». Aquest terme va ser encunyat per Thomas Young el 1807, i va
trigar molt a generalitzar-se.
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xin a la caixa de vidre i tindreu idea del que són «totes» les màquines solars inven-
tades fins avui, sense que cap no hagi pogut arribar a la menor importància industrial,
ni més potència que la d’alguns quilogràmetres […]» I de la seva: «[…] l’acció com-
binada del sol i del vent permet suposar que l’aparell funcionarà unes vuit hores dià-
ries de mitjana tot l’any, tot desenvolupant un treball gairebé sempre adequat per a la
càrrega d’acumuladors elèctrics […] l’aparell no necessita, en conseqüència, gens de
personal al seu servei, ni els vents huracanats el molesten, ja que, a més de trobar-se

Figura 3. Portada del número de la revista La Energía Eléctrica en el qual Isidoro Cabanyes va publicar la seva proposta
de «motor solar».

Figura 4. Dibuix original del motor solar de Cabanyes (1903). Es pot observar la «llar», composta per un enreixat de
ferro pintat de negre i de forma cònica. Aquest dispositiu està ple de forats pels quals penetra l’aire des de l’exterior per
caldejar-se dins seu. L’aire caldejat puja per la xemeneia i fa girar la màquina eòlica que s’observa al seu interior.
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la roda en clausura, el conjunt, a causa de la seva pròpia construcció, modera i regu-
laritza l’acció violenta d’aquell […] el manteniment d’aquests motors es redueix a
una mica d’oli per als coixinets, sense que el cost d’adquisició sigui desproporcionat
[…]»16

El lector curiós no tindrà dificultat a trobar paral·lelismes entre els textos d’a-
quests precursors i el contingut de molts dels articles que es publiquen avui en dia.
Amb poc esforç veurà que tant el mètode, com el resultat, com l’optimisme dels
autors no han canviat gaire en el més d’un segle transcorregut des que Barrufet i
Cabanyes van escriure els seus opuscles. 

La figura 5 presenta una vista de la central solar construïda a Manzanares, el 1981,
sobre una idea molt similar a la proposada per Cabanyes. La «xemeneia» tenia 190
m d’altura i va ser, mentre es va mantenir dreta, l’estructura metàl·lica més alta d’Es-
panya. Els seus autors, potser per desconeixement, mai no van esmentar el treball de
Cabanyes.

Recopilació i arxiu

Afortunadament, hi ha altres persones obstinades a recuperar la memòria de l’e-
nergia solar a Espanya. Era Solar17 va publicar un treball de G. Lorente Erm sobre la
primera patent espanyola de col·lectors solars, sol·licitada el 1921 per l’enginyer
agrònom Félix Sancho Peñasco, que arribaria a fabricar i instal·lar diversos equips
cap a l’any 1930, i que va reprendre aquesta activitat en els anys posteriors a la Gue-
rra Civil.18 La història minuciosa de l’Instituto de Energía Solar (IES), afortunada-
ment ben documentada per una àmplia col·lecció d’informes interns arxivats ordena-
dament, també proporciona alguns casos interessants, que caldrà recuperar: la
primera cèl·lula solar espanyola de silici, fabricada el 1974; el primer mòdul foto-
voltaic, muntat el 1983, etc. A més, l’extensió del radi d’acció, per exemple, a la resta
dels països integrats en les seccions ibèrica i iberoamericana de l’IES també pot ser
molt fructífera. Com a mostra, la figura 4 reprodueix un anunci publicat a la premsa
cubana a la fi dels anys trenta.19

Algun dia, esperem que no gaire llunyà, algú ben capacitat abordarà un estudi sis-
temàtic sobre la història de les energies renovables a Espanya o, millor i tot, als paï-
sos ibèrics i iberoamericans, i intentarà fer un compendi dels fets dels seus precur-
sors. Ben segur que són molts els que tenen material que pugui ser d’utilitat a aquesta
tasca: notícies curioses del passat, capítols del seu propi anecdotari, etc. Mentre no

Figura 5. Central solar construïda en Manzanares, vuitanta anys després de la publicació de l’article de Cabanyes.

Figura 4. Anunci aparegut a la premsa
cubana cap als anys trenta.

