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RESUM 

El present projecte té l’objectiu de determinar quina seria la influència sobre el medi ambient 

que tindria apostar per una transició energètica que condueixi a un sistema 100% renovable a 

Catalunya en el termini comprès entre l’any 2015 i el 2050. Un pla estratègic que s’ha 

anomenat TE2050. 

Per dur a terme aquest estudi, primerament es defineixen una sèrie d’escenaris que simulen el 

comportament del sistema energètic en les diferents casuístiques. Un d’ells correspon a 

l’escenari tendencial actual on no s’aplica cap transició energètica. La resta corresponen a 

escenaris de transició a un futur renovable. D’aquests últims se’n generen diversos segons 

l’esquema de generació elèctrica de cadascun d’ells i segons quina sigui la tecnologia de 

generació que predomina (fotovoltaica, termosolar o eòlica). 

Una vegada definits els escenaris energètics, l’avaluació ambiental es divideix a dos nivells. Per 

una banda s’analitzen els aspectes ambientals de repercussió global, és a dir, a nivell de tot el 

territori (emissions de GEH, emissions de contaminants i partícules, ocupació de territori, grau 

d’autoabastament i impacte econòmic). Posteriorment també s’inclou un estudi dels impactes 

ambientals de la generació elèctrica a nivell local mitjançant un esquema d’estudi d’impacte 

ambiental. 

L’avaluació dels resultats d’aquestes anàlisis mostra que l’adopció d’aquest pla estratègic 

suposa una millora substancial de la qualitat del medi ambient. Les principals influències 

positives es troben en l’àmbit de les emissions tant de GEH com de contaminants, on les 

reduccions són molt importants. També destacada la reducció dels impactes locals, 

principalment dels impactes sobre la qualitat de l’aire, la flora i la fauna i la qualitat de l’aigua. 

La transició a un model renovable també suposa l’augment del grau d’autoabastament del 

sistema energètic català i un impacte positiu sobre l’economia local i l’ocupació. 

Tot i aquesta tendència general positiva, existeixen aspectes ambientals que es veuen afectats 

negativament. El principal d’ells és de caràcter territorial. La TE2050 requereix de l’explotació i 

artificialització d’importants extensions de terreny que fins el moment es mantenen fora de 

l’àmbit urbà o industrial. Això pot generar impactes negatius sobre un territori ric en patrimoni 

natural i cultural com Catalunya. L’anàlisi també alerta de l’impacte visual que poden generar 

els escenaris renovables, fet agreujat pel caràcter extensiu i distribuït d’aquest tipus 

d’instal·lacions. 

En definitiva, un model energètic 100% renovable es presenta com una resposta eficaç per a 

resoldre els reptes ambientals plantejats actualment a nivell nacional i internacional. Condueix 

a un sistema energètic català més respectuós amb el medi ambient i l’entorn natural, tot i que 

cal prestar atenció en la seva implantació territorial per a minimitzar les possibles externalitats 

negatives que pugui generar. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’activitat humana és el principal element de modificació i afectació del medi ambient d’un 

territori. Fruit d’una intensa utilització de recursos i d’un augment espectacular de població i 

consum, la degradació antròpica del nostre entorn s’ha vist accelerada constantment des de fa 

dos segles, i especialment en les últimes dècades. Una evolució exponencial que ha anat 

modificant progressivament les condicions de l’entorn ambiental fins a nivells preocupants. 

Actualment les alertes ambientals són diverses i molt importants i en alguns casos els efectes 

nocius sobre el medi poden esdevenir irreversibles en un termini de temps no molt llunyà. 

D’exemples se’n poden trobar molts, d’escala global a escala local, però potser el canvi climàtic 

n’és un dels principals i més destacats. 

Tenint en compte això, és un fet indiscutible que cal actuar per reduir l’impacte de l’home 

sobre el medi ambient. El repte és aconseguir compatibilitzar uns nivells de vida en augment, 

que fins ara han comportat uns nivells d’impacte elevats, amb una reducció d’impactes sobre 

l’entorn ambiental. 

En aquest context, el sector energètic és un dels pilars fonamentals de qualsevol sistema 

socioeconòmic, però alhora és un dels principals àmbits que afecten el medi ambient. 

Actualment, les activitats de processament energètic són responsables dels principals efectes 

negatius sobre la qualitat de l’aire, la climatologia i la qualitat de les aigües, entre d’altres. 

Aquests processos altament impactants que varen començar a desenvolupar-se, a petita escala 

inicialment, el segle XIX, s’han expandit de tal manera que actualment suposen un perill fins i 

tot per a la permanència de la vida humana [1].  

Davant d’això, són moltes les veus que, en els últims anys, han proposat una transformació 

radical del panorama energètic. Una revolució integral que redirigeixi la situació energètica 

actual cap a models respectuosos, integrats i compatibles amb l’entorn, que alhora permetin 

garantir nivells de vida adequats. Una transició energètica que només és possible si s’avança 

cap a un model que aprofiti els recursos renovables per a l’obtenció d’energia. Un model 100% 

renovable que moltes institucions, organitzacions, entitats i comunitats científiques duen 

temps reclamant davant la greu situació ambiental actual. 

Existeixen estudis, de matriu internacional i europea, que analitzen les implicacions ambientals 

de l’aplicació d’una transició energètica que conduís a un sistema 100% renovable. És 

innegable que, a priori, les energies renovables han de permetre reduir els impactes 

ambientals en molts àmbits, però cal elaborar un estudi complet i exhaustiu que també 

inclogui els impactes negatius que aquestes generen al seu entorn. 

Aquesta és la vocació del present projecte. Desenvolupar un anàlisi de les implicacions 

ambientals que tindria, a Catalunya, una transició que transformés el panorama energètic del 

país i que acabés depenent únicament de fonts 100% renovables. 
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1.1. Antecedents 

L’avaluació ambiental de projectes, plans i programes és un procediment amb una llarga 

trajectòria a Catalunya. Des de l’any 1988 que s’aprovà la llei que regia l’avaluació ambiental 

de projectes [2], el medi ambient ha estat un dels condicionants a tenir en compte tant en 

l’elaboració de projectes com en el desenvolupament de plans i programes estratègics. 

L’avaluació ambiental ha esdevingut una eina efectiva per a la incorporació de la perspectiva 

ambiental en la planificació pública. Actualment ningú no discuteix que cal revisar un projecte 

si aquest afecta a un element molt significatiu de l’entorn natural o cultural català. 

Concretament en l’àmbit de l’avaluació ambiental de plans i programes, l’aprovació de la Llei 

6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes [3], esdevenia una fita important i dotava 

Catalunya d’una legislació pròpia en aquesta matèria. Un fet que ha comportat la consolidació 

dels processos d’avaluació ambiental d’aquest tipus de decisions estratègiques. 

El contingut d’aquest projecte s’emmarca en aquest context. La voluntat d’avaluar els 

impactes ambientals que es deriven d’una transició energètica respon a tota aquesta 

experiència adquirida en els últims 30 anys d’avaluació ambiental i pretén anticipar els 

resultats d’un anàlisi que de ben segur caldrà abordar en profunditat els propers anys. 

1.2. Objectius del projecte 

L’objectiu del present projecte és analitzar i avaluar els impactes ambientals que generaria la 

transició energètica cap a un sistema 100% renovable entre l’any 2015 i el 2050. Determinar, 

quantificar i valorar els impactes ambientals produïts per aquest pla estratègic i comparar-los 

amb l’escenari actual i tendencial és el l’objectiu global a què aquest projecte pretén donar 

resposta. 

Aquest objectiu global es pot dividir i concretar en els tres objectius específics següents: 

 Comparar i avaluar els impactes ambientals del sistema energètic català actual amb els 

d’un escenari 100% renovable l’any 2050. 

 Comparar i avaluar el comportament ambiental de l’any 2050 de l’escenari continuista 

de les polítiques actuals amb el de l’escenari 100% renovable. 

 Comparar i avaluar els impactes ambientals de quatre escenaris 100% renovables l’any 

2050 entre ells. 

Així doncs, aquest projecte vol determinar, en primer lloc, si l’aplicació de la transició 

energètica suposaria una millora o un empitjorament del medi ambient. En segon lloc, vol 

saber si aquesta millora o agreujament és major o menor que la que es produiria en un 

escenari de polítiques continuistes. I per últim, vol prioritzar quin escenari renovable produeix 

menys impactes ambientals. 
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1.3. Abast del projecte 

L’anàlisi ambiental del present projecte contempla els impactes vinculats al conjunt del 

sistema energètic català, és a dir, aquells derivats de les activitats de processament d’energia 

en fase d’explotació. Això inclou tant els processos de generació necessaris per a la seva 

obtenció com els processos de consum energètic. Altres processos relacionats amb la gestió de 

l’energia com poden ser la distribució energètica i la gestió dels residus no han estat 

contemplats. Degut al seu gran pes en els escenaris renovables, gran part de l’anàlisi ambiental 

se centrarà en el sector de generació elèctrica, tot i que, també s’inclourà l’anàlisi, allà on sigui 

destacable, dels impactes generats en el procés de consum energètic. 

L’abast territorial del projecte delimita l’anàlisi als processos energètics que es duen a terme al 

territori que actualment ocupa la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Pel que fa a l’abast temporal, el projecte analitza el comportament ambiental del sistema 

energètic entre els anys 2015 i 2050, horitzó d’aplicació de la TE2050. 

Per últim, l’abast ambiental del projecte contempla dos nivells analítics. El primer nivell 

estudiarà el comportament ambiental a nivell global català en aspectes com: emissions de 

Gasos amb Efecte Hivernacle, emissions de contaminants primaris o ocupació del territori. En 

el segon, s’analitzaran alguns dels principals impactes locals de les instal·lacions que 

conformen els diferents escenaris com poden ser la qualitat del sòl, qualitat de l’aire, impacte 

paisatgístic, impacte sobre flora i fauna, etc. En ambdós casos el grau de detall de l’anàlisi 

respon a l’objectiu de dur a terme una avaluació ambiental d’un pla estratègic i no pas com si 

d’un projecte concret es tractés. És necessari precisar que en cas d’aplicar-se la TE2050 caldria 

l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental dels diferents projectes que se’n derivin on l’anàlisi 

ambiental sigui més focalitzat en la ubicació real de la instal·lació. 
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2. SITUACIÓ ENERGÈTICA ACTUAL 

Prèviament a descriure el contingut del procés de la transició energètica que hauria de dur 

Catalunya a dependre únicament de recursos renovables, cal situar quin és el context 

energètic actual, la seva evolució fins avui dia i les tendències d’evolució futura. Aquest apartat 

exposa breument aquests aspectes a nivell internacional i a nivell català. 

També es presentarà l’actual pla estratègic català en matèria energètica, el Pla d’Energia i 

Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020). S’exposarà quines són les línies de 

treball prioritàries  pel sistema energètic català i quines previsions de futur contempla. 

2.1. Panorama energètic mundial 

Com s’ha esmentat a la introducció, el consum energètic mundial ha augmentat a un ritme 

vertiginós les últimes dècades. El consum actual és aproximadament 3,4 vegades major que 

l’any 1965, fa 50 anys, passant de 3765Mtep a 12730Mtep [4]. 

Aquest augment és degut principalment a l’increment de consum de la zona Àsia-Pacífic, que 

ha passat de consumir 440Mtep a 5.152Mtep en aquest últim mig segle, convertint-se en el 

principal consumidor mundial (41% del total). També la resta d’àrees geogràfiques han 

augmentat el seu consum, tot i que en menor mesura (Figura 2-1). 

 

Figura 2-1. Evolució temporal del consum d’energia mundial segons zones geogràfiques, anys 1965-

2013 (Font: elaboració pròpia a partir de [4]) 

Pel que fa a les fonts utilitzades, actualment els combustibles fòssils són, de lluny, la primera 

font energètica a nivell mundial. Tal com mostra la Figura 2-2, la suma de petroli, carbó i gas 

natural de l’any 2013 suposa un 82% del consum total d’energia primària mundial, és a dir, la 

major part dels recursos energètics que es consumeixen avui dia. Aquesta distribució de fonts, 

però, varia també segons l’àrea geogràfica (Figura 2-2). 
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 Figura 2-2. Distribució del consum d’energia primària segons fonts i zones geogràfiques, any 2013 

(Font: elaboració pròpia a partir de [4]) 

Pel que fa a consum d’energia final mundial, la distribució de l’any 2013 (Figura 2-3) mostra 

com els derivats del petroli són la principal forma d’energia amb un 41%, seguida de l’energia 

elèctrica amb un 18%, el gas natural (15%), els biocombustibles i residus (12%, principalment 

biomassa) i carbó (10%). Els recursos renovables, inclosos en la categoria d’altres a la Figura 2-

3, només suposen un 4% del total. 

 

Figura 2-3. Distribució del consum d’energia final mundial segons formes d’energia, any 2013 (Font: 

elaboració pròpia a partir de [4]) 

2.2. Situació energètica a Catalunya 

L’evolució del consum energètic de Catalunya dels últims anys (Figura 2-4) es pot dividir en tres 

períodes diferenciats. El primer, de 1990 a 2004, es caracteritza per un creixement constant 

del consum, que passa de 16.961ktep a 26.652ktep [5]. Aquest primer període coincideix amb 

una etapa d’expansió i creixement econòmic del país. A partir de l’any 2004 i fins l’any 2007, 

l’evolució creixent del consum s’atura i s’estabilitza el consum al voltant dels 26.600ktep. Els 

últims dos anys de la sèrie de la Figura 2-4, 2008 i 2009, mostren un descens de consum fruit 

de la crisi econòmica que afectava a nivell global. 

33% 
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30% 
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Figura 2-4. Evolució del consum d’energia primària de Catalunya, segons font, anys 1990-2009      

(Font: [5]) 

Pel que fa a fonts energètiques, Catalunya segueix el patró energètic típic del conjunt de la 

Unió Europea [6] on els combustibles fòssils són la base de tot el sistema energètic, però on 

també l’energia nuclear hi té un paper destacat. 

La Figura 2-5 mostra la distribució del consum d’energia primària de Catalunya per l’any 2009 i 

permet observar els aspectes comentats. El petroli és la principal font energètica consumida i 

suposa un 47% del total, seguida del gas natural (25%) i de l’energia nuclear (20%). Molt lluny 

d’aquestes es troba la contribució de les energies renovables, el carbó i d’altres (residus, 

intercanvis elèctrics...). 

 

Figura 2-5. Distribució del consum d’energia primària de Catalunya, any 2009 (Font: [5]) 

Les diferents fonts energètiques han experimentat evolucions diferenciades en els últims anys. 

La Figura 2-6 mostra com el consum de gas natural ha augmentat de manera molt important 

des de la dècada dels anys 90 fins avui dia. Contràriament, el consum de carbó a Catalunya ha 

patit un descens irregular que l’ha convertit en una font energètica que tendirà a desaparèixer 

en un futur no molt llunyà. Per la seva banda, tant l’energia nuclear com el petroli no 

experimenten un augment relatiu destacat. 
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Les energies renovables han experimentat una evolució amb força variabilitat, fruit en molts 

casos de la forta dependència d’aquestes energies respecte la meteorologia. A partir de l’any 

2006, però, experimenten un fort augment fins que l’any 2009 el consum renovable va ser 

aproximadament el doble que l’any 1990. 

 

Figura 2-6. Evolució relativa del consum d’energia primària per a diferents fonts, anys 1990-2009 

(Font: [5]) 

Pel que fa al consum d’energia final, del total d’energia primària, l’any 2009, de 24.297ktep 

se’n va destinar finalment 14.548ktep a usos finals. La distribució d’aquest consum segons la 

forma d’energia i segons els sector en el quals es produeix es mostra a la Figura 2-7. 

Es pot veure que gairebé la meitat del consum actual es basa en productes petrolífers (49%) 

vinculats principalment al sector del transport. La següent forma d’energia principal és 

l’energia elèctrica que suposa un 27% dels usos finals energètics. També el gas natural té un 

pes important en el sistema energètic amb un 21%. Les renovables per a consum d’energia 

final només contribueixen en un 2% del total. 

 

Figura 2-7. Distribució del consum d’energia final segons formes d’energia, any 2009 (Font: [5]) 

Per completar l’anàlisi del consum d’energia final la Figura 2-8 segmenta les dades segons 

sectors de consum: transport, indústria, domèstic, serveis i primari. La suma del consum en 

transport i indústria suposen gairebé tres quartes parts del total de consum de Catalunya, on 
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el transport és el més destacat (41%). Després d’aquests dos sectors, el domèstic i sector 

serveis (16% i 12% respectivament) acaben de conformar el conjunt del sistema energètic, 

juntament amb la petita contribució del sector primari (4%). 

Referint l’anàlisi a formes d’energia de nou, el comportament dels diversos sectors difereix de 

manera important. De manera general s’observa que els usos de mobilitat estan vinculats al 

consum de petroli i derivats, els usos tèrmics a gas natural i els elèctrics, com el seu nom 

indica, a energia elèctrica. Seguint aquest patró general, es pot veure com el sector transport i 

primari, on la mobilitat n’és el principal ús, els percentatges de petroli s’apropen al 90-95%. Al 

sector serveis, on els usos elèctrics predominen (il·luminació, petita maquinària, equips 

electrònics, etc.), l’energia elèctrica pren importància constituint més d’un 70% del consum del 

sector, seguida del gas natural pels usos tèrmics que pugui necessitar. Finalment, el sector 

industrial i domèstic, on els usos tèrmics es combinen amb els usos elèctrics, gas natural i 

electricitat són les formes energètiques que es reparteixen gairebé a parts iguals el total de 

consum energètic. 

 

 

Figura 2-8. Distribució del consum d’energia final segons sector de consum i font, any 2009 (Font: 

elaboració pròpia a partir de [5]) 

 

Finalment, per acabar de caracteritzar el model energètic català, s’analitza breument el sector 

elèctric català, que tindrà una rellevància destacada en la posterior anàlisi ambiental. 

El mix elèctric català de l’any 2009 (Figura 2-9) estava basat principalment en dues fonts 

energètiques: l’energia nuclear i el gas natural [7]. El 84% del total d’energia elèctrica produïda 

provenia d’aquests dos recursos energètics. Per la seva banda, les energies renovables 

generaven un 15% del total d’electricitat del país. 
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Figura 2-9. Producció d’energia elèctrica a Catalunya segons fonts d’energia, any 2009 (Font: 

elaboració pròpia a partir de [7]) 

Analitzant la contribució específica de les energies renovables al mix elèctric (Figura 2-10), 

s’observa com l’energia hidràulica és la principal font renovable de Catalunya i contribueix en 

un 72% a la producció renovable d’electricitat. L’energia eòlica, que contribueix en un 15% del 

total, seguida de l’energia solar fotovoltaica (5%), el sector residus (5%) i el biogàs (3%) són la 

resta de fonts renovables que s’utilitzen en la producció elèctrica de Catalunya de l’any 2009. 

 

Figura 2-10. Producció d’energia elèctrica a partir de renovables, segons fonts d’energia, any 2009 

(Font: elaboració pròpia a partir de [7]) 

2.3. Pla d’Energia i Canvi Climàtic2012 – 2020 

En l’àmbit de la planificació energètica, on s’emmarca també aquest projecte, la Generalitat de 

Catalunya ha desenvolupat, des de la publicació del Llibre Blanc de l’Energia a Catalunya de 

l’any 1981, diferents estratègies de planificació energètica i lluita contra el canvi climàtic. 

Aquestes s’han concretat en la publicació dels estudis i plans següents: 

 1981: Llibre Blanc de l’Energia a Catalunya 

 1985: Revisió del Llibre Blanc de l’Energia a Catalunya 

 1989: Estudi Espacial i Prospectiu de l’Energia a Catalunya (ESPREC) 

 2001. Pla de l’Energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010 

 2005: Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 
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 2008: Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 

 2009: Revisió del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 

 2012: Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020) 

Actualment en vigor, l’aprovació del PECAC 2020 responia a les demandes per part del sector 

energètic d’una estratègia conjunta que marqués les pautes d’inversió i desenvolupament pels 

propers anys [8]. Aquest pla inclou tres nivells temporals, tal com mostra la Figura 2-11.  

 

 

Figura 2-11. Esquema dels horitzons temporals del PECAC 2020 (Font: [8]) 

El primer nivell conté una anàlisi prospectiva a llarg termini, amb horitzó l’any 2030, que traça 

diferents previsions de comportament del sistema energètic català, europeu i mundial i 

proposa diferents escenaris possibles. A partir d’aquesta anàlisi a mitjà-llarg termini, s’elabora 

el gruix del pla estratègic que marca les pautes estratègiques que han de guiar el model català 

fins l’any 2020. El PECAC2020 defineix els següents 10 eixos estratègics, a nivell general, que 

han de caracteritzar la planificació energètica del període 2012-2020: 

1. Les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica seran claus per assegurar 

l’assoliment d’un sistema energètic sostenible per a Catalunya. 

2. Les energies renovables com a opció estratègica de present i de futur per a 

Catalunya. 

3. La política energètica catalana ha de contribuir als compromisos de l’Estat 

Espanyol de reducció de gasos amb efecte hivernacle en el sí de la Unió Europea. 

4. La consolidació del sector de l’energia com a oportunitat de creixement econòmic i 

creació de feina qualificada. 

5. La millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic i el 

desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries per assolir el 

nou sistema energètic de Catalunya. 

6. Les polítiques energètiques i ambientals catalanes han de tenir estratègies 

coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant el seu 

desenvolupament social, econòmic i ambiental. 

7. Accelerar l’impuls a la R+D+i de noves tecnologies en l’àmbit energètic. 

8. L’actuació decidida de la Generalitat de Catalunya i les altres administracions 

públiques catalanes envers el nou model energètic com a element exemplaritzant i 

de dinamització. 
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9. Portar la política energètica al màxim nivell estratègic. 

10. La implicació de la societat civil en la construcció del nou model energètic del país: 

formació, informació, participació i inclusió dels sectors socials més desfavorits 

econòmicament. 

Finalment el PECAC2020 detalla que la concreció de les mesures estratègiques a emprendre a 

curt termini, fruit de l’anàlisi a mitjà-llarg termini, es defineixi en un Pla d’Acció 2012-2015. 

En línies generals, el PECAC2020 respon a les demandes de la Unió Europea i està marcat pels 

objectius establerts en la Directiva coneguda com el Paquet 20-20-20 [9]. Aquest marc 

referencial marca com a objectius pel 2020 una reducció del 20% de les emissions de gasos 

amb efecte hivernacle (GEH) respecte els nivells de 1990, una contribució del 20% d’energies 

renovables en el consum d’energia i una reducció d’aquest consum d’un 20% degut a millores 

en l’eficiència energètica. 