16 Isidoro Cabanyes, op. cit.: pàg. ULL.
17 G. Lorente Páramo. La primera patente española de colectores solares. 1 (ULL)
18 G. Lorente Páramo. «Un precedente español en la utilización de energía solar». Metalúrgia y Electricidad, 544 (1983):
19-22.
19 K. Tutti i J. Perlin. Ibíd.: 154.
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arriba aquest dia, assumeixo gustosament el paper d’arxiver de tota la informació que
em sigui facilitada, amb el benentès que el corresponent arxiu es mantindrà de lliure
accés per a qualsevol interessat.

Alguns casos, dels quals ja m’ha arribat informació, han inspirat la redacció d’e-
xercicis didàctics que he utilitzat per impartir classes d’energia solar. L’experiència
sempre ha estat satisfactòria per als alumnes i per a mi, ja que la sorpresa que pro-
dueix en els alumnes el fet de topar-se amb capítols propers a la seva història quoti-
diana, però que desconeixen totalment, és beneficiós en termes de motivació. L’es-
quema general d’aquests exercicis consisteix, primerament, a descriure el cas en el
seu context històric; després, a elaborar un model molt senzill de la idea que es trac-
ti (enginy, procediment de mesura, etc.), basat en els coneixements que l’alumne ja
posseeix, i, finalment, a realitzar alguns càlculs concrets que posin de manifest els
avantatges i els inconvenients de la idea. Era Solar, sempre acollidora, ha tingut l’a-
mabilitat de publicar alguns d’aquests exercicis,20 la lectura dels quals permetrà al
lector apreciar el que pugui haver-hi d’útil en la meva contribució a això de la histò-
ria.

Acabo reiterant l’oferta d’arxivar i tenir cura de tota la informació que els lectors
em vulguin proporcionar, amb l’ànim d’anar acumulant un patrimoni documental
que és patrimoni de tots. I ho faré citant Salvador de Cárdenas, un altre «inventor»
poc conegut que, a mitjan segle XVIII, va proposar una arada que, segons ell, perme-
tia augmentar molt la superfície llaurada amb un coble de bous.

Como solicito únicamente el bien público, no me gloriaré en el acierto, ni me
herirá la censura, antes bien agradeceré cualquiera corrección de los inteligentes, y
estaré siempre tan pronto a satisfacer a los reparos que se me propongan, como a
enmendar los defectos que se me adviertan.21

El lector curiós no
tindrà dificultat a

trobar paral·lelismes
entre els textos

d’aquests precursors i
el contingut de molts

dels articles que es
publiquen avui dia

20 Era Solar, 99 (2000): 19-22; 110 (2002): 64-68; 111 (2003): 18-24.
21 Salvador de Cárdenas. Instrucción y método nuevo de labrar las tierras por medio de una máquina con quatro arados,
y una yunta de bueyes. Edició original: Madrid: Casa de Joseph Doblado, 1775; edició facsímil: Librerías París-Valencia,
1993. P. 20.
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Tant el clavegueram municipal com la xarxa de proveïment d’aigua potable i les
xarxes de reg, s’han anat desenvolupant al llarg dels anys, tot afegint-hi trams cons-
truïts amb materials diferents i geometries diferents. El resultat és que a la majoria
de municipis hi ha trams força desconeguts, tant en la seva morfologia i el seu traçat,
com pel seu estat de conservació. La realitat és que hi ha nombroses pèrdues d’aigües
que van a parar al subsòl, de manera que es malbarata la dotació d’aigua de les xar-
xes de distribució o es degrada la qualitat dels aqüífers, quan es tracta d’aigües resi-
duals.

Les auditories ambientals realitzades pel Servei de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona posen de manifest la importància de les pèrdues d’aigua potable. Unes

Detector de fuites
d’aigua a la xarxa 
de distribució. 
Un nou equipament 
al servei dels
ajuntaments
Isidre Gonzalvo Carné
Cap de la Secció de Diagnosi i Control Ambiental

El SAM
informa

Equip localitzador de línies (cables) i conduccions (canonades)
enterrades.
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Geòfon electrònic. Equip per identificar punts de
fuita en conduccions enterrades.
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vegades atribuïdes a diferències de comptador; d’altres, a pèrdues no identificades, i
gairebé en tots els casos, a una combinació d’ambdós factors.