A data d’avui, els objectius fixats l’any 2012 en l’elaboració del PECAC relatius a la implantació 

de tecnologies renovables es veuen difícils de complir. Segons dades actualitzades el mes de 

febrer de l’any 2015 (Taula 2-1), les dades reals de potència instal·lada de gener 2015 de fonts 

renovables són de 4.026MW que, comparades amb la previsió de 4.724MW pel mateix any, 

fan previsible el no compliment d’aquest objectiu.  

De fet, actualment, la legislació espanyola en matèria de renovables ha produït un gran procés 

de reducció de les inversions en aquest sector. A l’Estat Espanyol, que havia sigut un referent 

internacional en instal·lacions renovables, gairebé no va instal·lar-se cap instal·lació renovable 

l’any 2014. Això fa dubtar que es puguin complir els objectius de l’any 2020 que preveien 

9.199MW d’instal·lacions renovables a Catalunya, que suposaria instal·lar més del doble de 

l’actual potència en 5 anys. 

 

Taula 2-1. Potència instal·lada actual i prevista segons PECAC2020 (Font: [8])  
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3. LA TE2050: CATALUNYA 100% RENOVABLE EL 2050 

Una vegada contextualitzada la proposta en l’àmbit internacional, i descrita la situació actual 

del sistema energètic català, el present apartat s’encarrega de detallar els principals aspectes 

que caracteritzen el programa o pla estratègic de la Transició Energètica (en endavant, 

TE2050). 

Cal matisar, abans que res, que la proposta de TE2050 que es planteja a continuació no pretén 

ser un pla tancat i acotat. De ben segur que la descripció que se’n farà a continuació variarà en 

la seva futura aplicació real. Aquesta projecció no té altra voluntat que la d’aproximar-se a un 

dels possibles panorames energètics renovables futurs de Catalunya, per analitzar-ne els 

costos o millores ambientals que se’n deriven, que és l’objectiu final del projecte. 

En aquest sentit, però, les previsions de consum i generació s’han intentat aproximar el màxim 

possible a les tendències energètiques i macroeconòmiques de Catalunya estimades pels 

propers anys per part d’organismes nacionals i internacionals. 

Així doncs, el present apartat està dedicat a caracteritzar la proposta de la TE2050 que 

s’analitzarà ambientalment en posteriors apartats. En primer lloc s’exposarà els principals 

motius pels quals és cada vegada més necessari adoptar un programa estratègic radical, que 

transformi el panorama energètic actual. Posteriorment s’explicarà en què consisteix un model 

energètic 100% renovable i es traçaran les línies principals que haurien de fonamentar la 

transició a aquest model. 

3.1. La necessitat del canvi 

Des de la dècada dels anys 80-90, i bàsicament degut a l’impuls de convencions internacionals 

contra el canvi climàtic, el debat sobre el model energètic està sobre la taula dels governs de 

tot el món. D’ençà d’aquelles primeres anàlisis i debats, a nivell europeu i català, s’han anat 

adoptant mesures encarades a la reforma del sistema energètic cap a estàndards més 

sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Però donant un cop d’ull a la situació actual, 

tot indica que aquests esforços no han aconseguit, almenys de moment, donar resposta als 

grans reptes ambientals i energètics plantejats a nivell global i local. 

En aquest marc, i vinculat també amb les previsions d’una forta contracció de l’oferta de 

recursos fòssils en un termini no molt llunyà, han sorgit diferents entitats, organitzacions i 

governs que han posat sobre la taula la proposta estratègica que s’analitza en aquest projecte: 

una transició energètica cap a un sistema energètic 100% renovable en un termini mitjà. Des 

d’aquests sectors s’afirma que només una proposta d’aquest estil, que arribi al fons de la 

qüestió, podrà posar remei i donar resposta als reptes energètics del segle XXI. 

Les preocupacions al voltant del tema energètic i l’aposta, com a única alternativa, per aquest 

pla estratègic ve motivat per tres elements destacats: 
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i. Escassetat de recursos no renovables 

Un creixement il·limitat en un món finit evoca irremeiablement al col·lapse. Aquesta afirmació 

que és aplicable transversalment a tots els àmbits de la nostra societat, té també les seves 

implicacions energètiques evidents. L’explotació de recursos energètics a un ritme creixent i 

superior al ritme de renovació dels mateixos està condemnada, més d’hora o més tard, a 

generar situacions d’escassetat. I aquesta és la situació que viu el nostre planeta actualment. 

Són molts els debats i estudis que detallen aquest fet i no és aquest l’espai adequat per 

analitzar-los en detall. Però, tot i les discrepàncies en els terminis exactes, tots acaben 

concloent que en el mitjà-curt termini les existències de combustibles fòssils s’exhauriran (o no 

en serà rendible la seva extracció) i que aquest fet provocarà un col·lapse del model energètic 

actual [10]. 

Aquest panorama mundial és el principal motiu que obliga a revisar d’arrel el sistema energètic 

mundial, per apropar-lo a criteris de sostenibilitat i viabilitat futura. 

ii. Lluita contra el canvi climàtic 

L’escalfament del sistema climàtic és inequívoc. Amb aquesta contundència afirma 

l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), en el seu darrer cinquè informe [11], que 

l’activitat humana està provocant un escalfament progressiu del nostre entorn. Avui dia, a 

nivell científic, ningú dubta de l’existència del canvi climàtic i de les seves repercussions a nivell 

global. Són molts els estudis que afirmen que el planeta es troba gairebé en un punt de no 

retorn on, si no s’apliquen mesures fermes i decidides per pal·liar les emissions amb efecte 

hivernacle, els processos naturals afectats negativament poden esdevenir irreversibles i poden 

qüestionar el futur de tot el planeta. 

Aquest factor pren encara més importància en la definició del sistema energètic si es té en 

compte que aquest últim és el responsable del 77% de les emissions de GEH a Catalunya [12]. 

Així doncs, la lluita contra el canvi climàtic és un altre element clau que ha de guiar l’adopció 

de mesures en l’àmbit energètic català i mundial. 

iii. Millora de la qualitat de l’aire 

Agreujada en els últims anys, la situació atmosfèrica presenta comportaments i nivells de 

contaminació que superen en molts casos els límits establerts per diferents institucions. 

Aquest problema és encara més greu en entorns urbans, on les concentracions de partícules i 

NOx són especialment elevades. L’afectació de la qualitat de l’aire sobre la salut de les 

persones és la principal preocupació en aquest àmbit. Segons un estudi de l’Agència Europea 

de Medi Ambient, la contaminació provoca 430.000 morts prematures a la Unió Europea [13]. 

A nivell de l’Estat espanyol i Catalunya, les estimacions atribueixen 27.000 i 3.500 morts 

prematures respectivament per motius de contaminació atmosfèrica [14]. 

Aquests són els principals factors que obliguen a prendre mesures en matèria energètica. Una 

d’aquestes mesures és la TE2050. Un nou paradigma energètic que es descriu a continuació. 
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3.2. Definició i abast de la TE2050 

La TE2050 és un pla estratègic que consisteix en transformació progressiva de l’actual sistema 

energètic català en un model 100% renovable, entre els anys 2015 i 2050. 

Tal com expressa aquesta definició, la TE2050 té com a objectiu base construir un sistema 

energètic que sigui capaç de garantir el subministrament energètic català, en uns nivells de 

qualitat de vida semblants als actuals, únicament a partir de fonts i recursos renovables. La 

TE2050 suposa, doncs, l’eliminació progressiva dels combustibles fòssils i l’energia nuclear com 

a font energètica, i la seva substitució per recursos renovables i sostenibles. 

 

Figura 3-1. Esquema de l’evolució del consum d’energia final proposat per la TE2050 (Font: elaboració 

pròpia) 

El pla afecta a tot el conjunt del sistema energètic. A diferència del plans d’introducció de les 

energies renovables actuals, que en molts casos només afecten al sector elèctric, la TE2050 

aquí presentada implica un model 100% renovable no només en l’àmbit de generació elèctrica 

sinó també en tota la resta d’àmbit de consum energètic. Això implica una adaptació de les 

tecnologies de generació, però també una adequació dels mètodes de consum d’aquesta 

energia generada via renovables. L’exemple més clar és el sector del transport on l’aplicació de 

la TE2050 suposarà que les tecnologies de consum del sector de mobilitat canviï per tal 

d’aprofitar formes d’energia renovables (vehicle elèctric, hidrogen generat amb fonts 

renovables...). 

3.3. Eixos estratègics sectorials de la TE2050 

La supressió de les fonts no renovables del sistema energètic català que contempla la TE2050 

comporta també tota una sèrie de línies estratègiques que van més enllà de canvis únicament 

en el sector de generació elèctrica. L’objectiu d’un futur energètic de fonts renovables porta 

implícit una transformació radical de la manera en com la societat aprofita, gestiona i 
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consumeix aquesta energia. La transformació de la vessant de l’oferta i de la vessant de la 

demanda són dues vies paral·leles que unides donen coherència a la TE2050. És ben clar que, 

per exemple, si no s’adapta la mobilitat a fonts renovables no és viable la supressió del petroli 

com a font energètica. 

En aquest sentit, a continuació es tracen algunes de les principals línies estratègiques sectorials 

que han de ser contemplades en qualsevol projecte de transició energètica. 

Sector transport 

 Renovació i adaptació de les tecnologies de mobilitat a escenaris renovables (vehicle 

elèctric, vehicle híbrid, biocombustibles, hidrogen...) 

 Racionalització del transport per carretera 

 Foment i millora del transport col·lectiu 

 Foment dels mitjans de transport no motoritzats (en espais urbans, especialment, la 

bicicleta) 

Sector indústria 

 Renovació i adaptació d’equips industrials a escenaris renovables 

 Millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions industrials 

 Foment específic de l’aprofitament d’energia solar tèrmica per usos tèrmics 

 Foment de l’autoconsum d’energia elèctrica 

Sector domèstic 

 Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’enllumenat 

 Notable electrificació de les necessitats tèrmiques de la llar 

 Ús de recursos renovables per necessitats tèrmiques no electrificables 

 Foment de l’ús racional i eficient de l’energia 

Sector serveis 

 Millora de l’eficiència energètica dels equipaments 

 Electrificació de la demanda 

 Renovació i adaptació de la petita maquinària a escenaris renovables 

Sector primari 

 Renovació i adaptació d’equips del sector a escenaris renovables 

 Millora de l’eficiència de la maquinària i adequació a les necessitats 
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4. METODOLOGIA UTILITZADA 

Una vegada presentats els objectius del projecte i descrit el pla estratègic de la TE2050, aquest 

apartat descriu la metodologia utilitzada en l’avaluació ambiental que ha conduït als resultats 

que es presentaran en apartats posteriors. 

La metodologia emprada pel present projecte és semblant a la que s’usa en els processos 

d’avaluació ambiental de plans i programes que contempla la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 

d’avaluació ambiental de plans i programes. En concret, aquesta llei preveu, en casos de 

programes i plans que implicaran impactes sobre el medi ambient, l’elaboració d’un Informe 

de Sostenibilitat Ambiental que desenvolupi una avaluació ambiental del pla en qüestió. 

Aquest projecte ha intentat seguir l’esquema estipulat per aquests tipus de documents 

d’anàlisi ambiental. 

L’adaptació d’aquest esquema al present projecte defineix els següents procediments 

successius a realitzar: 

a. Una descripció de l’estat actual del medi ambient 

b. La definició dels escenaris energètics contemplats 

c. Una avaluació ambiental dels escenaris a nivell de tot el territori 

d. Una avaluació ambiental dels escenaris a nivell local 

e. Una valoració global del pla o programa 

L’avaluació ambiental se sustenta, doncs, en una anàlisi de diferents escenaris energètics. En 

tractar-se d’un pla estratègic i no d’un projecte concret, la millor manera d’aproximar resultats 

i comportaments futurs de la TE2050 és mitjançant el plantejament de diversos escenaris que 

puguin modelar l’evolució del sistema energètic. S’elaboraran els següents quatre escenaris 

per poder respondre als objectius establerts: 

 Escenari BASE: és aquell escenari que prediu el comportament tendencial del sistema 

energètic actual. És el resultat de la continuació de les polítiques actuals en matèria 

energètica. Equivalent a l’alternativa zero en els processos d’avaluació ambiental típics, és 

aquell escenari on no s’aplica la TE2050. 

 Escenari REN_MIX: escenari d’aplicació de la TE2050. No conté cap tecnologia renovable 

dominant, sinó que la contribució de cadascuna és similar a la resta. 

 Escenari REN_FOTO: escenari d’aplicació de la TE2050. L’energia solar fotovoltaica és la 

principal font energètica d’aquest escenari. 

 Escenari REN_TERM: escenari d’aplicació de la TE2050. La tecnologia solar termoelèctrica 

és el principal component del model energètic en aquest cas. 

 Escenari REN_EOL: escenari d’aplicació de la TE2050. En aquest cas és l’energia eòlica la 

font energètica en què es basa l’escenari. 

A continuació es descriu la metodologia concreta utilitzada en cadascuna de les parts que 

componen l’avaluació ambiental. 
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4.1. Metodologia per a la descripció de l’estat actual del medi ambient 

En la caracterització de la situació ambiental actual s’han inclòs només aquells aspectes que es 

poden veure afectats per l’aplicació de la TE2050 i que s’hauran de tenir en compte 

posteriorment en l’anàlisi d’impactes. Aquestes variables ambientals a considerar són: 

i. Característiques territorials de Catalunya 

ii. Situació climàtica 

iii. Qualitat de l’aire i contaminació atmosfèrica 

iv. Emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle 

v. Usos del sòl 

vi. Biodiversitat 

Aquesta descripció ambiental s’ha realitzat a partir dels informes i butlletins anuals publicats 

pel departament de Territori i Sostenibilitat que contenen informació detallada de l’estat 

actual del medi ambient en diferents àmbits [15][16]. El nivell de detall d’aquest apartat no és 

exhaustiu ja que l’anàlisi estratègica no té capacitat d’incidir en situacions ambientals molt 

concretes, sinó en tendències a gran escala. 

 

4.2. Metodologia per a la definició d’escenaris energètics 

La definició dels escenaris ha seguit el següent esquema metodològic: 

 

Figura 4-1. Esquema metodològic per a la definició dels diferents escenaris (Font: elaboració pròpia) 

A continuació es descriu el mètode utilitzat per a cadascun dels passos anteriors. 

4.2.1. Càlcul de la projecció de la demanda energètica 

El càlcul de la demanda energètica s’ha realitzat sobre el consum d’energia final dels diferents 

sectors de consum de Catalunya. Aquest mètode de càlcul, utilitzant com a base el consum en 

usos finals, canvia el focus traslladant-lo de l’oferta de recursos existent a les necessitats de la 

població. 

El punt de partida del càlcul se situa a l’any 2015. Degut al fet que no es tenen dades reals de 

consums energètics d’aquest any (els últims valors consolidats per l’Institut Català d’Energia 

són de l’any 2009), s’han assumit com a bones les previsions de consum per l’any 2015 que es 
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contemplen en el PECAC 2020. A partir d’aquestes dades, s’ha modelat el comportament 

energètic dels propers anys tenint en compte els següents factors de context: 

 La situació de recuperació econòmica i de consum energètic de Catalunya respecte la 

brusca disminució de consum que va haver-hi entre l’any 2007 i 2012. 

 L’evolució del consum energètic total i les pautes de consum sectorials fins l’any 2007, 

abans de l’esclat de la crisi. 

 Les estimacions i previsions energètiques d’organismes europeus i internacionals. Així 

com les normatives d’estalvi energètic en aquests àmbits. 

Aquests tres elements delimiten i donen una idea aproximada de quina serà l’evolució futura 

del panorama energètic, però cal definir un mètode de càlcul quantitatiu que permeti 

aproximar el comportament del sistema. 

A l’hora de fer qualsevol previsió de consum, cal tenir en compte que qualsevol canvi en les 

tecnologies utilitzades en el consum d’energia per adaptar-se a fonts diferents comporta una 

variació en la previsió de demanda energètica futura. Això vol dir que la demanda energètica 

serà diferent en cadascun dels escenaris contemplats. Aquest fet provoca que sigui difícil 

estimar, directament, quina serà l’evolució de la demanda energètica des d’ara al 2050. 

Per salvar aquest escull, la projecció de la demanda energètica s’ha elaborat suposant que no 

existeix tal variació de fonts utilitzades. És a dir, la projecció de consum elaborada inicialment 

és l’evolució de la demanda energètica suposant que la distribució de fonts i tecnologies de 

consum es manté inalterada respecte la que contempla el PECAC per l’any 2015. Aquest càlcul 

permetrà obtenir una base comuna i serà posteriorment, quan s’exposin els diferents 

escenaris estudiats, quan es tingui en compte quina és la distribució de fonts particular de cada 

escenari i que determinarà la seva demanda d’energia final particular. 

Per plasmar aquesta evolució, s’ha partit de la variació del consum del període 2015-2020 

previst en el PECAC en els diferents sectors consumidors. A partir d’aquí, s’ha suposat que la 

taxa de variació quinquennal disminueix progressivament fins al punt que pel període 2045-

2050 la taxa de variació és del 5% de la corresponent al període 2015-2020. Per exemple, en el 

sector del transport hi ha una variació quinquennal d’un -4,2% per al període 2015-2020, 

mentre que per al període 2045-2050 la variació disminueix fins un -0,2%. Això es tradueix, 

pels diferents sectors de consum en els valors presentats a la Taula 4-1. 

Sector de 

consum 

Taxa de variació quinquennal (%) 

2015-2020 

(PECAC) 
2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050 

Transport -4,2 -2,6 -1,6 -0,9 -0,6 -0,3 -0,2 

Indústria 10,6 6,4 3,9 2,4 1,4 0,9 0,5 

Domèstic -4,1 -2,5 -1,5 -0,9 -0,6 -0,3 -0,2 

Serveis 4,0 2,4 1,5 0,9 0,5 0,3 0,2 

Primari 3,4 2,1 1,3 0,8 0,5 0,3 0,2 

Taula 4-1. Taxes de variació quinquennal de la demanda energètica (Font: elaboració pròpia) 
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Com es veurà en la presentació dels resultats, aquesta metodologia situa els nivells de consum 

de l’any 2050 en valors raonables tenint en compte els elements de context esmentats 

anteriorment. 

4.2.2. Càlcul del consum d’energia final dels diferents escenaris 

Aquí cal diferenciar la metodologia emprada segons el tipus d’escenari a considerar. En 

ambdós casos, tant l’escenari tendencial com els 100% renovables parteixen de la previsió de 

demanda calculada prèviament. És a dir, aquí es calcula l’evolució, en percentatge, de les 

diferents formes d’energia (petroli, carbó, gas natural, electricitat, renovables...) i, a partir del 

total de demanda fixat per cada any, es calcula el consum de cada tipus de font. 

En el cas de l’Escenari BASE, el càlcul és equivalent al presentat a l’apartat anterior. Partint de 

la variació de les diferents fonts que preveu el PECAC2020 pel període 2015-2020, s’ha suposat 

que la taxa de variació quinquennal disminueix progressivament fins que al quinquenni 2045-

2050, l’últim de l’abast temporal del projecte, aquesta taxa és del 5% de la del primer període, 

és a dir, s’ha reduït en un 95%. 

En el cas dels diferents Escenaris REN (REN_MIX, REN_FOTO, REN_TERM i REN_EOL), el càlcul 

es realitza a la inversa. S’ha usat l’estratègia anomenada backcasting, és a dir, s’ha dissenyat la 

distribució de consums d’energia final de l’any 2050 per forma d’energia i s’ha adaptat les 

variacions quinquennals per a poder obtenir l’escenari desitjat. S’han fixat, doncs, els 

percentatges de l’any 2050 de cada forma d’energia i a partir d’aquí s’han dissenyat les 

evolucions corresponents des de la situació actual. 

La definició dels percentatges de cada forma d’energia per l’any 2050, en els Escenaris REN, 

s’ha fet tenint en compte el tipus de sector que es tractava, les tecnologies disponibles a dia 

d’avui, així com les tendències registrades els últims anys. Cal remarcar però que no s’està fent 

una predicció exacta sinó un exercici de definició d’un escenari que de ben segur no 

s’adequarà exactament a l’escenari final concret, però que serveix per a l’objecte d’aquest 

projecte en quant permet quantificar els consums energètics a escala global. 

4.2.3. Càlcul de la producció elèctrica dels escenaris 

El mètode emprat pel càlcul de la producció elèctrica i les fonts utilitzades és el mateix que en 

el cas anterior. Per l’Escenari BASE, es parteix de les taxes de variació del PECAC2020 i 

aquestes disminueixen progressivament fins l’any 2050. 

La tècnica del backcasting també és utilitzada per al càlcul de producció elèctrica dels diferents 

escenaris renovables. 

4.3. Metodologia per a l’avaluació ambiental a nivell global 

En l’avaluació ambiental de la TE2050 s’ha estudiat l’impacte que generaria a nivell de tot el 

territori. Per valorar-ho, s’han analitzat cinc elements o variables ambientals (Figura 4-2) que, 

conjuntament, permeten caracteritzar el comportament ambiental del conjunt del sistema. 
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Figura 4-2. Esquema dels aspectes considerats per a l’avaluació ambiental a nivell global (Font: 

elaboració pròpia) 

S’ha realitzat l’anàlisi i la valoració de cada element de forma independent i posteriorment, 

juntament amb l’anàlisi d’impactes locals, s’han agregat tots els impactes i se’n fa una 

valoració completa. A continuació s’exposa la metodologia emprada pel càlcul d’emissions de 

GEH, d’emissions de contaminants primaris i partícules i d’ocupació del territori, que són tres 

dels principals elements a considerar i valorar. 

4.3.1. Emissions de GEH 

La metodologia utilitzada per al càlcul de les emissions de GEH és la que estableix 

l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) per a l’elaboració d’inventaris nacionals 

d’emissions [17]. S’ha partit dels balanços energètics dels diferents Escenaris (BASE i REN) , 

amb els corresponents consums d’energia, per estimar les emissions dels diferents sectors de 

consum (transport, indústria, domèstic, serveis, primari i generació elèctrica). Combinant 

aquestes dades amb els factors d’emissió (FE) que proporciona el mateix IPCC i l’Inventario 

anual de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera del Ministeri de Medi Ambient espanyol 

[18] s’obté quina és l’evolució de les emissions del sector energètic català. 