L’equipament que es posa a disposició dels ajuntaments de la província, va desti-
nat a pal·liar les deficiències de coneixement de l’estat i el traçat de les xarxes de pro-
veïment d’aigua potable i de qualsevol xarxa de conducció d’aigües amb pressió, per
establir una diagnosi acurada i poder valorar les accions correctores necessàries per
esmenar els trams amb pèrdues.

L’equipament consisteix en sis correladors múltiples d’última generació que,
col·locats sobre les conduccions, «escolten» el soroll que fa l’aigua en córrer i dis-
criminen si el soroll és normal o bé produït per una fuita. Cada correlador aboca les
seves dades a un ordinador i, mitjançant el coneixement del material de la canonada,
del diàmetre i de la distància amb els altres correladors, es pot saber si hi ha alguna
fuita, entre quins correladors es troba i a quina distància de cada un d’aquests. Els
correladors es poden col·locar a uns 120-150 m de distància entre si quan la conduc-
ció és de ferro, a uns 80 m si és de fibrociment, i a uns 50-60 m en el cas de mate-
rials plàstics. Una vegada l’aplicació informàtica ha situat la fuita teòrica sobre el
plànol, s’usa un geòfon per aconseguir una localització més precisa.

També es disposa d’un detector de cables elèctrics que, a més de localitzar les con-
duccions elèctriques enterrades, es pot usar per seguir el traçat d’una conducció d’ai-
gua. Aquesta aplicació s’aconsegueix introduint un senyal de ràdio a la canonada mit-
jançant un emissor, i, seguint el senyal, es pot conèixer el traçat i la fondària
aproximada on és situada la conducció.

SAM

Vistes detallades del sensor de detecció de fuites d’aigua en conduccions en baixa.
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El racó de la
pàgina web

http://www.caddet.org/
CADDET, fundada l’any 1988,
correspon a les sigles de Centre
d’Anàlisi i Divulgació de Tecnologies
Energètiques Comprovades. Es tracta
d’una xarxa internacional
d’informació i ajut per a enginyers,
arquitectes, investigadors, etc. per
cercar informació sobre tecnologies
d’energia renovable i d’estalvi
energètic que s’ha demostrat que han
estat eficaces en altres països.

Té l’objectiu de millorar l’intercanvi
d’informació sobre noves tecnologies
que s’estan aplicant en camps com
ara la indústria, la construcció, el
transport, els serveis públics i la
agricultura. La informació, no
solament és recollida i divulgada,
sinó que és processada per facilitar-ne
la màxima comprensió.

Països amb representants CADDET
són el Canadà, Dinamarca, la
República de Corea, Noruega, Suècia
i Espanya, que representa la Unió
Europea.

Destaca en la pàgina web l’apartat de
tecnologies.

http://www.energystar.gov/
Programa d’eficiència energètica,
que depèn de la Agència de
Protecció del Medi Ambient (EPA)
dels EUA, que posseeix molts
recursos. Cal destacar-ne els
següents:

Productes: base de dades de
productes eficients catalogats, des de
telèfons, aparells d’aire condicionat,
televisions, DVDs, etc.

Mesures per a la llar: bateria de
mesures a l’hora de crear una llar
més eficient, analitzades des de tots
els racons de la casa.

Directori d’empreses i
administracions que es dediquen a
l’eficiència energètica.

Igual com un Newsletters, i
informació sectorial per Estats. Una
pàgina web completíssima.

http://www.besel.es/eade/
Pàgina d’un projecte europeu
cofinançat per la Unió Europea
(projecte SAVE) amb l’objectiu
principal de reduir el CO2,
mitjançant la promoció d’actuacions
encaminades a l’estalvi energètic. La
informació rellevant de la pàgina és
sobre una base de dades sobre
electrodomèstics eficients, com
també la d’etiquetes energètiques.

En el programa participen empreses
europees dels Països Baixos,
Portugal, Espanya, França,
Finlàndia, Romania, Polònia i el
Regne Unit.

http://www.rmi.org/
Pàgina de l’Institut Rocky Mountain,
probablement una de les veus més
autoritzades en el camp de
l’eficiència energètica d’arreu del
món. Concretament són els inventors
del concepte de negawatt, que
s’explica a l’article de Jordi Miralles
del present SAM núm. 12.