L’anàlisi d’emissions de GEH contempla no només el sector de generació elèctrica, sinó també 

tots els sectors consumidors d’energia. Una avaluació que només tingués en compte el sector 

elèctric no podria explicar el comportament global del sistema i per tant, no es podria arribar a 

cap conclusió sobre l’evolució global de les emissions de GEH. De la mateixa manera, la 

comparació dels resultats amb els requeriments internacionals en matèria de GEH seria 

impossible sense considerar el conjunt del sistema. Aquesta anàlisi no inclou, però, les 

emissions de GEH que no provenen del processament d’energia, com per exemple, processos 

industrials, tractaments de residus, agricultura i ramaderia, etc. 

El document guia per al càlcul nacional d’emissions de GEH de l’IPCC defineix tres nivells de 

càlcul (Tier 1, Tier 2 i Tier 3) segons el nivell de detall de les dades de les que es disposa. La 

Taula 4-2 mostra les dades que requereixen els diferents nivells de càlcul. 
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Nivell Dades necessàries 

Tier 1 
 Quantitat d’energia consumida per tipus de combustible 

 Factor d’emissió predeterminat 

Tier 2 
 Quantitat d’energia consumida per tipus de combustible 

 Factor d’emissió nacional 

Tier 3 

 Quantitat d’energia consumida en funció de: 

o Tipus de combustible 

o Tipus de tecnologia de combustió usada 

 Penetració de cada tecnologia en cada àmbit estudiat 

 Factors d’emissió segons combustible i tecnologia 

Taula 4-2. Nivells de càlcul i requeriments per al càlcul d’emissions de GEH (Font: elaboració pròpia a 

partir de [17]) 

D’aquests tres nivells, s’ha utilitzat el Tier 1 per al càlcul d’emissions dels sector industrial, 

domèstic, serveis i de generació elèctrica perquè és el que més s’adequa al detall de les dades 

de les quals es disposa. Alhora, aquest nivell de concreció és suficient per a satisfer l’objectiu 

de comparar els Escenaris BASE i REN en aquests àmbits. En el sector del transport i primari 

s’ha utilitzat el Tier 2, a partir de les dades que proporciona l’Inventario anual de Emisiones 

Contaminantes a la Atmósfera de l’any 2012. 

Establerts els nivells de càlcul, a l’Annex A es presenten els factors d’emissió utilitzats en el 

càlcul de les emissions en funció del sector i el tipus de combustible. 

Pel sector transport, però, ha calgut un càlcul previ per obtenir els factors d’emissió definitius. 

S’ha partit dels factors d’emissió segons combustible i tipus de vehicle que mostra la Taula 4-3 

extret de l’Inventario Anual de Emisiones Contaminantes a la Atmosfera. 

 

Tipus de vehicle 
Factors d’emissió (FE) 

CO2 (kg/kg) CH4 (g/kg) N2O (g/kg) 

Turisme 

Gasolina 3,0 0,4 0,1 

Gasoil 2,8 0,02 0,1 

GLP 3,0 0,05 0,1 

Camions lleugers 
Gasolina 3,0 0,2 0,1 

Gasoil 2,8 0,02 0,1 

Camions pesats 
Gasoil 2,8 0,1 0,1 

Gasolina 3,2 0,7 0,04 

Ciclomotors Gasolina 5,1 1,0 0,1 

Motocicletes Gasolina 3,0 2,0 0,1 

Autocar 
Gas Natural 2,7 5,7 0,2 

Gasoil 2,8 0,1 0,1 

Ferroviari Gasoil 3,1 0,2 0,1 

Marítim nacional 
Gasoil 3,1 0,1 0,1 

Fueloil 3,1 0,2 0,1 

Taula 4-3. Factors d’emissió de GEH de diferents tipus de vehicles (Font: elaboració pròpia a          

partir de [18]) 
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Per obtenir factors d’emissió segons  combustible, i no en funció del tipus de vehicle, s’ha 

utilitzat les dades de consums de combustibles que també proporciona l’Inventario anual de 

Emisiones Contaminantes a la Atmósfera, i que es mostra a la Taula 4-4.  

 

Tipus de vehicle Consum (t) 

Turisme 

Gasolina 4.757.564 

Gasoil 11.162.686 

GLP 26.000 

Camions lleugers 
Gasolina 22.801 

Gasoil 3.904.206 

Camions pesats 
Gasoil 6.211.861 

Gasolina 8.456 

Ciclomotors Gasolina 23.219 

Motocicletes Gasolina 414.962 

Autocar 
Gas Natural 65.517 

Gasoil 1.272.923 

Ferroviari Gasoil 80.876 

Marítim nacional 
Gasoil 738.000 

Fueloil 108.000 

Taula 4-4. Consum de combustibles per diferents tipus de vehicles, any 2012 (Font: elaboració pròpia 

a partir de [18]) 

A partir d’aquests consums es pot calcular el percentatge de ponderació de cada combustible 

en funció del tipus de vehicle (Taula 4-5), que permet obtenir els definitius factors d’emissió 

definitius que mostra la Taula 4-6. 

Combustible Tipus de vehicle 
Percentatge d'ús 

(%) 

GASOLINA 

Turisme 91,0 

Camions lleugers 0,4 

Camions pesats 0,2 

Ciclomotor 0,4 

Motocicletes 7,9 

GASOIL 

Turisme 47,8 

Camions lleugers 16,7 

Camions pesats 26,6 

Autocar 5,4 

Ferroviari 0,3 

Marítim nacional 3,2 

GLP Turisme 100,0 

Gas Natural Autocar 100,0 

Taula 4-5. Percentatge d’ús dels diferents combustibles per tipus de vehicle, any 2012 (Font: 

elaboració pròpia a partir de [18]) 
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Combustible 
FE Sector transport 

CO2 (kg/kg) CH4 (g/kg) N2O (g/kg) 

GLP 3,0 0,0 0,1 

Gasolines 3,0 0,5 0,0 

Gas-oil 2,8 0,0 0,1 

Gas natural 2,7 5,7 0,2 

Bioetanol 0,0 0,0 0,0 

Biodièsel 0,0 0,0 0,0 

Taula 4-6. Factors d’emissió definitius pel sector transport (Font: elaboració pròpia) 

A partir dels factors d’emissió presentats a l’Annex A i els anteriorment calculats pel sector 

transport, es pot calcular l’emissió per cada gas amb efecte hivernacle, sector i combustible 

(Eq. 4.1), les emissions per cada gas i sector (Eq. 4.2) i les emissions totals de cada gas amb 

efecte hivernacle (Eq. 4.3). 

                                                              (4.1) 

                    ∑                               (4.2) 

             ∑                              (4.3) 

 

Per al càlcul d’emissions de CO2eq s’han considerat els següents Potencials d’Escalfament 

Global, extrets del 5è Informe d’Avaluació de l’IPCC de l’any 2014 [11]: 

                         

                           

                            

 

El càlcul final d’emissions totals seria, doncs: 

 

                                    
                

                   (4.4) 

 

Finalment, la Taula 4-7 mostra els poders calorífics utilitzats pel càlcul d’aquells sectors on els 

factors d’emissió venen definits en funció de la massa de combustible consumit i no l’energia 

consumida directament. 

Combustible Poder calorífic (MJ/kg) 

GLP 46,0 

Gasolines 44,0 

Gasoil 43,1 

Gas natural 45,1 

Bioetanol 26,8 

Biodièsel 37,5 

Taula 4-7. Poder calorífic de diferents combustibles (Font: elaboració pròpia a partir de [18]) 
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4.3.2. Emissions de gasos contaminants i partícules 

De la mateixa manera que l’apartat sobre emissions de GEH, les dades d’emissions de gasos 

contaminants i partícules s’han obtingut a partir dels consums energètics de cada sector, en 

funció de les fonts consumides i els factor d’emissió corresponent. 

Els factors d’emissió (FE) pels sectors industrial, domèstic, serveis i de generació elèctrica s’han 

obtingut a partir de l’establert a la guia EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 

2013 de la European Environmental Agency [19] i a la Guia de càlcul d’emissions de 

contaminants editada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya [20]. 

De nou, les dades del sector primari i transport provenen de proporciona l’Inventario anual de 

Emisiones Contaminantes a la Atmósfera, i contenen un major de detall que la resta de 

sectors. Aquests factors d’emissió es poden trobar detallats a l’Annex B. 

Els factors d’emissió del sector transport s’han obtingut a partir dels factors d’emissió de la 

Taula 4-8 que provenen de proporciona l’Inventario anual de Emisiones Contaminantes a la 

Atmósfera i les dades de consums de combustibles i percentatges d’ús de les Taules 4-5 i 4-6 

presentades a l’apartat anterior. 

Tipus de vehicle 

Factors emissió segons vehicle 

NOx 

g/kg 

NMVOC 

g/kg 

CO 

g/kg 

SOx 

g/kg 

PM10 

g/kg 

PM2,5 

g/kg 

Turisme 

Gasolina 2,7 1,5 20,6 0,02 0,02 0,02 

Gasoil 12,5 0,2 1,6 0,01 0,6 0,6 

GLP 1,2 0,3 7,3  - 0,02 0,02 

Camions lleugers 
Gasolina 1,8 0,6 37,3 0,02 0,01 0,01 

Gasoil 10,8 0,7 5,6 0,01 0,7 0,7 

Camions pesats 
Gasoil 18,2 0,4 3,9 0,01 0,3 0,3 

Gasolina 29,4 14,7 22,5 0,02 0,01 0,01 

Ciclomotors Gasolina 8,5 89,0 90,0 0,02 0,9 0,9 

Motocicletes Gasolina 3,4 26,0 136,5 0,02 0,3 0,3 

Autocar 
Gas Natural 21,4 0,2 5,1 0,02 0,02 0,02 

Gasoil 20,9 0,5 5,3 0,01 0,3 0,3 

Ferroviari Gasoil 39,6 4,7 10,7 0,02 3,3 3,3 

Marítim nacional 
Gasoil 56,0 1,8 1,8 0,02 0,5 0,5 

Fueloil 72,4 3,6 2,0 90,0 10,6 10,6 

Taula 4-8. Factors d’emissió de gasos contaminants i partícules per tipus de vehicle i combustible 

(Font: elaboració pròpia a partir de [18]) 

A partir dels factors d’emissió esmentats a l’Annex B, es poden calcular les emissions de gasos 

contaminants per cada gas, sector i combustible (Eq. 4.5), les emissions per cada gas i sector 

(Eq. 4.6)  i les emissions totals de cada contaminant (Eq. 4.7). 

 

                                                                             (4.5) 

                            ∑                                        (4.6) 

                     ∑                                      (4.7) 
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4.3.3. Ocupació de territori 

De cara a concretar l’anàlisi d’ocupació del sòl, aquesta se centrarà principalment en les 

tecnologies de generació elèctrica que necessiten ocupar més quantitat de sòl, és a dir, 

l’eòlica, fotovoltaica i termoelèctrica. També l’energia hidràulica fa un ús extensiu del territori, 

però no s’ha inclòs en aquest apartat perquè no s’ha contemplat variació del seu ús en cap 

dels escenaris estudiats. Quedaran fora de l’anàlisi, també, la resta de tecnologies de 

generació elèctrica (carbó, gas natural, nuclear, etc.) ja que tenen una afectació puntual i no 

ocupen grans extensions de territori. La inclusió d’aquestes tecnologies no afectaria a la 

valoració global ja que suposarien un percentatge d’augment molt reduït respecte el gruix de 

l’ocupació provocat per les tres tecnologies primordials esmentades. 

Aquest apartat se centrarà en l’ocupació de territori de les principals tecnologies de generació 

elèctrica. Queda fora de l’abast del present projecte l’ocupació de terreny derivada de la 

generació d’altres formes d’energia, bàsicament calor. Aquesta anàlisi hauria d’incloure, entre 

d’altres, l’impacte de l’ús de la biomassa, l’extensió de terreny necessària per produir 

biocombustibles, la superfície necessària de plaques termosolars de generació de calor, etc. 

Per a l’avaluació de l’impacte sobre el territori s’ha calculat la superfície total que es requeriria 

instal·lar en instal·lacions renovables en cadascun dels escenaris plantejats. Aquest càlcul total 

de superfície necessària es relaciona amb la situació territorial actual, a nivell de superfície 

disponible, superfície protegida o usos del sòl actuals, per poder valorar l’impacte real que 

generaria. L’anàlisi no contempla un estudi detallat d’emplaçaments prioritaris ni zones 

d’implantació prioritàries. 

Aquest càlcul s’elabora a partir de les dades de producció elèctrica obtingudes en l’apartat de 

definició dels escenaris energètics i del que s’ha anomenat “factor d’ocupació de territori”. 

Aquest factor relaciona la superfície ocupada i la potència d’una instal·lació de generació 

elèctrica i permet que, coneixent la potència instal·lada de cadascuna de les fonts, es pugui 

saber la superfície que ocupa. 

També es farà esment de dues estratègies que permeten reduir l’ocupació de territori de les 

instal·lacions renovables principals com són la fotovoltaica i l’eòlica. Aquestes estratègies són 

la integració arquitectònica de la fotovoltaica i el desenvolupament de l’eòlica marina. La 

primera d’aquestes estratègies serà estudiada en més detall. 

4.4. Metodologia per a l’avaluació ambiental a nivell local 

Per analitzar la TE2050 des de l’òptica local, inicialment s’abandona la discussió al voltant dels 

Escenaris per simplement elaborar un llistat i descriure cadascun dels impactes que 

produeixen les tecnologies de generació elèctrica renovables. Aquesta descripció intenta 

contemplar les possibles afectacions tant en fase de construcció com en fase d’explotació. Ara 

bé, la valoració final es farà tenint en compte únicament la fase d’explotació ja que, en la 

majoria dels casos, l’impacte de la construcció cessa quan acaben les obres d’instal·lació.  

La Figura 4-3 mostra els àmbits que s’han considerat per a realitzar l’estudi d’impactes 

ambientals que generen les diferents tecnologies. 
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Figura 4-3. Esquema dels aspectes considerats per a l’avaluació ambiental a nivell local (Font: 

elaboració pròpia) 

Les tecnologies que s’inclouen en l’anàlisi d’aquest apartat són les que es necessitaria instal·lar 

en el cas d’aplicar la TE2050: solar termoelèctrica, solar fotovoltaica, eòlica i biomassa. També 

s’inclourà una anàlisi breu dels impactes de les altres tecnologies renovables que no 

augmenten en cas de la TE2050, així com de les tecnologies convencionals. 

En primer lloc, l’anàlisi local conté una descripció general de l’impacte ambiental en cadascun 

dels àmbits de l’esquema anterior. En aquesta descripció s’explica l’afectació de la instal·lació 

sobre l’entorn, quan es dóna aquesta afectació, quina extensió té, el caràcter reversible o 

irreversible de la mateixa, etc. 

A partir de la descripció de l’impacte, s’ha inclòs una valoració quantitativa orientativa 

d’aquells que són destacables en fase d’explotació, que inclou les dues següents variables: 

 Magnitud de l’impacte (M) (0,1...10): determina la intensitat de l’impacte, és a dir, el 

nivell d’alteració que produeix al medi ambient. Un impacte irreversible tindrà major 

magnitud que un impacte temporal i reversible. Pren valor 0 pels impactes no 

significatius. 

 Importància de l’impacte (I) (1...10): determina l’abast i extensió de l’impacte. Un 

impacte a escala local tindrà menys impacte que un altre a escala regional. Pren valor 

0 pels impactes no significatius. 

A partir d’aquesta quantificació s’ha elaborat un índex d’impacte que ha de servir com a 

còmput global que inclogui les dues variables anteriors. El càlcul de l’índex és: 

 

                           (4.8) 

 

Com es pot veure, s’ha aplicat un factor de 1,2 a la variable d’importància, aquella que 

determina l’extensió de l’impacte. Això s’ha fet així perquè es considera que la importància de 

l’impacte és una variable més important que la magnitud i que determina, en major mesura, si 

un impacte és destacable o no. Per exemple es considera que, en una mateixa zona, un 
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impacte sobre la qualitat del sòl que afecti poc a una extensió molt gran de terreny és 

globalment més perjudicial que un impacte molt intens sobre una extensió molt petita. 

Una vegada calculat l’índex dels diferents impactes de cada tecnologia s’ha establert, en funció 

d’aquest índex d’impacte, una categorització (Taula 4-9) que classifica les afectacions en: 

 No significatiu: no es produeix cap impacte ambiental que generi afectacions al medi. 

També inclou tots aquells impactes positius que milloren les condicions de partida on 

no s’havia implantat la tecnologia. 

 Compatible: es produeixen petits impactes ambientals que són assumibles pel medi 

ambient i que no generen alteracions a l’entorn. També es refereix a aquells impactes 

que són temporals i reversibles. 

 Lleu: els impactes generats alteren el medi ambient lleument. Els impactes es poden 

convertir fàcilment en compatibles si s’apliquen petites mesures correctives. 

 Destacable: es produeix una alteració notable de l’entorn ambiental de la central. Es 

tracta d’impactes que en molts casos desapareixen amb el desmantellament de la 

instal·lació però que produeixen un fort impacte quan estan en funcionament. Si no 

se’n fa una gestió adequada pot derivada en impacte sever. 

 Sever: l’impacte generat provoca una gran alteració del medi ambient. Requereixen 

d’un estudi específic en l’àmbit de l’impacte que ha de contemplar pal·liatives i 

correctives que redueixin tal afectació. Pot comportar la no implantació de la central 

en cas d’afectar, a més, espais que continguin elements d’especial interès. 

 

Índex d’impacte Valoració de l’impacte 

0 No significatiu 

2,2 – 9,6 Compatible 

9,6 – 13,7 Lleu 

13,7 – 17,9 Destacable 

17,9 – 22 Sever 

Taula 4-9. Barem de valoració dels impactes ambientals locals (Font: elaboració pròpia) 

En funció d’aquestes valoracions, s’assignarà a cada tecnologia un nivell d’impacte local: baix, 

mig o alt. Aquesta assignació es realitzarà donant més pes, per la seva rellevància ambiental, 

als àmbits de qualitat de l’aire i flora i fauna. També destaca la importància de l’impacte visual, 

tot i que en ser de valoració subjectiva cal relativitzar-la. 

Per finalitzar, es farà una anàlisi global dels impactes i es relacionaran amb els Escenaris BASE i 

REN. Aquesta valoració global servirà per a determinar quina és la influència de la TE2050 

sobre el territori local, alhora que prioritzar quin dels Escenaris REN és el menys impactant 

localment. 
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5. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE LES ZONES AFECTADES 

PEL PLA 

Per a poder dur a terme una posterior anàlisi ambiental del pla de la TE2050, aquest apartat 

està dedicat a l’estudi de l’estat actual del medi ambient de les zones que es poden veure 

afectades per l’aplicació del pla. Aquest estudi de l’estat de l’art permetrà definir quines són 

les variables ambientals més crítiques que hauran de tenir un tractament especial en 

l’avaluació ambiental posterior. 

Cal aclarir que l’objectiu d’aquesta secció no és la d’estudiar en detall cadascun dels vectors 

ambientals que serien necessaris per a definir la situació ambiental de Catalunya, sinó que es 

donarà una visió general de la situació del medi donant més importància a aquells aspectes 

que puguin veure’s més afectats per la TE2050. 

5.1. Característiques territorials 

L’àmbit d’aplicació de la TE2050 és el conjunt del territori de l’actual Comunitat Autònoma de 

Catalunya. Situada a l’extrem nord-est de la península ibèrica, Catalunya té una superfície total 

de 3.209.204 hectàrees [21]. Limita al Nord amb França, al Sud amb el País Valencià i a l’Oest 

amb la Comunitat d’Aragó. 

Catalunya és un país de muntanyes. La seva forma triangular es veu caracteritzada per tres 

trets característics: la serralada pirinenca, la costa i la gran depressió central catalana. Per tant, 

el relleu català és una contínua alternança entre serres i planes. La figura 5-1 mostra, a grans 

trets, la distribució topogràfica de les principals zones del país. 

 

Figura 5-1. Distribució topogràfica de les principals zones de Catalunya (Font: [15]) 

Pel que fa a població, Catalunya, segons dades de l’any 2013, té 7.553.650 habitants [22]. La 

seva distribució és desigual, tal com es pot observar a la figura 5-2. Es caracteritza, 

principalment, per la gran concentració de població als grans nuclis urbans de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 
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Figura 5-2. Distribució de la població de Catalunya, any 2013 (Font: [22]) 

Pel que fa a la seva evolució en el temps, la població de Catalunya va experimentar un 

increment mantingut durant el segle XX fruit d’un període d’expansió econòmica sostingut. 

Aquesta tendència s’ha revertit els últims anys, motivat per la recessió econòmica que travessa 

el país, i la tendència dels últims quatre anys és a l’estabilització de la població total de 

Catalunya, fins i tot, una lleugera disminució. La figura 5-3 mostra aquesta evolució temporal, 

separada per províncies. 

 

Figura 5-3. Evolució de la població de Catalunya per províncies, anys 1900-2014 (Font: elaboració 

pròpia a partir de [22]) 

5.2. Clima 

El clima de Catalunya és un territori que com a conseqüència de la seva situació geogràfica, 

majoritàriament, forma part del domini de clima mediterrani. Les seves característiques 

climàtiques es veuen influenciades, principalment., per les masses d’aire atlàntiques 

provinents del nord i les masses d’aire càlides procedents de latituds subtropicals. Aquest fet, 

afegit a la situació de Catalunya a la vessant occidental de la conca mediterrània i la seva 

orografia complexa i variada, provoca una gran varietat de climes malgrat les reduïdes 

dimensions del territori. El mapa climàtic de Catalunya de la Figura 5-4 mostra la distribució de 

les diferents zones climàtiques del país. 
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Figura 5-4. Mapa climàtic de Catalunya (Font: Servei Meteorològic de Catalunya) 

Aquests comportaments climàtics es concreten, tal com mostra la figura 5-5, les variables 

climàtiques principals. 

 

 

Figura 5-5. Variables climàtiques principals de Catalunya, de dalt a baix i d’esquerra a dreta: 

temperatura mitjana 2013, precipitació mitjana 2013, velocitat del vent a 80m i radiació solar (Font: 

Servei Meteorològic de Catalunya i Atles de Radiació Solar a Catalunya) 
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5.3. Qualitat de l’aire 

Per avaluar la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire, d’acord amb la normativa vigent, 

s’ha dividit el territori en 15 zones de qualitat de l’aire (ZQA). Cadascuna de les zones té unes 

característiques pròpies segons l’orografia, el clima, la densitat de població, les emissions de 

gasos contaminants, etc. 

 

Figura 5-6. Distribució i característiques de les ZQA (Font: [23]) 

Segons dades de l’Anuari de Qualitat de l’Aire de Catalunya de l’any 2013 [23], de 15 gasos 

contaminants analitzats i mesurats, els tres que presenten nivells d’immissió més elevats són: 

el diòxid de nitrogen (NO2), el material particulat de diàmetre inferior a 10µm (PM10) i l’ozó 

troposfèric (O3). La Figura 5-7 mostren les zones que han presentat superacions dels valors 

màxims legislats pels gasos esmentats. 

 

Figura 5-7. Zones que presenten superacions dels límits màxims per NO2, PM10 i O3 (Font: [23]) 

El comportament del diòxid de nitrogen està íntimament vinculat al trànsit i a les zones més 

densament poblades (ZQA1 i ZQA2). Durant l’any 2013 no s’ha superat el valor límit horari en 

cap de les estacions de mesura, però sí que s’ha superat en diversos casos el valor límit anual 

(40µg/m3). Cal destacar que aquestes zones, tot i no arribar al 5% del territori català, 
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concentren 4.261.305 habitants, el que suposa aproximadament un 56% del total de la 

població de Catalunya. 

Concretament, a la ZQA1 s’ha superat aquest llindar en el 17% dels punts de mesurament i a la 

ZQA2 s’ha superat en el 50% dels casos. L’evolució dels valors d’immissió de NO2 mostra una 

tendència força estable, lleugerament decreixent, per a les zones ZQA1 i ZQA2, tal com mostra 

la Figura 5-8. 

 

Figura 5-8. Evolució mitjana anual del NO2 a la ZQA1 i ZQA2, any 2013 (Font: [23]) 

Pel que fa a les partícules PM10, la situació és similar a l’anterior. Les superacions dels valors 

màxims estipulats es produeixen en zones amb alt volum de trànsit, així com la presència 

d’indústria. En aquest cas, no s’observen superacions dels valors anuals màxims, però sí que 

s’han produït nivells de PM10 que superen els valors diaris màxims. 

L’evolució temporal de la concentració de partícules PM10 mostra una disminució des de l’any 

2008 a 2013, reduint-se els punts de mesura on se superaven els límits legislats. Tanmateix, cal 

remarcar que aquesta tendència pot no significar una millora de la qualitat de l’aire fruit 

d’actuacions de millora, sinó que pot deure’s a factor externs com la crisi econòmica actual o 

condicions meteorològiques favorable. 

Referent a l’ozó troposfèric (O3), la superació del valor objectiu per a la protecció de la salut 

humana s’ha donat en gran part de les estacions de mesura distribuïdes pel territori. En 

tractar-se d’un contaminant secundari, és més complicat d’analitzar-ne l’origen ja que no 

prové d’una emissió directa. Tot i això, la seva formació a partir de NOx i compostos orgànics 

volàtils pot ajudar a modelitzar el seu comportament. És un dels principals components del 

boirum fotoquímic. 

Com s’ha esmentat, la concentració de la resta de gasos contaminants no han superat, excepte 

casos concrets i molt localitzats, els valors estipulats en les normatives espanyoles i europees. 
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5.4. Emissions de gasos amb efecte hivernacle 

El coneixement de les emissions de gasos amb efecte hivernacles (GEH) és important de cara a 

la caracterització del medi ambient. Aquests gasos són els responsables principals dels efectes 

sobre el canvi climàtic a nivell mundial. La preocupació pels efectes del canvi climàtic va 

començar a les dècades dels anys 80 i 90, on des de les Nacions Unides i organismes 

internacionals van plantejar programes i protocols de cara a la reducció de les emissions de 

GEH. El protocol de Kyoto, aprovat l’any 1997, és el principal acord que va establir 

compromisos de reducció d’emissions globals de GEH. Des de llavors, els països han hagut 

d’emprendre mesures destinades a la reducció d’emissions de GEH per assolir els objectius 

marcats als protocols. 

En aquest context, les emissions total de gasos amb efecte hivernacle (GEH) van ser a 

Catalunya, l’any 2011, de 45,9 milions de tones de CO2 equivalent[12]. 

L’evolució d’emissions de GEH està íntimament lligada a l’evolució del consum energètic i, 

alhora, amb la situació socioeconòmica del país. Com es pot observar a la figura 5-9, des de 

l’any 1990 (any de referència en el protocol de Kyoto per càlculs de reduccions) les emissions 

de GEH van augmentar un 53% fins el 2005. A partir d’aquell any, la tendència s’inverteix i fins 

l’any 2011, les emissions han disminuït bruscament i s’han situat a nivells semblants a l’any 

1996. 

 

Figura 5-9. Evolució de les emissions de GEH a Catalunya, anys 1990-2011 (Font: [12]) 

Analitzat per sectors, el processament de l’energia és el responsable del 76,8% de les 

emissions de GEH a Catalunya, l’any 2011. És interessant, en aquest sentit, comparar l’evolució 

temporal de les emissions de GEH contemplades a la figura 5-9 amb la figura 2-4 de l’apartat 2, 

que descriu el consum energètic de Catalunya. L’íntima semblança en les tendències demostra 

la relació que hi ha entre emissions de GEH i consum d’energia. La contribució de la resta de 

sectors es pot observar a la figura 5-10.  

Alhora, a la figura 5-11 es mostra l’evolució de les emissions de GEH dels últims anys, destriada 

per sectors. La informació que s’extreu de les dues figures mostra que qualsevol esforç de 

reducció d’emissions ha de contemplar el sector energètic com a prioritari. 
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Figura 5-10. Distribució de les emissions de GEH a Catalunya per sectors, any 2011 (Font: [12]) 

 

 

Figura 5-11. Evolució de les emissions de GEH a Catalunya per sectors, anys 1990-2011 (Font: [12]) 

Dins del sector del processament de l’energia, la contribució principal a les emissions de GEH 

són derivades del transport (37%), seguida de la indústria manufacturera i de la construcció 

(29%) i de les indústries del sector energètic (20%). Per últim, un 14% correspon a altres 

sectors com el domèstic o el sector serveis. És important conèixer aquesta contribució 

sectorial de cara a la priorització de les actuacions incloses en la TE2050. 

 

Figura 5-12. Distribució de les emissions de GEH per activitats del sector del processament de 

l’energia, any 2011 (Font: [12]) 
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5.5. Usos del sòl 

Un altre aspecte ambiental destacat que es veurà afectat posteriorment en l’anàlisi de la 

TE2050 és l’ús del sòl català. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, la distribució 

d’usos del sòl català de l’any 2013 era la mostrada a la Taula 5-2 [24]. Aquestes dades mostren 

que el 64% del sòl català correspon a boscos (36%), bosquines (22%) i altres (7%). Destacable 

és també la superfície dedicada a conreus, tant de secà com de regadiu, que suposen un 26% 

del total de Catalunya. Finalment, la zona urbanitzada correspon a un 7% del total i àrees 

sense vegetació a un 3%. 

Taula 5-2. Distribució d’usos del sòl de Catalunya, any 2013 (Font: elaboració pròpia a partir de [24]) 

La distribució geogràfica dels diferents usos del sòl es pot observar al Mapa de Cobertes del Sòl 

de Catalunya (MCSC) realitzat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 

de la Figura 5-13. 

          

 

Figura 5-13. Mapa de cobertes del sòl de Catalunya, any 2009  (Font: Mapa de Cobertes del Sòl de 

Catalunya) 

 

 

 

 Superfície forestal Sense 

vegetació 

Conreus Urbanitzat 

i altres boscos bosquines altres secà regadiu 

CATALUNYA 1.269.357 656.267 124.285 103.941 579.355 264.308 211.692 

Barcelona 350.299 118.650 36.413 29.896 122.099 9.866 105.658 

Girona 339.732 56.390 38.082 16.362 68.256 35.630 36.480 

Lleida 421.246 325.740 31.764 30.412 224.445 151.662 30.072 

Tarragona 158.080 155.487 18.026 27.271 164.555 67.151 39.482 



 AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE LA TRANSICIÓ 
     ENERGÈTICA CAP A UN MODEL 100% RENOVABLE 

 

 

Pàg. 40 

5.6. Biodiversitat 

Íntimament vinculat a l’apartat anterior, el patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya és 

d’una gran qualitat i riquesa. Per aquest motiu, des de fa anys, les iniciatives legislatives per a 

protegir-lo han suposat una garantia de no destrucció de l’entorn natural. Aquestes 

normatives regulen i limiten les activitats i actuacions que es poden dur a terme en aquestes 

zones, i també afectarien en el cas d’aplicació de la TE2050. 

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) és el principal instrument de planificació territorial que 

engloba diferents nivells de protecció del territori català. A l’any 2012, el PEIN el formaven una 

xarxa de 164 espais, que suposava 987.890ha terrestres (31% de total) i 77.893ha marines. En 

aquest pla s’inclouen, per una banda, els Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) definits 

per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals [25], com aquells espais que presenten un 

o diversos ecosistemes, no essencialment transformats per a l’explotació i l’ocupació humanes, 

amb espècies vegetals i animals d’interès científic o educatiu, i els que presenten paisatges 

naturals de valor estètic. Aquestes espais es van definir en quatre figures de protecció: parcs 

nacionals, paratges naturals d’interès nacional, reserves naturals i parcs naturals. 

Per altra banda, la xarxa Natura 2000, creada per la Unió Europea [26], és una xarxa ecològica 

europea d’àrees d’interès que també ha definit espais de protecció a Catalunya. La xarxa 

Natura 2000, a Catalunya, s’estructura en 8 tipologies ecològiques que cobreixen 977.230 

hectàrees, un 30% del territori. 

La Figura 5-14 mostra un agregat de tots els espais d’interès natural protegits de Catalunya 

segons la classificació esmentada anteriorment. 

 

 

Figura 5-14. Ubicació de les zones d’interès natural i d’especial protecció de Catalunya (Font: [15]) 
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6. DEFINICIÓ DELS DIFERENTS ESCENARIS ENERGÈTICS 

Com s’ha definit a l’abast del projecte, la TE2050 té com a objectiu satisfer la demanda 

energètica de l’any 2050 mitjançant fonts renovables i sostenibles. Prèviament a desenvolupar 

els diferents escenaris de generació que puguin fer possible aquest repte, cal elaborar una 

previsió de quina serà la demanda per l’any 2050. Serà a partir d’aquesta projecció de la 

demanda total d’energia final, que s’elaboraran els diferents escenaris de consum energètic, 

així com la producció d’energia elèctrica. 

6.1. Projecció de la demanda energètica del 2050 

Tenint en compte les hipòtesis de treball i de càlcul presentades a l’apartat 4.2.1, a continuació 

es presenten els resultats de la projecció de la demanda energètica. La Taula 6-1 i la Figura 6-1 

mostren l’evolució de la demanda energètica, pels diferents sectors. 

Sector de consum 
Demanda energètica, per sectors (ktep) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Transport 5.668 5.428 5.289 5.207 5.157 5.128 5.110 5.099 

Indústria 3.985 4.407 4.690 4.873 4.989 5.061 5.105 5.132 

Domèstic 2.466 2.365 2.306 2.272 2.251 2.239 2.231 2.226 

Serveis 1.822 1.896 1.942 1.971 1.988 1.999 2.006 2.010 

Primari 537 556 568 575 579 582 584 585 

TOTAL 14.478 14.652 14.795 14.897 14.964 15.008 15.035 15.051 

 Taula 6-1. Projecció de la demanda de Catalunya per sectors de consum, anys 2015-2050 (Font: 

elaboració pròpia) 

L’evolució mostra una recuperació de la demanda energètica en els sectors vinculats 

directament a l’activitat econòmica (industrial, serveis i primari), i apunta a una disminució en 

aquells que es veuen influenciats per les millores en eficiència energètica (transport i 

domèstic). L’efecte de la recuperació va disminuint a mesura que passen els anys, alhora que 

es preveu que les mesures d’estalvi i eficiència energètica siguin més importants en aquells 

sectors on el consum segueix augmentant. 

Una vegada definit l’escenari de demanda energètica a cobrir, a continuació es presenten els 

diferents escenaris que caracteritzen el consum d’energia final segons forma d’energia. Alhora, 

a banda del consum d’energia final, també es calcula quina serà la producció elèctrica 

necessària en cada escenari. 

6.2. Escenari BASE 

L’Escenari BASE és aquell que correspon al comportament tendencial del sistema energètic 

actual. Es tracta, doncs, de la situació en la qual no s’aplica la TE2050 i es continua amb les 

polítiques i tendències actuals. En aquest escenari es parteix de l’aplicació del PECAC2020 pel 

període 2015-2020, i no es contempla cap altra pla específic pels anys posteriors al 2020. 
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6.2.1. Projecció del consum d’energia final de l’Escenari BASE 

A continuació es presenten els consums d’energia final pels diferents sectors de consum, 

segons les formes d’energia que s’utilitzen (Figura 6-2). A partir d’aquests consums, s’elabora 

el balanç global de consum d’energia final que caracteritzarà la demanda energètica de l’any 

2050 per l’escenari BASE que presenta la Taula 6-2. Es pot trobar el detall dels consums 

energètics per aquest escenari a l’Annex C. 

 

Figura 6-1. Evolució del consum d’energia final per a l’Escenari BASE per sectors, anys 2015-2050 

(d’esquerra a dreta i de dalt a baix, sector transport, indústria, domèstic, serveis i primari) (Font: 

elaboració pròpia) 
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Font d'energia 
Consum d'energia final, per fonts (ktep) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Carbó 18 25 31 35 38 40 41 42 

Petroli 6.485 5.968 5.706 5.544 5.444 5.381 5.342 5.318 

GLP 180 155 141 134 130 128 126 125 

Gasolines 909 775 742 721 708 700 696 693 

Querosens 947 935 895 870 854 845 839 836 

Gas-oil 3.989 3.703 3.554 3.460 3.399 3.361 3.337 3.322 

Fuel-oil 28 15 11 9 8 8 7 7 

Coc de petroli 433 387 364 351 344 339 337 335 

Gas natural 3.079 2.954 2.726 2.516 2.335 2.196 2.098 2.033 

Residus no renovables1 81 108 134 150 161 168 173 175 

Energia elèctrica 4.039 4.468 4.735 4.895 4.988 5.043 5.075 5.094 

Renovables 771 1.121 1.463 1.756 1.998 2.179 2.305 2.389 

Solar tèrmica 87 178 284 400 506 592 655 698 

Biomassa 166 224 326 393 444 480 504 519 

Residus renovables 64 122 192 253 301 335 358 373 

Biogàs 42 68 96 122 143 159 169 176 

Biocarburants 413 529 564 588 603 612 618 621 

TOTAL 14.472 14.644 14.795 14.897 14.964 15.007 15.035 15.051 
1 Principalment inclou residus industrials com l’hidrogen i gasos de procés 

 Taula 6-2. Consum total d’energia final de l’Escenari BASE per fonts, anys 2015-2020 (Font: elaboració 

pròpia) 

A continuació es presenta, en forma de gràfic, l’evolució del consum total de les diferents fonts 

entre l’any 2015 i 2050. 

 

Figura 6-2. Evolució del consum total d’energia final de l’Escenari BASE per fonts d’energia, anys 2015-

2020 (Font: elaboració pròpia) 
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La tendència de l’Escenari BASE té un comportament que es pot resumir en els següents tres 

punts: 

 Una disminució de l’ús de fonts d’origen fòssil (bàsicament derivats del petroli i gas 

natural), passant de 9.582ktep a 7.393ktep. Percentualment, el consum final d’origen 

fòssil passa de 66% a menys de la meitat, un 49%. 

 Un increment de l’ús de l’energia elèctrica en el consum d’energia final, dels 4.039ktep 

de l’any 2015 als 5.094 ktep del 2050. 

 Un notable augment de la contribució de les energies renovables al consum d’energia 

final. El consum final de renovables passa d’un 5% al 16%, triplicant la seva contribució 

entre 2015 i 2050. 

A la figura 6-4 es mostra la situació del consum d’energia final de l’any 2050. S’hi observa com 

el petroli continua sent la forma d’energia predominant (35%), vinculada bàsicament al 

transport, seguida de l’electricitat (34%). Completen el panorama de l’Escenari BASE pel 2050 

les renovables amb un 16%, el gas natural (14%) i, residualment, l’ús de residus industrials i el 

carbó. 

 

Figura 6-3. Distribució del consum d’energia final de l’Escenari BASE, any 2050 (Font: elaboració 

pròpia) 

6.2.2. Projecció de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari BASE 

L’anàlisi ambiental se centrarà fonamentalment en el sector de generació elèctrica, per aquest 

motiu cal prestar especial atenció a l’evolució de la producció d’energia elèctrica en cadascun 

dels escenaris. La Figura 6-5 descriu aquest comportament per l’Escenari BASE. El detall de les 

dades es pot trobar a l’Annex D. 
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Figura 6-4. Evolució de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari BASE, anys 2015-2020 (Font: 

elaboració pròpia) 

En l’àmbit de la generació elèctrica es pot observar una tendència clara a l’augment de les 

fonts d’energia renovables, que passen d’un 23% a representar un 55% del total de la 

producció elèctrica, com es pot veure a la Figura 6-6. Aquesta variació va en detriment de les 

fonts d’origen fòssil i nuclear. 

També s’hi observa que les tres grans fonts d’energia, en les quals es basa es sistema elèctric 

de l’Escenari BASE són l’eòlica (33%), la nuclear (29%) i el gas natural (16%). 

 

Figura 6-5. Distribució de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari BASE, any 2050 (Font: 

elaboració pròpia) 
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6.3. Escenari REN 

L’escenari REN50 és el que correspon a l’aplicació de la TE2050 en la seva totalitat. Això 

significa que la distribució de consum i generació energètica de l’any 2050 només contempla 

fonts i recursos renovables. En aquest escenari les fonts no renovables van perdent pes en el 

sistema energètic en detriment de les energies de caràcter renovable que augmenten fins a 

constituir-ne el 100%. 

Com es veurà, dins de l’Escenari REN50 s’hi diferenciaran quatre subescenaris de generació 

elèctrica per intentar ampliar l’anàlisi a les principals situacions possibles. La definició 

d’aquests quatre escenaris permetrà que l’anàlisi ambiental no només contrasti escenaris 

contraposats (aquell que aplica la TE2050 i aquell que no), sinó que permetrà comparar els 

diferents escenaris que només contemplen fonts renovables però que difereixen en la seva 

distribució. 

6.3.1. Projecció del consum d’energia final de l’Escenari REN 

En aquest escenari, la tendència principal és l’important pes que pren l’energia elèctrica en el 

conjunt del sistema energètic. Això ve motivat pel fet que la majoria de tecnologies renovables 

permeten una transformació directa a electricitat. Així doncs per adaptar el consum d’energia 

final a les fonts d’energia renovables, gran part de l’energia es consumirà en forma d’energia 

elèctrica, una estratègia que s’ha anomenat electrificació de la demanda. 

També cal recordar que els totals de demanda energètica dels escenaris següents no 

coincideixen amb els valors de demanda energètica calculats a l’apartat 4.1 perquè, com ja 

s’ha mencionat, la substitució d’unes fonts per unes altres comporta una renovació de les 

tecnologies utilitzades que tindran rendiments diferents i que alteraran la demanda d’energia. 

El cas més clar, per exemple, és la introducció del vehicle elèctric en el sector transport que 

millora clarament el rendiment dels motors de combustió interna actuals i per tant redueix la 

demanda energètica d’aquest sector. 

A continuació, a la Figura 6-7, es detalla els consums previstos en els diferents sectors 

consumidors. Per altra banda, a l’Annex E es pot trobar el detall d’aquests consums. 
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Figura 6-6. Evolució del consum d’energia final per a l’Escenari REN per font d’energia, anys 2015-2050 

(d’esquerra a dreta i de dalt a baix, sector transport, indústria, domèstic, serveis i primari) (Font: 

elaboració pròpia) 

 

A continuació es presenta el còmput global de consum d’energia final per Catalunya entre els 

anys 2015-2020 (Taula 6-3), així com el gràfic d’evolució durant aquest període (Figura 6-8). 
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Font d'energia 
Consum d'energia final, per fonts (ktep) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Carbó 18 18 16 13 9 5 2 0 

Petroli 6.485 5.704 4.806 3.744 2.550 1.363 434 0 

GLP 180 161 137 107 73 39 13 0 

Gasolines 909 783 651 503 341 182 58 0 

Querosens 947 816 678 524 355 189 60 0 

Gasoil 3.989 3.487 2.925 2.272 1.544 825 262 0 

Fueloil 28 28 25 21 14 8 3 0 

Coc de petroli 433 430 390 318 222 121 39 0 

Gas natural 3.079 2.899 2.549 2.039 1.411 762 244 0 

Residus no renovables 81 83 75 61 43 23 7 0 

Energia elèctrica 4.039 4.342 4.727 5.207 5.759 6.309 6.722 6.872 

Renovables 771 1.001 1.246 1.498 1.752 2.007 2.261 2.514 

Solar tèrmica 87 216 357 504 653 802 950 1.098 

Biomassa 166 215 265 316 366 415 464 512 

Residus renovables 64 73 78 81 83 84 85 85 

Biogàs 42 55 69 83 98 111 125 138 

Biocarburants 413 432 457 485 515 546 579 612 

TOTAL 14.472 14.047 13.419 12.562 11.524 10.468 9.669 9.386 

 Taula 6-3. Consum total d’energia final de l’Escenari REN per font d’energia, anys 2015-2020 (Font: 

elaboració pròpia) 

 

Figura 6-7. Evolució del consum total d’energia final de l’Escenari REN per font d’energia, anys 2015-

2020 (Font: elaboració pròpia) 

Com s’ha comentat anteriorment, l’Escenari d’aplicació de la TE2050 es caracteritza pel gran 

pes de l’energia elèctrica en el consum d’energia final. La substitució progressiva de formes 

d’energia no renovable per electricitat i recursos renovables haurà d’anar, com veurem en el 

següent apartat, acompanyada d’una transformació en la producció d’aquesta electricitat.  
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Una altra de les conclusions que s’extreuen immediatament és la clara reducció de la demanda 

energètica fruit de l’ús de tecnologies més eficients. En aquest cas, s’ha tingut en compte 

variacions de rendiments pel que fa al transport i en aplicacions tèrmiques en l’àmbit domèstic 

i serveis. 

Analitzant les estimacions de consum d’energia final, cal remarcar diversos aspectes 

destacables en el procés de transició: 

 El principal repte de la transició es troba en el sector del transport. La transformació 

de la situació l’any 2015, on el petroli domina el sector amb un 85%, a un escenari 

100% renovable suposarà un canvi radical en les tendències del sector i alhora un 

repte tecnològic important. També en el sector primari es dóna aquesta situació, tot i 

que té un impacte menor degut al volum energètic que genera. 