La pàgina conté una multitud
d’opcions i considera els recursos
energètics des de l’eficiència en tots
els seus vessants. Els seus
components intenten convèncer el
públic de la importància d’un canvi
ideològic i polític perquè sense
renunciar a res siguem capaços de
consumir molt menys.

http://www.cne.es/
Comisión Nacional Española de la
Energía. Regulada per la Llei
34/1998 i el Reial decret 1339/1999,
té com a objectiu vetllar per la lliure
competència del mercat energètic.

Cal destacar el capítol de medi
ambient, que tracta de la
internalització de despeses.

http://www.icaen.es/
Pàgina de l’Institut Català d’Energia.
Des del 1991, la tasca de l’ICAEN
s’ha adreçat a potenciar les energies
netes i eficients, l’estalvi i l’ús
eficient de l’energia, les energies
renovables i un sistema energètic
més sostenible i més racional.

Cal destacar l’apartat de
publicacions, ja que editen des de fa
molt de temps els «fulls demo»
d’energia i l’apartat de finançament
d’ajuts a entitats i empreses.
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NACIONS UNIDES
Conveni marc de les Nacions Unides
sobre el canvi climàtic. 
Protocol de Kyoto
http://unfccc.int/resource/docs/spanish/s
bsta/0203s.pdf
Text bàsic: http://unfccc.int/files/essen-
tial_background/kyoto_protocol/appli-
cation/pdf/kpspan.pdf
Signatures països:
http://unfccc.int/files/essential_back-
ground/kyoto_protocol/application/pdf/
kpstats.pdf

UNIÓ EUROPEA
• 93/389/CEE: Decisió del Consell,
de 24 de juny de 1993, relativa a un
mecanisme de seguiment de les
emissions de CO2 i altres gasos
d’efecte hivernacle en la comunitat.
• 1999/296/CE: Decisió del Consell,
de 26 d’abril de 1999, per la qual es
modifica la Decisió 93/389/CEE
relativa a un mecanisme de
seguimiment de les emissions de CO2 i
d’altres gasos d’efecte hivernacle en la
comunitat.
• 2004/280/CE: Decisió del
Parlament Europeu i del Consell, d’11
de febrer de 2004 relativa a un
mecanisme de seguiment de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle
en la comunitat i de l’aplicació del
Protocol de Kyoto.
• Directiva 2003/87/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 13
d’octubre de 2003, per la qual
s’estableix un règim per al comerç de
drets d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle en la comunitat i per la qual
es modifica la Directiva 96/61/CE del
Consell (Text pertinent a efectes de
l’EEE).
• Proposta de directiva del
Parlament Europeu i del Consell per
la qual es modifica la Directiva per la
qual s’estableix un règim per al comerç
de drets d’emisisó de gasos d’efecte
hivernacle en la comunitat respecte als
mecanismes de projectes del Protocol
de Kyoto.

• Orientacions per als Estats
membres sobre l’aplicació dels criteris
de l’annex III de la Directiva
2003/87/CE per la qual s’estableix un
règim per al comerç de drets d’emissió
de gasos d’efecte hivernacle en la
comunitat i per la qual es modifica la
Directiva 96/61/CE del Consell, i
circumstàncies en les quals queda
demostrada la situació de força major.
• Directiva 2001/81/CE del
Parlament Europeu i del Consell de 23
d’octubre de 2001 sobre sostres
nacionals d’emissió de determinats
contaminants atmosfèrics.
• Directiva 2001/80/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 
23 d’octubre de 2001, sobre limitació
d’emissions a l’atmosfera de
determinats agents contaminants
procedents de grans instal·lacions de
combustió.
• Directiva 96/61/CE del Consell de
24 de setembre de 1996 relativa a la
prevenció i al control integrats de la
contaminació (IPPC).
• Decisió del Consell 2002/358/CE,
de 25 de abril de 2002, relativa a
l’aprobació en nom de la Comunitat
Europea, del Protocol de Kyoto de la
Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el Canvi Climàtic i al compliment
conjunt dels compromisos contrets amb
concordança amb el mateix.