 Les estratègies dels sectors domèstic i industrial hauran d’anar encarades a la 

substitució del gas natural per energia elèctrica o renovable. És també un objectiu 

important degut a la notable contribució del gas natural al consum energètic actual, 

44% i 41% respectivament. 

 El sector serveis és el sector més ben posicionat de cara a la TE2050 ja que no haurà 

d’adaptar gairebé els seus consums a la nova situació, ja que gran part de l’energia que 

consumeix ja és en forma d’electricitat. 

Aquesta anàlisi sectorial és clau per encarar la definició d’estratègies de TE2050. La priorització 

en inversions i recerca tecnològica vindrà definida per les necessitats de canvi i adaptació en 

els diferents sectors definits.  

6.3.2. Projecció de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari REN 

Definida la repartició de consums d’energia final en les seves diferents formes, i determinada 

doncs la quantitat d’energia elèctrica necessària, aquest apartat defineix quatre subescenaris 

de generació elèctrica, segons quina sigui la tecnologia predominants per abastir la demanda 

elèctrica total. Una tecnologia és predominant sempre que contribueixi en, com a mínim, un 

50% del total. A continuació es detallen els escenaris i quina tecnologia els caracteritza. 

ESCENARI TECNOLOGIA PREDOMINANT 

REN_TERM Solar termoelèctrica 

REN_FOTO Solar fotovoltaica 

REN_EOL Eòlica 

REN_MIX - 

Taula 6-4. Tecnologies predominants de cadascun dels escenaris (Font: elaboració pròpia) 

Com es veu, s’ha definit un escenari, anomenat REN_MIX, on no hi ha cap tipus d’energia 

predominant. Això significa que es tracta d’un escenari on la contribució al volum total 

d’energia és similar per les tres tecnologies renovables principals contemplades, de tal manera 

que no n’hi ha cap de predominant. 
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Les fonts renovables contemplades en la definició dels diferents escenaris de generació 

elèctrica són: 

 Hidràulica 

 Eòlica 

 Solar fotovoltaica 

 Solar termoelèctrica 

 Biomassa 

 Biogàs 

 Residus renovables 

Tot i considerar totes aquestes fonts, tant l’energia provinent del biogàs com del 

reaprofitament dels residus renovables no es veuran alterades. És a dir, el consum s’ha 

considerat constant en tot el període de la TE2050. Això s’ha definit així perquè es tracta de 

tecnologies de baixa utilització en la generació elèctrica a gran escala i que les tendències no 

contemplen com a opcions prioritàries a desenvolupar. 

De la mateixa manera, s’ha considerat constant la contribució de l’energia hidràulica. 

Catalunya és un país on l’energia hidràulica ja té un pes prou important i, tenint en compte el 

gran impacte ambiental que tenen les seves instal·lacions a gran escala, no s’ha considerat la 

possibilitat d’augmentar el seu paper a cap dels escenaris contemplats a continuació. 

Segurament caldrà augmentar i adaptar les instal·lacions hidroelèctriques actuals per fer-les 

reversibles i permetre una gestió de la demanda més acurada, sobretot tenint en compte la 

variabilitat i intermitència de la resta de fonts renovables. Tot i això, no s’han considerat en 

l’anàlisi ambiental ni tampoc en la definició dels escenaris. 

Són, doncs, l’energia eòlica, solar fotovoltaica i solar termoelèctrica les fonts que 

fonamentaran el trànsit des del model elèctric actual a un sistema elèctric 100% renovable. Es 

tracta de tecnologies ja implantades, en major o menor mesura, a Catalunya i que tenen un 

bagatge prou reconegut en el temps, i que per tant, el seu ús no suposaria la necessitat de 

desenvolupar nous coneixements per a la seva implantació a gran escala. 

A continuació es presenten el resum de les característiques de cada Escenari de generació. A 

l’Annex F es pot trobar un detall de la producció elèctrica de cada Escenari. 
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6.3.2.1. Escenari REN_MIX 

L’Escenari REN_MIX és aquell que s’ha definit de tal manera que la generació elèctrica es basa 

en un mix de tecnologies on cap d’elles té un pes determinant. Seguint aquesta premissa, s’ha 

definit la següent distribució de fonts renovables per aquest escenari per l’any 2050: 

 

 

Figura 6-8. Distribució de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari REN_MIX per font d’energia, 

any 2050 (Font: elaboració pròpia) 

A partir de l’anterior distribució, s’ha elaborat la Figura 6-10 que descriu l’evolució de la 

producció elèctrica entre l’any 2015 i 2050. 

Figura 6-9. Evolució de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari REN_MIX per font d’energia, anys 

2015-2020 (Font: elaboració pròpia) 
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6.3.2.2. Escenari REN_FOTO 

L’Escenari REN_FOTO és aquell on la tecnologia predominant és la solar fotovoltaica. S’ha 

definit la següent distribució de fonts renovables per aquest escenari per l’any 2050: 

 

Figura 6-10. Distribució de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari REN_FOTO per font d’energia, 

any 2050 (Font: elaboració pròpia) 

A partir de l’anterior distribució, , s’ha elaborat la Figura 6-12 que descriu l’evolució del 

sistema elèctric entre els anys 2015 i 2050. 

Figura 6-11. Evolució de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari REN_FOTO per font d’energia, 

anys 2015-2020 (Font: elaboració pròpia) 
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6.3.2.3. Escenari REN_TERM 

L’Escenari REN_TERM és aquell on la tecnologia predominant és la solar termoelèctrica. S’ha 

definit la següent distribució de fonts renovables per aquest escenari per l’any 2050: 

 

Figura 6-12. Distribució de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari REN_TERM per font d’energia, 

any 2050 (Font: elaboració pròpia) 

A partir de l’anterior distribució, s’ha elaborat la Figura 6-14 que descriu l’evolució de la 

producció elèctrica entre l’any 2015 i 2050. 

 

Figura 6-13. Evolució de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari REN_TERM per font d’energia, 

anys 2015-2020 (Font: elaboració pròpia) 
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6.3.2.4. Escenari REN_EOL 

L’Escenari REN_EOL és aquell on la tecnologia predominant és l’eòlica. S’ha definit la següent 

distribució de fonts renovables per aquest escenari per l’any 2050: 

 

Figura 6-14. Distribució de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari REN_EOL per font d’energia, 

any 2050 (Font: elaboració pròpia) 

A partir de l’anterior distribució, s’ha elaborat la Figura 6-16 que descriu l’evolució de la 

producció elèctrica entre l’any 2015 i 2050. 

Figura 6-15. Evolució de la producció d’energia elèctrica de l’Escenari REN_EOL per font d’energia, 

anys 2015-2020 (Font: elaboració pròpia) 
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7. AVALUACIÓ AMBIENTAL A NIVELL GLOBAL 

El present apartat està dedicat a l’estudi ambiental dels diferents escenaris energètics 

contemplats a l’apartat anterior. Aquest apartat se centra en l’avaluació a nivell de tot el 

territori d’afectació del pla, és a dir, a nivell de tota Catalunya. Un nivell que contemplarà 

impactes a escala agregada i que es vincula estretament a l’ordenació territorial i a la qualitat 

de l’aire. 

L’avaluació ambiental a escala macro dels diferents escenaris de generació elèctrica comprèn 

tots aquells efectes potencials que pot generar l’aplicació de la TE2050 i que és necessari 

avaluar a nivell agregat. S’han considerat els següents àmbits: emissions de GEH, emissions de 

gasos contaminants i partícules, ocupació de territori, grau d’autoabastament i impacte 

econòmic. Cal puntualitzar, però, que hi haurà certs impactes ambientals, com és el cas de 

l’emissió de gasos contaminants, que caldrà considerar tant a nivell global com local. 

Tot i que s’ha comentat anteriorment que gran part de l’anàlisi ambiental està vinculat al 

sector de generació elèctrica, i fonamentalment, en l’àmbit de la generació d’energia, a l’hora 

d’estudiar l’evolució de les emissions de GEH i gasos contaminants es tindrà en compte tot el 

conjunt del sistema energètic. Això vol dir que  no només s’estudiaran les emissions del sector 

de generació elèctrica sinó que s’hi inclourà les emissions derivades del consum d’energia final 

de tota la resta de sectors consumidors (transport, industrial, domèstic, serveis i primari). 

7.1. Emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH) 

Com s’ha esmentat a l’inici del projecte, una de les principals motivacions per a l’aplicació de la 

TE2050 és la lluita contra el canvi climàtic i per la reducció de les emissions de GEH. A 

continuació s’exposa quina és l’evolució de tals emissions en els diferents escenaris energètics 

estudiats. 

En aquest cas, a banda de l’Escenari BASE,  s’ha estudiat únicament un Escenari REN i no els 

quatre subescenaris. Això és així perquè, pel que fa a emissions de GEH en fase d’explotació, 

els diferents subescenaris es comporten de manera equivalent. Com l’única diferència que 

presenten és la distribució de tecnologies no emissores de GEH, el còmput total d’emissions és 

el mateix en tots els subescenaris d’aplicació de la TE2050. No cal, doncs, desenvolupar els 

quatre subescenaris sinó que l’anàlisi d’un d’ells ja descriurà el comportament de la resta. 

Tot i això esmentat, s’ha de tenir en compte que el present projecte només estudia el 

comportament en fase d’explotació. Això implica que no s’analitza el comportament de les 

emissions de GEH en fases d’obtenció de matèries primeres o fase de fabricació. Una anàlisi 

global hauria d’incloure també aquests aspectes i fer-ne una anàlisi de tot el cicle de vida 

complet de les instal·lacions. L’abast d’aquest projecte, però, no ho contempla. 

7.1.1. Anàlisi i resultats 

A continuació s’exposen els resultats dels càlculs d’emissions de GEH per l’Escenari BASE i 

l’Escenari REN. Una vegada exposats per separat, s’elabora una comparació del comportament 

dels dos Escenaris. Per concloure l’apartat es farà una valoració de l’impacte que té la TE2050 

en matèria d’emissions de GEH.  
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A continuació es mostren, a la Figura 7-1, les emissions de GEH per a Catalunya des de l’any 

2015 al 2050, per l’Escenari BASE. A l’Annex G es presenten els resultats detallats i l’evolució 

per cada tipus de gas amb efecte hivernacle de l’Escenari BASE. 

 

Figura 7-1. Evolució de les emissions de GEH de l’Escenari BASE per sectors, anys 2015-2020 (Font: 

elaboració pròpia) 

Tot i l’esforç inicial del període 2015-2020 contemplat al PECAC, amb la introducció d’energies 

renovables en el mix elèctric, l’Escenari BASE no comporta una disminució brusca de les 

emissions de GEH. Entre l’any 2015 i el 2050, únicament es redueixen les emissions en un 27% 

arribant al valor de 21.817 milers de tones de CO2 eq l’any 2050, una reducció global de 7.873 

milers de tones de CO2eq. És evident que es tracta d’una disminució respecte la situació actual, 

tot i que no sembla suficient tenint en compte els objectius que s’establiran des de les 

institucions europees en els propers anys.  

S’ha de tenir en compte que actualment les instal·lacions renovables es troben absolutament 

paralitzades a nivell català i espanyol, degut en gran part a la inseguretat jurídica i legislativa 

que provoca desconfiança en el sector i allunya les inversions necessàries en tecnologies 

renovables. Aquest fet pot provocar que no es compleixin els objectius del PECAC en matèria 

d’emissions de cara l’any 2020. 

Cal recordar que ja l’any 2009, la Unió Europea i el G8 van marcar uns objectius de reducció de 

GEH emesos de 80% per sota de les emissions de l’any 1990 per l’any 2050. Traduint aquest 

límit a Catalunya, significaria que les emissions màximes haurien de ser, per l’any 2050, de 

5.216 milers de tones de CO2eq, molt lluny de les 21.8167 milers de tones estimades per 

l’Escenari BASE.  

Per altra banda, a continuació es presenten les emissions previstes per l’Escenari REN (Figura 

7-2). En aquest escenari, l’any 2050 s’assoleix l’objectiu d’aconseguir un sistema energètic 

completament descarbonitzat, és a dir, amb emissions zero de GEH. L’Annex H recull les taules 

amb els valors d’emissions per l’Escenari REN. 

Gran part de la disminució prové de la revolució en el sector del transport, responsable de 

gairebé el 40% de les emissions de l’any 2015. Després d’aquest, els dos grans sectors emissors 

que presenten importants reduccions són l’industrial i el de generació elèctrica. La TE2050 
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aplicada en aquests tres sectors contribueix en el 81% del total d’emissions estalviades. L’any 

2050, cap dels sectors analitzats emet gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera. 

 

Figura 7-2. Evolució de les emissions de GEH de l’Escenari REN per sectors, anys 2015-2020 (Font: 

elaboració pròpia) 

A partir d’aquestes dades es pot obtenir quina és la diferència d’emissions entre un escenari 

tendencial on, recordem-ho, els combustibles fòssils segueixen sent-ne la base, i l’escenari 

100% renovable on les fonts no emeten GEH. S’observa com a partir de l’any 2035, a l’Escenari 

REN, tots els sectors emeten menys gasos amb efecte hivernacle que l’Escenari BASE. Ja des de 

l’any 2020 el còmput global d’emissions, considerant tots els sectors, de l’Escenari REN és 

menor que el de l’Escenari BASE (19,2 milers de tones de CO2 equivalent estalviades ja l’any 

2020). L’any 2050 la diferència entre els dos escenaris és de 21.817 milers de tones de CO2eq.  

Com s’ha esmentat anteriorment, l’any 2009 es va establir un objectiu europeu de reducció 

d’emissions per l’any 2050. Un objectiu que es derivava del document A Roadmap for moving 

to a competitive low carbon economy in 2050 [27], a partir del qual s’han anat fixant els 

objectius per 2020 i 2030, de moment. Si s’avaluen els dos escenaris d’emissions anteriors i es 

comparen amb aquests objectius (Figura 7-4), es veu com és l’Escenari REN el que compleix 

amb aquests objectius. De fet, l’Escenari REN segueix la senda de compliment dels objectius de 

la UE fins l’any 2030, aproximadament, mentre que posteriorment augmenta el ritme de 

reducció d’emissions assolint l’objectiu europeu cinc anys abans de l’establert. Pel que fa a 

l’Escenari BASE, ja a partir de l’any 2020 sempre es troba per sobre dels objectius, incomplint 

doncs els valors esperats per part de les institucions internacionals. 
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Figura 7-4. Evolució de les emissions de l’Escenari BASE i REN, respecte els objectius de la Unió 

Europea, anys 2015-2050 (Font: elaboració pròpia) 

7.1.2. Valoració de l’impacte de la TE2050 en les emissions de GEH 

L’aplicació de la TE2050 a Catalunya la convertiria en un país que no només compliria amb 

escreix els objectius de reducció d’emissions de GEH establert internacionalment sinó que els 

superaria fins arribar a un model energètic zero carbon. Catalunya es convertiria en un dels 

països líders en aquest aspecte i al costat d’altres que persegueixen fites similars de reducció 

d’emissions de GEH per l’any 2050. De fet, com s’ha vist en l’anàlisi de l’Escenari BASE, és 

absolutament necessari plantejar una transformació del model energètic per poder aturar el 

procés de canvi climàtic. En cas contrari, la tendència segueix comportant, tot i que 

disminueixen gradualment, grans emissions de GEH pels propers anys. 

Tot i això, no es pot fer una anàlisi exhaustiu de com afectarà aquesta reducció d’emissions al 

canvi climàtic perquè el marc de valoració és molt més ampli que el marc català. Això significa 

que, tot i que Catalunya es converteixi en un territori sense emissions de GEH, depengui del 

comportament de la resta de països el resultat global. Ara bé, l’aplicació de la TE2050 assegura 

que Catalunya contribueixi positivament a resoldre el greu problema climàtic plantejat avui 

dia. 

 

7.2. Emissions de gasos contaminants i partícules 

La qualitat de l’aire és una de les variables més importants i un dels vectors ambientals 

imprescindibles en qualsevol avaluació ambiental. Aquesta importància rau en la influència 

que té la qualitat de l’aire en la vida humana i en les condicions ambientals dels ecosistemes.  

A diferència de l’emissió de GEH, tant els contaminants primaris com el material particulat 

(PM)  tenen establerts uns límits màxims a la legislació actual vinculats a la salut de les 

persones. Tot i que aquesta legislació afecta principalment als valors d’immissió mesurats a les 

diferents estacions de presa de dades de qualitat de l’aire, es pot afirmar que hi ha una 

vinculació molt clara entre valors d’emissions, estudiats en aquest apartat, i valors d’immissió. 
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És d’esperar, doncs, que reduint les emissions directes de gasos contaminants disminueixi 

també la concentració de contaminants a l’aire, i a de la mateixa manera a la inversa. 

En aquest cas, fent la comparació dels escenaris, no succeeix com a l’apartat anterior on 

l’Escenari REN per 2050 no presentava emissions. Aquí, tant l’Escenari BASE com l’Escenari 

REN, contenen tecnologies que emeten gasos contaminants a l’atmosfera i per tant, la 

valoració i comparació no és tan senzilla. 

7.2.1. Anàlisi i resultats 

A continuació es presenta l’evolució de les emissions de contaminants per l’Escenari BASE 

(Taula 7-1) i l’Escenari REN (Taula 7-2). A l’Annex I i l’Annex J es detallen les evolucions per 

cadascun dels sectors de consum. 

Contaminants 
Emissions totals Escenari Base (t) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

NOx 102.922 97.165 94.356 92.710 91.554 90.768 90.252 89.922 

NMVOC 12.504 13.376 14.430 15.283 15.897 16.312 16.582 16.753 

CO 69.205 70.342 73.914 76.828 78.910 80.322 81.242 81.826 

SOx 2.863 2.764 2.942 3.097 3.206 3.280 3.328 3.358 

PM10 6.749 9.520 11.395 12.467 13.115 13.530 13.795 13.963 

PM2,5 6.554 9.038 10.750 11.753 12.371 12.769 13.024 13.186 

Taula 7-1. Evolució de les emissions de diferents gasos contaminants i partícules de l’Escenari BASE, 

anys 2015-2050 (Font: elaboració pròpia) 

Contaminants 
Emissions totals Escenari REN (t) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

NOx 102.922 93.408 82.046 68.327 52.780 36.959 23.360 14.355 

NMVOC 12.504 12.469 12.195 11.638 10.859 10.055 9.550 9.654 

CO 69.205 65.347 61.137 56.102 50.379 44.693 40.296 38.377 

SOx 2.863 2.826 2.618 2.249 1.758 1.227 800 617 

PM10 6.749 7.308 7.888 8.484 9.122 9.837 10.653 11.551 

PM2,5 6.554 7.044 7.544 8.047 8.577 9.173 9.869 10.664 

Taula 7-2. Evolució de les emissions de diferents gasos contaminants i partícules de l’Escenari REN, 

anys 2015-2050 (Font: elaboració pròpia) 

En tots els contaminants, l’Escenari REN presenta unes emissions més baixes que l’Escenari 

BASE, per tant, es pot afirmar que, globalment, l’Escenari REN és millor que l’Escenari BASE. 

Tot i això, l’evolució des de l’any 2015 al 2050 no és igual per cadascun dels contaminants 

estudiats, per tant, a continuació es presenta l’anàlisi per cada contaminant que permetrà 

extreure conclusions més acurades. 

Òxids de nitrogen 

Vinculat íntimament a la combustió de combustibles fòssils, l’evolució de l’emissió de NOx 

depèn en gran part de l’evolució del consum d’energia fòssil en el sector transport. L’any 2015, 

fins el 57% de les emissions de NOx provenen del sector transport.  
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Figura 7-5. Evolució de les emissions de NOx de l’Escenari BASE (esquerra) i REN (dreta), anys 2015-

2050 (Font: elaboració pròpia) 

Tal com mostra la Figura 7-5, en ambdós escenaris, BASE i REN, les emissions de 2050 són 

menors a les de 2015. A l’Escenari BASE la reducció és de 13.000 tones de NOx, un 12,6%, 

mentre que a l’Escenari REN es redueixen en 88.567 tones que corresponen a un 86% menys. 

A l’Escenari BASE l’estalvi d’emissions està vinculat principalment a la disminució del consum 

energètic en el sector transport. A banda d’això, el lleuger augment de l’electricitat en la 

demanda en el sector domèstic i indústria contribueixen a la resta de la disminució. Tenint en 

compte que la reducció prové de la reducció del consum i no de les millores o canvis 

tecnològics caldria tenir en compte que en el cas que el consum repuntés i augmentés 

posteriorment, les emissions tornarien a augmentar. 

Pel que fa a l’Escenari REN, l’any 2050 les úniques fonts que emeten NOx són la biomassa, el 

biogàs i els biocombustibles. En aquest escenari aquestes fonts són aproximadament el 15% 

del total d’energia final consumida, i aproximadament el 3% del total de generació elèctrica, 

per tant, no s’assoleix un escenari sense emissions però la reducció és molt important respecte 

la situació actual. En aquest cas el canvi prové tant de la reducció de consums en l’àmbit del 

transport com del canvi de fonts energètiques, assentant les bases tecnològiques que han de 

permetre consolidar la reducció de les emissions davant d’un posterior augment del consum 

energètic. 

És important l’anàlisi de les emissions de NOx perquè, com s’ha vist, es tracta d’un 

contaminant que presenta nivells d’immissió massa elevats a diferents punts de Catalunya. 

Caldria una anàlisi acurat sobre els nivells d’immissió que comportarien les emissions dels 

escenaris anteriors que no es pot incloure en aquest projecte. Tot i això, tenint en compte els 

nivells de reducció, es pot assegurar que l’Escenari REN comportaria una gran millora en els 

nivells d’immissió generals del territori català. 

Compostos orgànics volàtils 

L’Escenari BASE suposa un augment de les emissions de compostos orgànics volàtils (en 

endavant, NMVOC) respecte l’any 2015, mentre que l’Escenari REN les redueix (Figura 7-6). 
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Figura 7-6. Evolució de les emissions de NMVOC de l’Escenari BASE (esquerra) i REN (dreta), anys 

2015-2050 (Font: elaboració pròpia) 

Tot i que actualment el sector que provoca més emissions sigui el transport, serà la variació en 

l’ús de la biomassa el principal factor relacionat amb els NMVOC que determina el 

comportament de les emissions en els diferents escenaris degut al seu alt factor d’emissió, que 

arriba a ser més de 10 vegades superior a la resta de fonts energètiques. Això provoca que els 

escenaris on l’ús de la biomassa augmenti, s’hi veurà una tendència important a un augment 

de les emissions de NMVOC. Aquesta és la situació que es produeix a l’Escenari BASE. 

En aquest, tot i una reducció d’emissions en l’àmbit del transport derivada de la baixada del 

consum, el major ús de la biomassa l’any 2050, en els sectors domèstic, indústria, serveis i 

primari provoca que les emissions augmenti un 34% fins el 2050 a Catalunya. 

En el cas de l’Escenari REN, la tendència es repeteix pel que fa a l’ús de la biomassa. Les 

emissions augmenten notablement en els sectors domèstic, industrial i serveis degut a 

l’augment de la utilització de la biomassa, passant d’un còmput global d’aquests tres sectors 

de 5.659 tones de NMVOC actuals a 7.375 tones l’any 2050. Tanmateix, a diferència de 

l’Escenari BASE, el descens d’emissions del sector transport és importantíssim fruit de la 

introducció del vehicle elèctric i la seva predominança l’any 2050 per aquest escenari. Això 

provoca que la tendència a l’augment de les emissions per l’ús de la biomassa es vegi 

compensat pel comportament en el sector del transport (i en menor mesura el sector primari i 

de generació elèctrica). 

En aquest cas és encara més evident que l’escenari més favorable al medi ambient i a la 

qualitat de l’aire és el REN. Tot i això, caldrà anar amb compte amb l’esmentat anteriorment 

respecte l’ús de la biomassa, com es confirmarà a continuació, ja que pot comportar 

concentracions de contaminants a l’aire massa elevades. 

Monòxid de carboni 

La producció de CO es dóna en la combustió incompleta tant de combustibles, sobretot en 

transport, com de biomassa. Aquesta última és la que presenta un factor d’emissió més elevat 

i per tant, determinarà la tendència en cas que el consum de biomassa variï. 
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Figura 7-7. Evolució de les emissions de CO de l’Escenari BASE (esquerra) i REN (dreta), anys 2015-2050 

(Font: elaboració pròpia) 

Els resultats dels diferents escenaris són semblants a l’anterior contaminant. Les emissions de 

Escenari BASE pateixen una davallada lleugera en el sector del transport però augmenten 

notablement als sectors domèstic, industrial i serveis. És destacable també l’augment que es 

produeix en l’emissió derivada de la combustió de carbó en el sector industrial on gairebé 

triplica les emissions a l’atmosfera. 

Per la seva banda, a l’Escenari REN la gran reducció que es produeix en el sector del transport 

(83%) provoca la compensació de l’augment en els sectors que augmenten l’ús de la biomassa. 

En aquest cas, també els sector primari i de generació elèctrica presenten importants 

reduccions del 69% i 35%. Finalment, doncs, es produeix un descens de les emissions totals 

equivalent a un 45% menys que actualment. 

Òxids de sofre 

Tot i que el comportament de les emissions de SOx és semblant als dos contaminants anteriors, 

les causes són diferents en aquest cas. La Figura 7-8 mostra el detall de quina és l’evolució dels 

dos escenaris. 

Figura 7-8. Evolució de les emissions de SOx de l’Escenari BASE (esquerra) i REN (dreta), anys 2015-

2050 (Font: elaboració pròpia) 
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La tendència general de la majoria de sectors, en qualsevol dels escenaris, és la reducció de 

l’emissió de SOx. Tant el sector industrial, domèstic, serveis, primari i generació elèctrica veuen 

descendir les emissions de SOx entre els 35 anys analitzats. Tot i això, la diferència en el 

còmput total d’emissions, que fa que a l’Escenari BASE aquestes augmentin mentre que a 

l’Escenari disminueixen, es deu a l’augment de l’ús del carbó en l’àmbit industrial del primer 

dels escenaris. Tot i no tractar-se d’una font energètica principal (només representa un 1% del 

consum energètic del sector industrial l’any 2050) el carbó és un recurs fortament contaminant 

i això fa que un augment del seu consum comporti grans quantitats de SOx emeses a 

l’atmosfera. En total, les emissions globals de l’Escenari BASE augmenten un 17%. 

A l’Escenari REN, com el carbó és una de les primeres fonts a eliminar del sistema energètic, no 

es produeix el mateix que a l’Escenari BASE. Les emissions de SOx es redueixen molt 

notablement l’any 2050, on només la biomassa, el biogàs i els biocarburants són emissors de 

SOx. 

Vistos els dos escenaris, queda clar que l’Escenari REN és clarament millor que el BASE 

respecte les emissions de SOx. Tot i això, cal remarcar que la diferència rau en bàsicament en 

una quantitat d’energia molt petita provinent del carbó. Això fa que si finalment l’escenari 

tendencial suprimís el carbó del sector industrial, les diferències entre escenaris s’escurcessin i 

també l’Escenari BASE patiria un descens d’emissions totals. 

Material particulat (PM10 i PM2,5) 

L’anàlisi de l’emissió de material particulat s’ha fet per a les partícules PM10 (Figura 7-9) i 

PM2,5 (Figura 7-10). Com que es tracta de factors d’emissió semblants per totes les fonts 

energètiques l’anàlisi que se’n fa és compartit pels dos tipus de partícules ja que el 

comportament és molt semblant. 

Figura 7-9. Evolució de les emissions de PM10 de l’Escenari BASE (esquerra) i REN (dreta), anys 2015-

2050 (Font: elaboració pròpia) 
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Figura 7-10. Evolució de les emissions de PM2,5 de l’Escenari BASE (esquerra) i REN (dreta), anys 2015-

2050 (Font: elaboració pròpia) 

Tant les emissions de l’Escenari BASE com les de l’Escenari REN augmenten respecte les de 

l’any 2015. I aquí, de nou, la variable important a tenir en compte en l’evolució temporal de les 

emissions és el consum de biomassa. Degut a l’augment d’aquest tant en l’Escenari BASE com 

el REN, la tendència de les emissions és a augmentar. Aquesta influència és especialment 

destacada als sectors de generació elèctrica i domèstic on l’increment del consum de biomassa 

és més elevat. Sobretot destacable és el sector elèctric on les emissions per l’Escenari REN, el 

menys desfavorable, passen de 924t de PM10 a 5.240t, i uns valors semblants per PM2,5. Això 

últim fa que el principal sector emissor de PM10 i PM2,5 passi a ser el de generació elèctrica 

seguit del domèstic, mentre que actualment és el sector del transport el que té una gran 

importància. 

Es podria afirmar, observant les dades anteriors, que la diferència entre els dos escenaris és 

únicament l’evolució de les emissions derivades del transport. En aquest cas, l’electrificació 

generalitzada del transport de l’Escenari REN permet reduir les emissions de 1.837t a 346t en 

els 35 anys de l’aplicació de la TE2050. Això compensa parcialment l’augment derivat de la 

biomassa i fa que l’Escenari REN sigui menys contaminant que l’Escenari BASE. 

Així doncs, tot i les diferències en la distribució d’emissions per fonts de l’any 2050, finalment 

els dos escenaris presenten resultats semblants amb diferències reduïdes. És a dir, que tots 

dos superen les emissions actuals aplicant o no la TE2050. Això és especialment greu tenint en 

compte que les concentracions a l’atmosfera de PM10 són un dels contaminants que 

presenten nivells superiors als permesos per la legislació actual. És d’esperar que un augment 

de les emissions provoqui un agreujament de la qualitat de l’aire.  

Tot i això, cal esmentar també que actualment les zones amb problemes de partícules estan 

vinculades a nusos de trànsit importants i grans concentracions urbanes. La reducció 

d’emissions de transport de l’Escenari REN podria fer reduir aquests valors d’immissió tot i 

l’augment global de les emissions. Caldria, en qualsevol cas, un estudi més a fons sobre 

aquesta qüestió que no es pot fer en aquest projecte. 
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7.2.2. Valoració de l’impacte de la TE2050 en les emissions de contaminants i 

partícules 

Havent analitzats els diferents contaminants primaris i les seves evolucions entre els anys 2015 

i 2050, es pot concloure que és l’Escenari REN el que presenta valors d’emissió més baixos en 

tots els contaminants. Davant una situació tendencial on continuen augmentant les emissions i 

degradant la qualitat de l’aire, es pot afirmar que l’adopció de la TE2050 a un model 100% 

renovable suposarà una millora molt important dels nivells de contaminació de l’aire a 

Catalunya. 

Tot i aquesta consideració global, caldrà prestar especial atenció a com evolucionen els valors 

d’immissió de PM10 i PM2,5 en l’Escenari REN ja que pot ser que augmentin. En aquest cas, 

s’hauria d’adoptar estratègies o mesures encarades a millorar els processos vinculats a la 

combustió de biomassa o pensar en substituir aquesta font energètica per una altra menys 

contaminant. 

 

7.3. Ocupació del territori 

Les energies renovables es caracteritzen per ser tecnologies que requereixen grans extensions 

de territori per aprofitar l’energia que prové dels fluxos renovables, principalment sol i vent, i 

transformar-la en energia útil. Especialment les tecnologies solars, la fotovoltaica i la 

termoelèctrica, són les que requereixen una superfície més gran per a generar energia 

elèctrica. Aquest fet, juntament amb l’impacte paisatgístic que s’analitzarà posteriorment, és 

un dels principals arguments ambientals dels contraris a l’aplicació de la TE2050 a Catalunya. 

7.3.1. Anàlisi i resultats 

A continuació s’exposaran les dades i els càlculs que portaran a conèixer la superfície 

necessària per cada tecnologia. Abans, però, cal un càlcul previ de la potència instal·lada que 

es requerirà en cadascun dels escenaris. Per fer-ho s’han considerat els següents factors d`ús o 

factors de càrrega (Taula 7-3), que s’han obtingut a partir de la mitjana dels factors de càrrega 

dels últims anys i de les dades proporcionades per les instal·lacions en funcionament a 

l’actualitat. 

Font d'energia Factor de càrrega (FC) (%) 

Eòlica 26 

Fotovoltaica 15 

Solar termoelèctrica 40 

Taula 7-3. Factors de càrrega o ús de les diferents tecnologies renovables (Font: elaboració pròpia) 

A la Taula 7-4 es mostra la potència requerida per les diferents tecnologies renovables 

principals de l’any 2050. Aquestes han estat calculades mitjançant l’equació 7.1 per cadascuna 

de les fonts contemplades. 
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    (7.1) 

 

Font d’energia 
Potència instal·lada, any 2050 (MW) 

REN_BASE REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Eòlica 9.454 11.293 7.529 7.529 18.822 

Fotovoltaica 2.379 19.575 32.624 13.050 13.050 

Solar termoelèctrica 511 7.341 4.894 12.234 4.894 

TOTAL 12.344 38.208 45.041 32.813 36.765 

Taula 7-4. Potència instal·lada de les diferents tecnologies renovables dels diferents escenaris, any 

2050 (Font: elaboració pròpia) 

Una vegada conegudes les potències que han de garantir la generació d’energia elèctrica pel 

període 2015-2050, cal establir quina és la necessitat de territori de cada tecnologia. Per fer-ho 

s’han seguit diferents mètodes segons la tecnologia. 

Per a l’energia eòlica s’ha considerat que la superfície ocupada és la suma de terreny ocupat 

per la base de la torre de l’aerogenerador (considerant 5 metres de diàmetre), afegint-hi un 

radi de seguretat al seu voltant de la meitat del radi de les aspes de l’aerogenerador i dels 

senders i camins necessaris a construir per accedir a l’aerogenerador. 

Això s’ha fet així intentant imitar en major mesura el que es produeix en la realitat. Com veiem 

a la Figura 7-11, corresponent al parc eòlic de la Serra del Tallat, habitualment els 

aerogeneradors del camp eòlic es col·loquen perpendiculars a la direcció prioritària del vent, 

un al costat de l’altre, separats per una distància prou gran per garantir que un aerogenerador 

no afecti el rendiment del que tingui als seus costats que s’estima òptim en unes quatre 

vegades el diàmetre de les pales de l’aerogenerador. 

 

Figura 7-11. Imatge aèria del Parc eòlic Serra del Tallat (Font: Google Maps) 

Tenint en compte això, s’ha definit que la superfície ocupada per cada aerogenerador seguirà 

la distribució que es mostra a  l’esquema de la Figura 7-12. 
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Figura 7-12. Esquema del territori ocupat per una instal·lació eòlica (Font: elaboració pròpia) 

A banda d’aquestes hipòtesis sobre la distribució superficial que necessitaria la instal·lació d’un 

aerogenerador, s’ha hagut de suposar una potència mitjana dels aerogeneradors instal·lats per 

a poder calcular el factor que relacionarà les hectàrees necessàries amb als megawatts 

instal·lats (ha/MW). A partir de les dades dels camps eòlics actuals instal·lats a Catalunya i de 

les tendències tecnològiques en l’àmbit de la millora en l’aprofitament de l’energia eòlica s’ha 

suposat aerogeneradors de 1MW de potència i d’un diàmetre de pales de 56 metres (d = 56m). 

Amb aquestes dades, es pot calcular el factor d’ocupació de territori com segueix: 

 

                         
     ⁄         ⁄     

   
      

  ⁄    (7.2) 

 

Pel que fa a l’energia fotovoltaica, també s’ha calculat aquest factor tenint en compte les 

condicions de les instal·lacions i les dimensions necessàries. La diferència amb l’energia eòlica 

és que les instal·lacions fotovoltaiques poden ser molt variades: segons la seva ubicació, 

segons si estan situades en teulades d’edificis, naus industrials o camps eòlics especialment 

dedicats, segons l’angle d’inclinació dels panells, etc. Això fa que el càlcul exacte de la 

superfície necessària sigui molt complex. 

Per superar aquest escull s’ha suposat una situació on els panells fotovoltaics s’instal·len sobre 

un sòl pla únicament dedicat al camp solar, amb una inclinació de 30: i amb uns mòduls 

fotovoltaics de 220Wp amb unes dimensions de 1.000mm de longitud (L=1.000mm) i 925mm 

d’amplada (a=925mm). Cal tenir en compte també que la disposició dels panells requerirà una 

separació mínima entre les fileres per evitar ombres sobre els dispositius. La Figura 7-13 

mostra un esquema simplificat de la distribució en fileres dels panells fotovoltaics i la distància 

de separació necessària. 

 

Figura 7-13. Esquema simplificat d’una instal·lació fotovoltaica (Font: elaboració pròpia) 

d/2 
Base de  

aerogenerador 

4d 

7m 
d

/2
 

d = K · L 
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El factor K es calcula a partir de considerar l’alçada solar més desfavorable que es produeix el 

21 de desembre (25:) i s’obté la següent taula de valors del factor K: 

Inclinació 20⁰ 25⁰ 30⁰ 35⁰ 40⁰ 45⁰ 50⁰ 

Coeficient K 1,81 1,98 2,14 2,27 2,40 2,50 2,65 

Taula 7-6. Relació entre inclinació del panell fotovoltaic i coeficient K (Font: Energia solar fotovoltaica, 

Col·lecció Quadern pràctic 4) 

Pel cas que s’ha suposat doncs, es necessita una distància entre fileres de d=2,14m. Amb 

aquesta dada ja es pot calcular el factor d’ocupació de territori com es mostra a l’Equació 7.3. 

                               
   

     
      

  ⁄          (7.3) 

Finalment, l’última tecnologia contemplada en l’estudi és l’energia solar termoelèctrica. Es 

tracta de la tecnologia menys implantada a Catalunya i de la que se’n pot obtenir menys 

informació respecte la seva instal·lació i característiques. Per aquest motiu, no s’ha calculat el 

factor d’ocupació de territori partint de càlculs com els presentats anteriorment, sinó que s’ha 

obtingut a partir d’observar les superfícies i les potències instal·lades de diferents instal·lacions 

d’aquest tipus a la Península. S’ha observat que els factors oscil·len al voltant d’un valor proper 

a 2,7ha/MW, fet que ha motivat a assumir aquest valor com definitiu per aquest projecte. A 

continuació es mostren algunes de les instal·lacions termoelèctriques espanyoles amb els 

valors de potència i superfície que han permès assumir el factor anterior (Taula 7-7). 

NOM PROVÍNCIA POTÈNCIA (MW) SUPERFÍCIE (ha) 

La Risca Badajoz 50 130 

Ibersol Puertollano Ciudad Real 50 150 

Solnova 1 Sevilla 50 115 

Majadas Cáceres 50 110 

Solacor 1 Córdoba 50 115 

Palma del Río 1 Córdoba 50 135 

Taula 7-7. Característiques de diferents centrals solars termoelèctriques de l’Estat espanyol (Font: 

elaboració pròpia a partir de dades dels diferents projectes) 

En resum, s’han obtingut els següents factors que permetran a continuació calcular la 

superfície que necessitarà cada tecnologia per generar la previsió d’energia dels diferents 

escenaris. 

Tecnologia Factor d’ocupació de territori (ha/MW) 

Energia eòlica 0,2 

Energia solar fotovoltaica 0,9 

Energia solar termoelèctrica 2,7 

Taula 7-8. Factor d’ocupació de territori de les diverses tecnologies renovables (Font: elaboració 

pròpia) 
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Amb aquestes dades ja es pot obtenir la superfície total necessària per cadascun dels escenaris 

de generació elèctrica, que es mostren a la Taula 7-9. 

Font d’energia 
Superfície ocupada, any 2050 (ha) 

BASE REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Eòlica 2.013 2.449 1.633 1.633 4.082 

Fotovoltaica 2.141 17.617 29.362 11.745 11.745 

Solar termoelèctrica 1.379 19.819 13.213 33.032 13.213 

TOTAL 5.533 39.886 44.208 46.410 29.040 

Taula 7-9. Superfície ocupada per les diferents tecnologies renovables dels diferents escenaris, any 2050 (Font: 

elaboració pròpia) 

D’aquestes dades podem extreure el còmput de la superfície a instal·lar per les diferents 

tecnologies i diferents escenaris, és a dir, la diferència entre la superfície actual ocupada i la 

que hi haurà l’any 2050 com es pot veure a la Taula 7-10. 

Font d'energia 
Superfície a instal·lar, dif. 2015-2050 (ha) 

BASE REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Eòlica 1.628 2.057 1.241 1.241 3.690 

Fotovoltaica 1.842 17.317 29.062 11.445 11.445 

Solar termoelèctrica 1.237 19.677 13.071 32.890 13.071 

TOTAL 4.706 39.052 43.374 45.576 28.206 

Taula 7-10. Superfície a instal·lar de les diferents tecnologies renovables pels diferents escenaris 

(Font: elaboració pròpia) 

Per a poder avaluar la superfície que ocuparà cada tecnologia és necessari posar-los en 

contrast amb la superfície total que té Catalunya (3.209.204ha) i veure quin percentatge del 

total representa. Aquests valors es presenten a la Taula 7-11. 

Font d'energia 
Percentatge de territori ocupat, any 2050 (%) 

BASE REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Eòlica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fotovoltaica 0,1 0,6 0,9 0,4 0,4 

Solar termoelèctrica 0,04 0,6 0,4 1,0 0,4 

TOTAL 0,2 1,2 1,4 1,5 0,9 

Taula 7-11. Percentatge de territori que ocupen les diferents tecnologies renovables l’any 2050 (Font: 

elaboració pròpia) 

Com era d’esperar, l’Escenari BASE és el que menys ocupació de territori presenta degut al seu 

baix percentatge de renovables respecte els altres quatre escenaris 100% renovables. 

Únicament caldria ocupar un total de 4.706ha de terreny extra, un 0,2% del total, per generar 

l’energia elèctrica requerida a l’Escenari BASE. Mentre que la superfície d’eòlica és bastant 

propera a la de la resta d’escenaris, la fotovoltaica i termoelèctrica estan clarament per sota. 

En conjunt, es necessita entre unes 5 i 8 vegades menys de territori que la resta d’Escenaris 

REN. 
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Pel que fa als diferents escenaris renovables, la tendència global és que quant més alt sigui el 

percentatge d’eòlica d’entre el conjunt de tecnologies renovables menys territori es veurà 

afectat. Això és degut que l’eòlica és, com s’ha vist anteriorment, la que presenta un factor 

d’ocupació de territori més baix. Per aquest motiu és l’Escenari REN_EOL el que necessita 

menys territori, un 0,9% del total. 

Després d’aquest, els escenaris s’ordenen, de nou, segons el factor d’ocupació calculats i la 

contribució de cada tecnologia. L’Escenari REN_MIX requereix un 1,2%, el REN_FOTO un 1,4% i 

finalment, el més impactant sobre el territori és el REN_TERM amb un 1,5%. 

La Figura 7-14 mostra visualment quin seria aquest impacte territorial comparant-ho amb la 

superfície de les comarques catalanes. Amb els diferents colors es mostra la superfície total 

requerida per cada Escenari. En cap cas és una proposta d’implantació, simplement es 

presenta amb la intenció d’ajudar a la contextualització dels valors anteriors. 

 

Figura 7-14. Exemple de les superfícies requerides pels diferents escenaris (Font: elaboració pròpia) 

De cara a analitzar la compatibilitat d’aquests escenaris i requeriments de superfície amb els 

condicionants ambientals del territori, és important tenir en compte el Mapa d’Implantació 

Ambiental de l’Energia Eòlica [28]. Aquest mapa (Figura 7-15) estableix una ordenació del 

territori en quant a la implantació de l’energia eòlica definint zones compatibles, 

incompatibles i d’implantació condicionada. Aquest mapa exclou aproximadament 284.774 ha, 

corresponents a: 

 Parcs nacionals, Paratges Naturals d’Interès Nacional i Reserves Naturals Integrals. 

També els parcs naturals actuals i futurs. 

 Espais PEIN que, tot i no ser de protecció especial, tenen una superfície inferior a les 

1000 Ha. 

 Zones d’especial Protecció de les Aus (ZEPA) i zones vitals (radi 1 km) d’ocells 

rapinyaires catalogats com amenaçats i inclosos a l'annex 1 de la Directiva Ocells. Per 

als ocells en perill d’extinció com ara el trencalòs, el radi és de 5 km. 
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Figura 7-15. Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica (Font: [28]) 

Tenint en compte això, la implantació d’un màxim de 3.690ha d’eòlica és compatible amb les 

restriccions ambientals del territori ja que és molt menor que la superfície compatible que 

defineix el mapa. Tot i això, caldria fer un estudi detallat sobre el potencial eòlic d’aquestes 

zones ja que en molts casos les zones amb més recursos de vent coincideixen amb zones 

incompatibles. 

És interessant també fer la comparació tenint en compte els usos del sòl del territori català. 