ESTAT ESPANYOL
• Reial Decret Llei 5/2004, de 27
d’agost, pel qual es regula el règim del
comerç de drets d’emissió de gasos
d’efecte hivernacle.
• Llei 16/2002 d’1 de juliol de
Prevenció i Control integrats de la
Contaminació (IPPC). BOE núm. 157
de 2/7/2002
• Reial Decret 2818/1998, de 23 de
desembre, sobre producció d’energia
elèctrica per instal·lacions proveïdes per
recursos o fonts d’energia renovables,
residus i cogeneració.

• Reial Decret  436/2004,
de 12 de març, pel qual s’estableix la
metodologia per a l’actualització i
sistematització del règim jurídic i
econòmic de l’activitat de producció
d’energia elèctrica en règim especial
• Estratègia d’estalvi i eficiència
energètica a Espanya 2004-2012 (E4) 
• Pla de Foment de les Energies
Renovables
• Planificació dels sectors
d’electricitat i gas. Desenvolupament de
les xarxes de transport 2002-2011
• Ordre PRE/472/2004, de 24 de
febrer, pel qual es crea la Comissió
Interministerial per a l’aprofitament
energètic de la biomasa.
Instrument de ratificació del Protocol de
Kyoto al Conveni Marc de las Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic, fet a
Kyoto l’11 de desembre de 1997. BOE 8
de febrer de 2005. 

CATALUNYA
• Ordenances solars: Es pot
consultar la llista de les vint-i-cinc
ordenances solars a Catalunya, o bé una
per una, a l’adreça:
http://www.icaen.es/icaen/JSPAdmin_ht
ml/documents/d0gy76poz1-
1798678295.doc.
• Pla d’energia de Catalunya en
l’horitzó de l’any 2010:
http://www.icaen.es/icaen/JSPAdmin_ht
ml/documents/dp0dz48fkx-
1273982240.pdf.
• Avantprojecte de Pla d’energia de
Catalunya en l’horitzó de l’any 2012.
• Decret 174/2002, d’11 de juny,
regulador de la implantació de l’energia
eòlica a Catalunya. DOGC núm. 3664,
de 26-06-2002.
• Decret 352/2001, de 18 de
desembre, sobre procediment
administratiu aplicable a les
instal·lacions d’energia solar
fotovoltaica connectades a la xarxa
elèctrica. DOGC núm. 3544, de 2-1-
2002.

Recull
normatiu
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Mobilitat obligada

Les necessitats de mobilitat que avui dia demana la societat s’han disparat d’una
manera molt important. Els desplaçaments dels llocs de residència habituals fins als
centres de treball, d’estudi o de lleure, han fet multiplicar per cinc les distàncies recor-
regudes, i per deu el temps que dediquen els ciutadans a fer mobilitat obligada.

La proliferació d’un model territorial dispers, l’ús i abús que es fa del vehicle pri-
vat, i els costos ambientals i socials que se’n deriven, han fet que Catalunya s’avan-
ci a la resta de comunitats autònomes legislant en matèria de mobilitat i urbanisme,
especialment la Llei 9/2003, de mobilitat.

Un col·lectiu tan important com el dels treballadors amb el pas dels anys s’ha vist
obligat a utilitzar el vehicle privat com a únic desplaçament possible als llocs de tre-
ball. Els autocars que posava l’empresa Seat per accedir des de la plaça d’Espanya
fins a la factoria de la Zona Franca formaven part d’un model perdut que cal recu-
perar.

Els més de cinc-cents polígons industrials que hi ha a Catalunya solen estar aïllats
i sense accés al transport públic, una situació que comença a ser molt preocupant,
atès que els accidents anomenats in itinere han experimentat un augment extraordi-
nari.

Què podem fer per invertir la situació? Com pot influir la legislació actual per
obligar les empreses a oferir als seus treballadors transport públic? Com es pot arri-
bar a aconseguir un transport públic eficient i sostenible?

Algunes d’aquestes preguntes seran abordades en el proper SAM 13 que aviat tin-
dreu a les mans, com sempre, amb la pluralitat dels diversos punts de vista de les nos-
tres seccions.

I en el proper SAM 13

13

Desplaçaments de vehicles
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