Segons la 3a edició del Mapa de Cobertes (MCSC-3), Catalunya té 198.810ha de territori 

artificial, és a dir, un 6,2% del territori és construït o modificat per l’home. Això significa que el 

diferents escenaris suposen, respecte el total de territori artificialitzat, el següents 

percentatges d’augment (Taula 7-12). 

Escenari Superfície a instal·lar (ha) 
Percentatge d’augment de 

territori artificial (%) 

Escenari BASE 4.706 2,4 

Escenari REN_MIX 39.052 19,6 

Escenari REN_FOTO 43.374 21,8 

Escenari REN_TERM 45,576 22,9 

Escenari REN_EOL 28.206 14,2 

Taula 7-12. Superfície a instal·lar i percentatge d’augment del territori urbanitzat respecte el total pels 

diferents escenaris (Font: elaboració pròpia) 

Contextualitzant aquests valors, s’ha de tenir en compte que entre l’any 2005 i 2009 el territori 

urbanitzat va créixer un 5,9%, que correspon a 11.672ha. És a dir, en 4 anys es va urbanitzar 

gairebé la meitat del que es requereix per l’Escenari REN_EOL en 35 anys i una quarta part del 

de l’Escenari REN_TERM, aproximadament. També se sap que la variació de terreny artificial 

entre els anys 1993 i 2009, és a dir, en 16 anys, va ser de 65.052ha. Així doncs, l’augment de 

territori artificialitzat podria entrar dins les previsions pels propers anys. 
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No s’han considerat fins aquí dues estratègies que de ben segur formaran part del procés de la 

TE2050 i que permeten reduir els requeriments de superfície: la integració arquitectònica de la 

fotovoltaica i les instal·lacions eòliques marines (offshore en anglès). Per fer una anàlisi 

completament exhaustiu d’ocupació del territori caldria tenir en compte aquests dos factors. 

Una anàlisi d’aquest tipus va molt més enllà dels objectius proposats en aquest projecte. 

Tanmateix, a continuació s’exposen algunes línies que mostren a grans trets com afectaria la 

primera d’aquestes dues estratègies a la demanda de superfície dels diferents escenaris. 

Segons el Mapa de Cobertes de Catalunya, la superfície que ocupen les cases, els edificis i les 

naus de tot Catalunya és de 99.038ha, distribuïdes segons mostra la Taula 7-13. 

Tipus d'edificació Superfície (ha) 

Cases 53.172 

Edificis 23.413 

Naus 22.453 

TOTAL 99.038 

 Taula 7-13. Superfície ocupada per construccions urbanes, any 2009 (Font: Mapa de Cobertes de 

Catalunya) 

Per fer una primera aproximació, es pot adoptar un percentatge d’aprofitament de les 

teulades d’un 5% per les cases, 5% pels edificis i d’un 25% per les naus industrials. Amb 

aquests valors estimats s’obté quin és el percentatge del total de superfície fotovoltaica a 

instal·lar que pot ser compatible amb la integració arquitectònica que es mostra a la Taula 7-

14. 

 

Tipus 

d'edificació 

Superfície 

(ha) 

Percentatge 

aprofitable 

(%) 

Superfície 

aprofitable 

(ha) 

Percentatge de FV integrat (%) 

BASE REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Cases 53.172 5,0 2.659 144,4 15,4 9,1 23,2 23,2 

Edificis 23.413 5,0 1.171 63,6 6,8 4,0 10,2 10,2 

Naus 22.453 25,0 5.613 304,8 32,4 19,3 49,0 49,0 

TOTAL 99.038 9,5 9.442 512,7 54,5 32,5 82,5 82,5 

 Taula 7-14. Superfície aprofitable per a instal·lació de fotovoltaica en edificis i percentatge d’aquesta 

sobre el total requerit a instal·lar (Font: elaboració pròpia) 

En aquesta primera aproximació, es mostra com la integració arquitectònica pot permetre 

assumir gran part de la superfície fotovoltaica necessària de la majoria dels escenaris. Destaca 

especialment els Escenaris REN_EOL i REN_TERM que preveuen que el 83% de la fotovoltaica 

pugui situar-se en les teulades de les cases, edificis i naus. La Taula 7-15 mostra el resum del 

que suposaria, en quant a estalvi de superfície, aprofitar d’aquesta manera les teulades de 

l’arquitectura ja construïda i a la Taula 7-16 s’exposa el còmput global amb la fotovoltaica 

corregida. 
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Font d'energia 
Superfície a instal·lar, dif. 2015-2050 (ha) 

BASE REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Fotovoltaica sense integració arquitectònica 1.842 17.317 29.062 11.445 11.445 

Fotovoltaica amb integració arquitectònica 0 7.875 19.620 2.003 2.003 

Estalvi 1.842 9.442 9.442 9.442 9.442 

 Taula 7-15. Superfície total a instal·lar amb o sense integració arquitectònica entre 2015-2050 (Font: 

elaboració pròpia) 

Font d'energia 
Superfície a instal·lar amb integració arquitectònica, dif. 2015-2050 (ha) 

BASE REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Eòlica 1.628 2.057 1.241 1.241 3.690 

Fotovoltaica 0 7.875 19.620 2.003 2.003 

Solar termoelèctrica 1.237 19.678 13.071 32.890 13.071 

TOTAL 2.865 29.610 33.931 36.134 18.764 

 Taula 7-16. Superfície a instal·lar definitiva assumint integració arquitectònica pels diferents escenaris 

entre 2015-2050 (Font: elaboració pròpia) 

D’ara en endavant, en les posteriors anàlisis de la tecnologia fotovoltaica s’utilitzaran aquestes 

últimes dades presentades que inclouen la integració arquitectònica de les instal·lacions. 

Queda pendent l’estudi sobre l’estalvi de superfície que suposaria la implantació de l’energia 

eòlica marina. Tenint en compte les tendències internacionals i europees d’implantació 

d’aquesta tecnologia és probable que en un futur no molt llunyà es contempli també a 

Catalunya, tot i que també és cert que els condicionants ambientals i naturals en limiten la 

seva expansió a gran escala al litoral català. 

7.3.2. Valoració de l’impacte de la TE2050 en ocupació de territori 

Tenint en compte que Catalunya és un territori de dimensions reduïdes, qualsevol variació dels 

usos del sòl afecta notablement el medi ambient i genera impactes importants. En aquest cas, 

l’aplicació de la TE2050 genera indubtablement unes tensions sobre el territori prou 

importants. L’aplicació de la TE2050 impacta, doncs, negativament sobre el territori en quant 

es veu obligada a artificialitzar grans superfícies; una situació sempre pitjor que conservar el 

terreny sense urbanitzar-lo. Sempre que es canvia l’ús d’un sòl s’afecta l’entorn que hi habita i 

l’envolta, alterant l’estat d’aquest en alguns casos irreversiblement. 

Tot i això, el total de superfície necessària no suposa una gran extensió de territori si es posa 

en comparació del total de Catalunya. L’ocupació d’entre un 0,9% i un 1,4% (que podria 

convertir-se en un marge  d’entre un 0,6% i 1,1% aplicant la integració arquitectònica de 

fotovoltaica) en 35 anys segueix la tendència d’urbanització del territori de les últimes 

dècades. Una tendència, tanmateix, que caldrà revertir en algun moment per evitar la pèrdua 

de biodiversitat que genera. 

Dels diferents Escenaris d’aplicació de la TE2050, clarament el menys impactant és l’Escenari 

REN_EOL que només afectaria al 0,6% del territori català en cas d’aplicar la integració 

arquitectònica calculada anteriorment. Valorant únicament l’impacte sobre l’ocupació del 
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territori, la TE2050 hauria de maximitzar la utilització de l’energia eòlica per minimitzar la 

superfície necessària. 

En definitiva, l’aplicació de la TE2050 ha de comportar un debat i una anàlisi profunda sobre la 

distribució territorial de les tecnologies renovables de generació que no només tingui en 

compte el potencial energètics, sinó que contempli factors ambientals, socials i territorials. 

Una anàlisi que s’ha encetat amb la publicació del Mapa d’Implantació Ambiental de l’Energia 

Eòlica, però caldria revisar i adequar a l’aplicació d’un programa tan important com seria el de 

la TE2050. 

7.4. Grau d’autoabastament 

L’actual sistema energètic català és profundament dependent de l’exterior. Segons dades 

presentades per l’Institut Català de l’Energia, l’any 2009 el grau d’autoabastament del sistema 

era d’un 25% (28% si no es comptabilitzen usos no energètics).  

Aquestes dades, però, són equívoques. Consideren que l’energia nuclear és un recurs autòcton 

quan no existeixen plantes d’extracció d’urani a Catalunya. Això significa que, en realitat, 

actualment l’urani ha de ser importat de l’exterior i, per tant, no pugui considerar-se un recurs 

disponible a Catalunya. Extraient l’energia nuclear d’aquest còmput, el grau d’autoabastament 

queda reduït a un 5%, del qual un 80% correspon a energies renovables. Un 95% de l’energia 

que es consumeix a Catalunya prové de recursos importats de l’exterior. 

Tot i no generar impactes ambientals directes sobre el territori català, la importació de 

recursos energètics de zones llunyanes sí que provoca importants impactes ambientals en el 

procés d’importació. La necessària construcció de grans infraestructures (oleoductes, 

gasoductes...) i emissions de contaminants i GEH derivades del transport de llarga distància de 

recursos energètics són les principals afectacions d’un model altament dependent de 

l’exterior. Uns impactes que, tot i que no són analitzat en aquest projecte, cal tenir en compte 

en la presa de decisions a alt nivell. 

És important mencionar el fet que en un sistema amb un grau d’autoabastament baix, el 

subministrament energètic no depèn de la dinàmica del propi país i de decisions pròpies, sinó 

de relacions comercials (i polítiques) a escala internacional. La garantia de subministrament 

energètic es pot veure greument afectada en cas d’una ruptura o crisi d’aquestes relacions 

comercials entre països. Fets com els succeïts recentment amb Rússia i la seva afectació al 

mercat del gas en són un bon exemple. Per tant, és important també per la viabilitat del 

sistema que el grau d’autoabastament sigui el màxim possible. 

Per valorar quina influència té la TE2050 en l’autosuficiència energètica, s’ha calculat el grau 

d’autoabastament energètic de l’any 2050 per l’Escenari BASE i els diferents Escenaris REN. Per 

fer-ho, s’ha considerat que la producció de recursos energètics es manté constant respecte la 

de l’any 2009.  

Alhora, de cara al càlcul del consum d’energia primària, s’ha considerat que els rendiments, el 

percentatge de pèrdues per transport i el percentatge de consum propis del sector energètic 

no varien en cap dels Escenaris. D’aquestes suposicions es poden extreure les dades que es 

presenten a la Taula 7-17. 
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Font d'energia primària 

Producció 

d'energia 

primària 

(ktep) 

Consum d'energia primària (ktep) 

BASE REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Carbó 434 33 0 0 0 0 

Petroli 100 6.781 0 0 0 0 

Gas natural 1 4.086 0 0 0 0 

Nuclear 0 4.726 0 0 0 0 

Saldo intercanvis elèctrics 0 0 0 0 0 0 

Residus no renovables 71 189 0 0 0 0 

Renovables   6.623 16.963 14.842 21.208 14.841 

Solar 100% 1.564 11.890 10.505 16.871 8.292 

Eòlica 100% 1.852 2.212 1.475 1.475 3.686 

Hidràulica 100% 517 496 496 496 496 

Biomassa 100% 1.160 1.321 1.321 1.321 1.321 

Residus renovables 100% 525 232 232 232 232 

Biogàs 100% 384 202 202 202 202 

Biocarburants 73 621 612 612 612 612 

GRAU D'AUTOABASTAMENT (%) 28 97 96 98 96 

 Taula 7-17. Grau d’autoabastament dels diferents escenaris (Font: elaboració pròpia) 

Analitzant aquests valors, queda demostrat que avançar cap a un model 100% renovable 

significa la possibilitat de garantir gairebé la totalitat dels recursos energètics necessaris pel 

país. És cert que l’Escenari tendencial millora l’autosuficiència energètica del país (passant del 

5% al 28%), però encara més del 70% dels recursos que utilitza no són extrets del propi 

territori. Per la seva banda els Escenaris REN se situen en graus d’autoabastament d’entre un 

96% a un 97%. 

La implantació de la TE2050 transformaria el sistema energètic i permetria assegurar la major 

part del subministrament energètic en cas de crisis de confiança amb els països exportadors de 

recursos energètics. A banda que seria el propi país qui podria decidir sobiranament com 

gestionar-los en cada moment. 

 

7.5. Impacte socioeconòmic 

En aquest apartat s’esmenta breument quina seria la influència que tindria la TE2050 en el 

conjunt del sistema socioeconòmic. Se n’ha volgut destacar, per una banda, l’impacte 

econòmic que suposaria aquest pla estratègic i, per l’altra, la influència que tindria sobre el 

mercat de treball i la generació d’ocupació al nostre país. 

7.5.1. Impacte econòmic 

Tot i que l’objectiu d’aquest projecte no és estudiar la viabilitat econòmica de la TE2050, s’ha 

volgut incloure una petita menció en aquest aspecte degut a la gran importància que adquireix 

en aquest tipus de programes el factor econòmic. 
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Dels pocs estudis que desenvolupen una anàlisi econòmic d’una transició energètica completa, 

aquest apartat es fonamenta en l’estudi presentat al llibre “El col·lapse és evitable” de Ramon 

Sans i Elsa Pulla [29]. En aquest, l’anàlisi que realitzen no només té en compte la necessitat 

d’inversions en instal·lacions de generació sinó l’estalvi que es produiria en la supressió 

progressiva de les importacions de combustible fòssils. 

De la mateixa manera que el present projecte, plantegen un escenari energètic 100% 

renovable a Catalunya per l’any 2050, l’anomenada TE2050 del Segle XXI (TE21). En el seu cas, 

consideren una potència nominal renovable a instal·lar d’aproximadament 40GW i un mix 

elèctric que es mostra a la Taula 7-18. 

Tecnologia Percentatge respecte del total (%) 

Solar termoelèctrica 28 

Solar Fotovoltaica (1 eix) 20 

Solar fotovoltaica (fixa) 12 

Eòlica 28 

Hidràulica 12 

Taula 7-18. Mix elèctric contemplat en l’estudi de la TE21 (Font: elaboració pròpia) 

En aquestes condicions, extreuen els següents càlculs del cost que suposaria en instal·lacions 

fer aquesta TE2050: 

 Cost d’instal·lacions: 53.000 milions d’euros 

 Compra de terrenys on s’ubicaran les instal·lacions (25.000€/ha): 1.000 milions d’euros 

 Cost de xarxa distribuïda i emmagatzematge: 12.000 milions d’euros 

Però, com s’ha dit, l’estudi té en compte també l’estalvi en combustibles fòssils que generaria 

la seva substitució per recursos autòctons renovables. Amb el progressiu descens dels 

combustibles fòssils com a font d’energia la factura externa es reduiria notablement per 

arribar a ser gairebé zero l’any 2050. Això es tradueix en les següents estimacions: 

 Cost acumulat de combustible fòssils fins el 2050 (sense TE2050): 696.000 milions 

d’euros (suposant un 5% d’increment anual del preu del petroli, gas natural i carbó) 

 Cost acumulat de combustible fòssils fins el 2050 (amb TE2050): 310.000 milions 

d’euros 

És a dir, un estalvi de fins a 386.000 milions d’euros en la importació de combustibles fòssils. Si 

afegim els 66.000 milions d’euros en instal·lacions, l’impacte econòmic definitiu de l’aplicació 

de la TE2050 és un estalvi de 316.000 milions d’euros des de l’any 2015 al 2050. 

Cal tenir en compte que qualsevol estudi econòmic en matèria energètica és eminentment 

volàtil. Els preus dels recursos energètics es caracteritzen per la seva alta volatilitat i 

variabilitat. Per aquest motiu és perillós fer projeccions a llarg termini. Només cal observar 

l’evolució del preu del petroli entre el quart trimestre de l’any 2014 i el primer de 2015, on el 

preu s’ha desplomat de manera molt important. 

Tanmateix, tot i que el càlcul exacte de l’impacte econòmic de la TE2050 sigui difícil de 

calcular, és innegable que aquest serà positiu pel conjunt de l’economia catalana. No només 
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en termes d’estalvi directe en la importació de combustibles, sinó també en la dinamització de 

l’economia catalana i l’augment de les inversions en àmbit vinculats a l’energia. 

7.5.2. Impacte sobre l’ocupació 

Tenint en compte la gravíssima situació d’atur que viu Catalunya s’ha volgut incloure una 

menció específica a l’impacte que tindria sobre l’ocupació l’adopció de la TE2050. 

L’any 2014, l’Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) del sindicat Comissions 

Obreres va presentar un estudi titulat “Autoconsumo energético y la generación distribuida 

renovable como yacimiento de empleo” on analitzava aquest impacte [30]. Definint un 

escenari d’implantació gradual i parcial d’energies renovables a tot l’Estat Espanyol, l’estudi 

analitza la creació de llocs de treball que generaria. 

L’estudi proposa un escenari on s’instal·len un total de 13.234MW de fotovoltaica, minieòlica, 

biomassa i biogàs, un 10,3% del total de potència instal·lada a Espanya, en 10 anys. En aquest 

escenari, l’estudi calcula que es generarien un total de 135.779 llocs de treball. Aquesta 

ocupació generada es divideix en 79.111 llocs de feina directes i 56.668 indirectes. 

També un estudi de l’organització Greenpeace informa d’aquest potencial generador 

d’ocupació de la transició renovable. En el seu estudi “La recuperación econòmica con 

renovables” [31] afirmen que un escenari on el 42,5% del consum final d’energia fos elèctric i 

el 94,7% d’aquesta electricitat es generés amb renovables comportaria la creació de 3.053.163 

llocs de treball entre 2015 i 2030. 

Queda palès el gran potencial que pot tenir la TE2050 en la reducció dels actuals nivells d’atur i 

la generació de noves oportunitats d’inversió i negoci. No és possible fer una correlació directa 

entre les dades aquí presentades i la previsió del que suposaria la TE2050 a Catalunya, però sí 

que permet traçar unes bases que demostren que la creació d’ocupació seria considerable. 
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8. ANÀLISI D’IMPACTES AMBIENTALS A NIVELL LOCAL 

Habitualment els processos d’avaluació de plans i programes, anomenats també d’avaluació 

ambiental estratègica, no contemplen l’estudi dels impacte ambientals a nivell local. Això és 

així perquè el nivell d’anàlisi es desenvolupa a una escala major en tractar-se de programes 

menys focalitzats i menys arrelats a un territori concret. En el cas del present projecte, això 

també és així. El programa de la TE2050 té un òptica territorial àmplia (tot Catalunya) i, per 

tant, és difícil detallar les afectacions ambientals a escales més baixes.  

Tot i això, s’ha volgut incloure un apartat que descrigui de manera genèrica, per cada 

tecnologia, quins impactes locals associats comporta. Una important decisió estratègica com 

seria l’aplicació de la TE2050 a Catalunya no només ha de dependre d’anàlisi a gran escala sinó 

que ha de preveure quina serà l’afecció als nivells més propers als i les ciutadanes. L’estudi 

dels impactes a nivell macro pot oblidar importants alteracions del medi ambient que es donin 

a l’entorn més proper de les noves instal·lacions. Per aquest motiu aquest projecte intenta 

copsar les dues vessants. 

Cal puntualitzar, però, que aquest tipus d’impactes depenen en gran part de la localització 

específica de cada central de generació. Per aquest motiu aquest apartat no pretén ser un 

Estudi d’Impacte Ambiental de les diferents tecnologies, que caldrà elaborar en cada projecte 

d’instal·lació concret. L’objectiu d’aquest apartat és descriure els impactes més significatius 

associats a cada tecnologia, tenint en compte l’experiència i el bagatge acumulat dels 

procediments d’avaluació ambiental de projectes a Catalunya. 

8.1. Anàlisi d’impactes ambientals de les diferents tecnologies de 

generació 

8.1.1. Energia solar termoelèctrica 

8.1.1.1. Qualitat del sòl 

Les plantes solars termoelèctriques es caracteritzen per tenir un alt impacte sobre el terreny 

on se situen. Com s’ha vist en l’apartat anterior, requereixen de l’adequació de grans 

extensions de territori per a la instal·lació dels panells reflectors. Per a la construcció de la 

central generadora cal un canvi total d’ús del sòl, fet que comporta la pèrdua de qualsevol ús 

que se’n fes fins al moment de la instal·lació. Això pot produir un impacte considerable en el 

cas que a l’espai s’hi localitzin espècies animals o flora d’especial interès. De la mateixa manera 

l’eliminació necessària de la vegetació pot provocar un augment de l’erosió del terreny. 

8.1.1.2. Qualitat de l’aire 

En fase de construcció, degut a la necessitat d’adequar àmplies superfícies al nou ús, es 

produirà una important emissió de material particulat (PM10, PM2.5...) vinculat al moviment 

de terres. En aquesta fase d’obres també es produirà un alt moviment de camions, grues i 

maquinària industrial que provocarà emissions de gasos contaminants. Aquests impactes són 

temporals i cessen en acabar el període d’obres. 

En fase d’explotació, aquesta tecnologia no emet cap tipus de gas contaminant. 
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8.1.1.3. Qualitat de l’aigua 

Certes tecnologies solars termoelèctriques requereixen de l’ús d’aigua de refrigeració pel seu 

cicle de funcionament. Aquest fet pot provocar que el retorn d’aquesta aigua al medi d’on 

havia estat captada es produeixi a una temperatura major provocant un gradient tèrmic que 

podria tenir afectacions a l’entorn. Tot i això no es tracta d’un impacte que tingui un gran abast 

més enllà de la zona propera al punt de retorn de l’aigua de refrigeració. 

8.1.1.4. Soroll 

En la fase de construcció es genera soroll degut a la utilització de maquinària i vehicles. Una 

vegada finalitzen les activitats de construcció i adequació del terreny, els impactes acústics 

disminueixen. En la fase d’explotació, el soroll no és un impacte destacat. 

8.1.1.5. Impacte visual 

Per conèixer l’impacte visual d’una instal·lació o element arquitectònic cal tenir en compte 

quina és la conca visual concreta de l’emplaçament on se situa. Tot i això, es pot descriure a 

grans trets l’impacte paisatgístic que generen els camps solars. 

Per fer-ho és necessari diferenciar entre les plantes amb concentradors cilindoparabòlics (CCP) 

i les plantes de torre amb receptor central i camp d’heliòstats, que són les dues més 

utilitzades. 

Figura 8-1. Imatge d’una central amb concentradors cilindroparabòl·lics (esquerra) i de torre central 

(dreta) 

Ambdós tipus d’instal·lacions requereixen de grans superfícies de terreny, però l’alçada dels 

seus elements difereix notablement i per tant, també diferirà l’impacte visual que generen. A 

les primeres, els cilindres parabòlics tenen una alçada de menys de 4 metres així que el seu 

impacte visual és reduït. L’element més elevat i que pot produir un impacte més llunyà seria 

l’edifici on es genera l’electricitat, però que al no ocupar molta superfície no és especialment 

destacable. 

Pel que fa a les instal·lacions amb torre central, aquesta ha de tenir una certa alçada per a 

captar la radiació reflectida en els heliòstats de la instal·lació. Aquesta alçada considerable pot 

provocar que la instal·lació sigui visible a més gran distància. 

Ambdós impactes descrits seran més importants si la central es troba situada a un indret amb 

interès paisatgístic o natural. En aquest cas caldrà un Estudi d’Impacte Ambiental específic que 

determini l’autorització del projecte. 
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8.1.1.6. Flora i fauna 

L’adequació de grans àrees de terreny provoca la pèrdua notable de grans extensions de 

vegetació. L’impacte existeix mentre la instal·lació no es desmantelli i en fer-ho, les qualitats 

del terreny hauran variat de cara al floriment de nova flora. En quant a fauna, l’impacte només 

és important en el cas d’haver-hi espècies protegides, fet que hauria de requerir un estudi 

d’impacte ambiental particular. 

8.1.1.7. Resum, quantificació i valoració dels impactes de l’energia solar termoelèctrica 

Aspecte ambiental 

afectat per l’impacte 
Magnitud Importància Índex d’impacte 

Valoració global 

de l’impacte 

Qualitat del sòl 6 8 15,6 Destacable 

Qualitat de l’aire 0 0 0,0 No significatiu 

Qualitat de l’aigua 2 2 4,4 Compatible 

Soroll 1 1 2,2 Compatible 

Impacte visual 6 8 15,6 Destacable 

Flora i fauna 2 6 9,2 Compatible 

VALORACIÓ AMBIENTAL  

DE LA TECNOLOGIA 
IMPACTE LOCAL MIG 

Taula 8-1. Quantificació i valoració dels impactes ambientals de les centrals solars termoelèctriques 

(Font: elaboració pròpia) 

8.1.2. Energia fotovoltaica 

8.1.2.1. Qualitat del sòl 

Per analitzar l’afectació a l’estructura i qualitat del sòl de l’energia solar fotovoltaica cal 

diferenciar entre les instal·lacions integrades a edificis, naus o cases i els camps fotovoltaics. 

En el primer dels dos tipus no existeix cap impacte sobre el sòl ja que aprofiten la superfície 

disponible d’elements arquitectònics ja construïts amb anterioritat. Pel que fa als camps 

fotovoltaics, l’impacte és semblant en magnitud al de l’energia solar termoelèctrica ja que 

l’adequació del sòl per al nou ús suposa una alteració d’aquest. Tot i això, la importància de 

l’impacte és habitualment menor ja que els camps fotovoltaics, en ser més modulars que la 

solar termoelèctrica, solen ocupar superfícies més petites. 

8.1.2.2. Qualitat de l’aire 

De la mateixa manera que la solar termoelèctrica, l’energia fotovoltaica no emet cap tipus de 

gas contaminant a l’atmosfera durant la seva fase d’explotació. Es tracta d’una tecnologia 

100% neta en aquest sentit. 

En fase de construcció, si es diferencia entre fotovoltaica a teulades i camps fotovoltaics, en el 

primer normalment tampoc es produeixen emissions ja que no es requereix gairebé 

maquinària i no és necessari cap moviment de terres. En canvi, pel cas de la fotovoltaica 

instal·lada en terrenys dedicats, sí que hi haurà el comportament ambiental habitual en un 
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procés d’obra, amb la corresponent emissió de partícules. La maquinària utilitzada també 

emetrà gasos contaminants a l’atmosfera. 

8.1.2.3. Qualitat de l’aigua 

Les instal·lacions fotovoltaiques no tenen cap impacte destacable sobre la qualitat de l’aigua. 

8.1.2.4. Soroll 

Durant la fase de construcció del camp fotovoltaic es genera el soroll típic d’una obra amb 

moviments considerables de terra, pas de vehicles i ús de maquinària vària. 

Durant la fase d’explotació, els panells fotovoltaics no generen cap tipus de soroll destacable. 

8.1.2.5. Impacte visual 

De nou, cal tornar a diferenciar entre els dos tipus d’instal·lacions esmentades per valorar 

aquest impacte. En el cas de la fotovoltaica ubicada a les teulades dels edificis no existeix cap 

impacte visual ja que l’entorn ja es trobava artificialitzat amb la construcció de l’edifici. Pot 

donar-se el cas que en entorns rurals el disseny de les plaques fotovoltaiques afectin a 

l’estètica de l’entorn i puguin variar el paisatge típic de l’entorn. 

En el cas dels camps fotovoltaics, l’impacte és més important. El fet que les instal·lacions 

fotovoltaiques ocupin grans extensions de terreny fa que, tot i no ser instal·lacions de gran 

alçada, siguin visibles des de punts llunyans.  

8.1.2.6. Flora i fauna 

De nou, l’impacte sobre la flora i la fauna difereix segons el tipus de projectes. La fotovoltaica 

integrada en edificis no té cap impacte sobre ni flora ni fauna. En canvi, els camps fotovoltaics 

comporten la pèrdua d’importants extensions de vegetació que poden anar associades a la 

presència de fauna. Aquest impacte es veu agreujat segons la localització del projecte. Si 

s’ubica en una zona on hi habita fauna autòctona protegida o en perill d’extinció caldrà un 

Estudi d’Impacte Ambiental específic que ho tingui en compte. 

8.1.2.7. Resum, quantificació i valoració dels impactes de l’energia solar fotovoltaica 

Fo
to

vo
lt

ai
ca

 in
te

gr
ad
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Aspecte ambiental 

afectat per l’impacte 
Magnitud Importància 

Índex 

d’impacte 

Valoració global 

de l’impacte 

Qualitat del sòl 0 0 0,0 No significatiu 

Qualitat de l’aire 0 0 0,0 No significatiu 

Qualitat de l’aigua 0 0 0,0 No significatiu 

Soroll 0 0 0,0 No significatiu 

Impacte visual 0 0 0,0 No significatiu 

Flora i fauna 0 0 0,0 No significatiu 

VALORACIÓ AMBIENTAL  

DE LA TECNOLOGIA 
IMPACTE NUL 

Taula 8-2. Quantificació i valoració dels impactes ambientals de la fotovoltaica integrada en edificis 

(Font: elaboració pròpia) 
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Aspecte ambiental 

afectat per l’impacte 
Magnitud Importància 

Índex 

d’impacte 

Valoració global 

de l’impacte 

Qualitat del sòl 6 7 14,4 Destacable 

Qualitat de l’aire 0 0 0,0 No significatiu 

Qualitat de l’aigua 0 0 0,0 No significatiu 

Soroll 0 0 0,0 No significatiu 

Impacte visual 5 6 12,2 Lleu 

Flora i fauna 3 5 9,0 Compatible 

VALORACIÓ AMBIENTAL  

DE LA TECNOLOGIA 
IMPACTE BAIX 

Taula 8-3. Quantificació i valoració dels impactes ambientals dels camps fotovoltaics (Font: elaboració 

pròpia) 

8.1.3. Energia eòlica 

8.1.3.1. Qualitat del sòl 

El principal impacte sobre la qualitat del sòl es produeix en la fase de construcció dels camps 

eòlics. Degut al pas de maquinària, es necessita habilitar el terreny per a facilitar les tasques 

d’instal·lació. Això provoca l’eliminació de vegetació present a la zona i pot comportar l’erosió 

el terreny. Aquesta afectació hauria de tenir un caràcter temporal i hauria de desaparèixer una 

vegada finalitzada l’obra. Si no es prenen les mesures adequades en quant a regeneració de la 

vegetació, l’impacte pot esdevenir permanent. 

També cal tenir en compte l’afectació al sòl que produirà la construcció dels accessos a les 

instal·lacions, és a dir, camins i senders. Aquesta afectació, important perquè canvia per 

complet l’ús del sòl, té un caràcter permanent i és prou important sobretot si el camp eòlic és 

de dimensions considerables. 

8.1.3.2. Qualitat de l’aire 

Durant la fase d’explotació, l’energia eòlica no emet cap tipus de contaminant a l’atmosfera. 

Únicament, de manera temporal, durant la fase de construcció es generen emissions de 

partícules derivades del moviment de terres. 

8.1.3.3. Qualitat de l’aigua 

Les instal·lacions eòliques no generen impactes sobre la qualitat de l’aigua de l’entorn. 

8.1.3.4. Soroll 

En fase de construcció el comportament, de nou, és el descrit per tots els processos d’obra. En 

la fase d’explotació el gir de les pales genera un soroll que és destacable a distàncies properes 

a la instal·lació. Tot i això, l’evolució de l’energia eòlica ha millorat el rendiment acústic fent 

disminuir el soroll generat. Actualment el nivell sonor dels aerogeneradors és equiparable al 

d’instal·lacions industrials habituals. Segons diverses fonts, el nivell sonor al lloc on s’ubica 

l’aerogenerador és de 90-100dB(A) aproximadament. A mesura que s’incrementa la distància 

al camp eòlic el nivell sonor dependrà de la direcció i la velocitat del vent del moment, però es 
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calcula que, en general, a 40-50m de la BASE de l’aerogenerador el nivell de pressió sonora es 

redueix a la meitat (aprox. 50-60dB(A)) i a partir d’uns 200m es pot considerar imperceptible. 

Com a referència, un trànsit urbà intens produeix un nivell sonor de 75dB(A) [32][33]. 

Es tracta doncs d’un impacte que, més que produir una afectació directa a l’entorn, 

condicionarà la ubicació del camp eòlic. 

8.1.3.5. Impacte visual 

L’impacte sobre el paisatge és el principal problema de les instal·lacions eòliques. 

Habitualment les zones amb majors recursos de vent estan situades a llocs elevats, que són 

fàcilment visibles des de la llunyania. A més, el fet que els aerogeneradors tinguin una alçada 

considerable provoca que sigui difícil d’integrar en el paisatge. S’afegeix també el fet que 

aquestes ubicacions es troben en zones no urbanes, és a dir, espais on pren més importància 

els elements naturals, geològics, patrimonials o culturals. 

És indiscutible que l’eòlica genera un impacte negatiu sobre el paisatge. Tot i això, la 

quantificació exacta d’aquest impacte és molt complicat de calcular. La valoració de com 

afecta la presència dels aerogeneradors al paisatge de la zona és eminentment subjectiva i no 

pot ser calculada a partir de variables objectives. 

8.1.3.6. Flora i fauna 

La flora es veu afectada bàsicament per la pèrdua de vegetació a les zones ocupades pels 

aerogeneradors i pels accessos construïts. Un impacte lleu ja que no afecta a grans extensions 

de territori. 

Pel que fa a la fauna, històricament s’han presentat objeccions a l’energia eòlica per l’afectació 

que té sobre les aus. El cert és que no existeix un estudi en gran profunditat que descrigui 

aquest fenomen. Existeixen diverses anàlisis concrets de parcs eòlics que moltes vegades es 

contradiuen entre sí. 

En general, està demostrat que els aerogeneradors produeixen col·lisions d’aus, poden afectar 

als seus fluxos migratoris i zones de nidació [34]. Aquests impactes es poden considerar lleus si 

es comparen amb l’afectació d’altres factors humans com la caça, les línies elèctriques o el 

trànsit (Figura 8-3). Tot i això, es veuen agreujats quan el camp eòlic s’ubica a una zona 

d’especial interès en quant a fauna. És el cas dels projectes que afecten a una Zona d’Especial 

Protecció d’Aus (ZEPA), que requereixen un estudi detallat de l’afectació que produiria. De la 

mateixa manera, les zones de pas d’aus migratòries han de contemplar un estudi ambiental 

específic. 

 
Figura 8-3. Dades sobre la mortalitat d’aus causades per l’activitat humana a Holanda, any 1996 

(Font: COAC) 
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8.1.3.7. Resum, quantificació i valoració dels impactes de l’energia eòlica 

Aspecte ambiental 

afectat per l’impacte 
Magnitud Importància Índex d’impacte 

Valoració global 

de l’impacte 

Qualitat del sòl 6 5 12,0 Lleu 

Qualitat de l’aire 0 0 0,0 No significatiu 

Qualitat de l’aigua 0 0 0,0 No significatiu 

Soroll 4 4 8,8 Compatible 

Impacte visual 9 10 21,0 Sever 

Flora i fauna 3 4 7,8 Compatible 

VALORACIÓ AMBIENTAL  

DE LA TECNOLOGIA 
IMPACTE LOCAL MIG 

Taula 8-4. Quantificació i valoració dels impactes ambientals de les instal·lacions eòliques (Font: 

elaboració pròpia) 

8.1.4. Biomassa 

8.1.4.1. Qualitat del sòl 

Les centrals productores d’electricitat a partir de la biomassa tenen dos tipus d’impactes sobre 

el sòl. En primer lloc, la instal·lació de la central comporta una ocupació puntual del sòl, com 

qualsevol altra instal·lació industrial. Aquesta ocupació de terreny comporta un canvi d’ús del 

sòl que pot afectar a l’estructura d’aquest, però que en cap cas serà destacable perquè la 

superfície és relativament reduïda. 

En segon lloc, també cal també tenir en compte el procés d’obtenció de la biomassa i com 

influeix aquest procediment sobre el medi. L’obtenció de la biomassa pot provenir de cultius 

energètics, de valorització de residus d’altres processos industrials o de biomassa provinent 

del propi medi natural. En el primer cas, el cultiu de noves zones abans abandonades o 

dedicades a altres usos millora la qualitat del terreny ja que aporta nutrients i matèria orgànica 

al sòl, reduint-ne la degradació i abandonament i millorant l’estructura. En el cas dels residus 

industrials, no hi ha una millora directa del sòl però ajuda a disminuir la demanda global de 

biomassa reaprofitant aquella que pot ser reciclada. I per últim, l’ús de biomassa natural, 

provinent en molts casos de la gestió del sotabosc, permet millorar l’estat de l’entorn i 

prevenir incendis. 

Cal remarcar que tots aquests aspectes positius depenen primordialment de garantir una 

gestió sostenible del recurs. L’impacte deixaria de ser positiu en el moment en què la demanda 

de biomassa superés la seva capacitat de regeneració natural, provocant una possible 

desforestació de la zona. 
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8.1.4.2. Qualitat de l’aire 

Com s’ha vist a l’apartat dedicat als impactes a nivell global, la biomassa és la principal font 

contaminat dels escenaris de generació renovable. La combustió dels diferents tipus de 

biomassa pot produir importants emissions de contaminants a l’atmosfera, principalment 

partícules, òxids de nitrogen, monòxid de carboni i compostos de sofre. 

Per a compensar això, des de fa anys s’han generalitzat sistemes de reducció d’emissions molt 

eficients com filtres, torres d’adsorció, ciclons o precipitadors electrostàtics que disminueixen 

els contaminants emesos a l’atmosfera. 

8.1.4.3. Qualitat de l’aigua 

Una mala gestió dels cultius energètics pot provocar la contaminació dels sòls per processos de 

lixiviació. Tot i això, una gestió adequada no hauria de generar impactes negatius sobre les 

masses d’aigua de l’entorn. De fet, la millora de les condicions del sòl que provoca el cultiu 

genera millors condicions del terreny que comporta una millor fixació de l’aigua al sòl i evita 

l’erosió. 

8.1.4.4. Soroll 

L’impacte acústic d’una central de biomassa no és important. En general, les instal·lacions de 

biomassa produeixen un soroll que és compatible amb l’entorn, tot i ser rural en la majoria 

dels casos. Produeix, generalment, entre 35dB(A) i 45dB(A) al seu entorn més proper. 

8.1.4.5. Impacte visual 

La dimensió i estructura de les centrals de biomassa són similars a qualsevol planta industrial. 

L’element que habitualment requereix més terreny i ocupa un volum més elevat és el 

magatzem del propi combustible. Així doncs, no es tracta d’una instal·lació que impacti molt 

negativament al paisatge ja que ni ocupa molta superfície ni té element de gran alçada. 

L’afectació és puntual i en la majoria de casos serà compatible amb l’entorn paisatgístic.  

Per la seva banda, en el procés d’obtenció de la biomassa no es generen impactes negatius 

sobre l’estat del paisatge. 

8.1.4.6. Flora i fauna 

L’impacte de la pròpia central sobre la flora o fauna és molt reduït. De nou, la baixa ocupació 

de territori comporta un baix impacte en aquest àmbit. Únicament es veu afectada la flora que 

habitava a la superfície de la planta. En el procés d’obtenció de la biomassa, si la gestió forestal 

i dels cultius energètics és adequada, es genera un impacte positiu ja que la millora del 

sotabosc i dels terrenys abans abandonats millora l’hàbitat de la fauna i l’extinció dels incendis 

que s’hi puguin declarar. 
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8.1.4.7. Resum, quantificació i valoració dels impactes de la biomassa 

Aspecte ambiental 

afectat per l’impacte 
Magnitud Importància Índex d’impacte 

Valoració global 

de l’impacte 

Qualitat del sòl 1 1 2,2 Compatible 

Qualitat de l’aire 8 7 16,4 Destacable 

Qualitat de l’aigua 3 3 6,6 Compatible 

Soroll 2 2 4,4 Compatible 

Impacte visual 2 2 4,4 Compatible 

Flora i fauna 1 1 2,2 Compatible 

VALORACIÓ AMBIENTAL  

DE LA TECNOLOGIA 
IMPACTE LOCAL MIG 

Taula 8-5. Quantificació i valoració dels impactes ambientals de la biomassa (Font: elaboració pròpia) 

8.1.5. Altres tecnologies renovables 

Els escenaris d’aplicació de la TE2050 contemplen mantenir la producció renovable en energia 

hidroelèctrica, en biogàs i residus renovables. Per aquest motiu, de cara a caracteritzar 

completament aquests escenaris, a continuació es mostra un resum dels impactes locals 

d’aquestes tres tecnologies. Les valoracions que es presenten a la Taula 8-6 s’han elaborat a 

partir del comportament de les instal·lacions d’aquest tipus que existeixen a Catalunya. 

Aspecte ambiental afectat 

per l’impacte 
Hidràulica Biogàs 

Residus 

renovables 

Qualitat del sòl Lleu Compatible No significatiu 

Qualitat de l’aire No significatiu Lleu Lleu 

Qualitat de l’aigua Lleu Compatible No significatiu 

Soroll Compatible Compatible Compatible 

Impacte visual Destacable Compatible Compatible 

Flora i fauna Destacable No significatiu No significatiu 

VALORACIÓ AMBIENTAL  DE 

LA TECNOLOGIA 

IMPACTE LOCAL 

MIG 

IMPACTE LOCAL 

BAIX 

IMPACTE LOCAL 

BAIX 

Taula 8-6. Valoració dels impactes ambientals de les tecnologies hidràulica, biogàs i residus (Font: 

elaboració pròpia) 

8.1.6. Tecnologies convencionals 

De la mateixa manera que l’apartat anterior, a continuació es descriuen els impactes associats 

a les tecnologies convencionals que utilitzen fonts no renovables (carbó, fuel, gas natural i 

nuclear). La Taula 8-7 servirà per a caracteritzar el comportament ambiental de l’Escenari 

BASE. Aquesta caracterització ha partit de les dades que ofereix l’Informe de Sostenibilitat 

Ambiental del PECAC2020 [35]. 
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Aspecte ambiental 

afectat per l’impacte 
Tèrmiques carbó 

Tèrmiques fuel-

gas 

Cicles combinats 

i cogeneració 

(GN) 

Nuclear 

Qualitat del sòl Compatible Compatible Compatible Destacable 

Qualitat de l’aire Sever Sever Destacable No significatiu 

Qualitat de l’aigua Lleu Lleu Lleu Destacable 

Soroll Compatible Compatible Compatible Compatible 

Impacte visual Destacable Lleu Lleu Destacable 

Flora i fauna Destacable Lleu Lleu Compatible 

VALORACIÓ AMBIENTAL  

DE LA TECNOLOGIA 

IMPACTE LOCAL 

ALT 

IMPACTE LOCAL 

ALT 

IMPACTE LOCAL 

MIG 

IMPACTE LOCAL 

MIG 

Taula 8-7. Quantificació i valoració dels impactes ambientals de les centrals tèrmiques de carbó, fuel-

gas, cicles combinats-cogeneració i nuclears (Font: elaboració pròpia) 

Cal afegir una consideració important respecte els impactes de l’energia nuclear. Aquestes 

instal·lacions tenen un gran risc associat que ha posat en qüestió, a nivell internacional, la seva 

implantació. L’emissió de partícules radioactives fruit d’una fuga provoca afectacions molt 

important a la salut de les persones i a l’estat de la flora i fauna. Són alteracions que afecten 

grans extensions de territori i que tenen un llarg impacte temporal. Accidents com el de 

Fukushima de l’any 2011 han tornat a alertar del perill immanent d’aquestes centrals. 

 

8.2. Comparació dels impactes locals dels diferents escenaris 

Per concloure aquest apartat, només resta reprendre l’anàlisi dels diferents Escenaris per 

poder finalitzar l’avaluació dels impactes a nivell local de la TE2050. Això permetrà determinar 

si l’adopció d’aquest pla energètic estratègic comporta utilitzar tecnologies més impactants 

sobre el medi ambient o si, ans al contrari, suposa una millora de les condicions ambientals de 

generació d’aquestes. La comparació entre l’Escenari BASE i els Escenaris REN permetrà 

extreure conclusions en aquesta línia. 

De la mateixa manera, tal com s’ha fixat als objectius del projecte, es vol determinar quin dels 

Escenaris REN és el menys impactant sobre el medi ambient, també a nivell local. Per saber-ho, 

caldrà comparar els diferents Escenaris REN (REN_MIX, REN_FOTO, REN_TERM i REN_EOL) 

entre ells per a poder determinar uns criteris ambientals de priorització. 

8.2.1. Escenari BASE – Escenari REN 

Aquesta comparació ha de permetre determinar, com s’ha esmentat anteriorment, si 

l’aplicació de la TE2050 comporta l’ús de tecnologies menys nocives per l’entorn local on 

s’ubiquen. 

A priori, és evident que comparar l’impacte d’una planta eòlica amb el d’una central nuclear és 

ben diferent que fer-ho amb el d’una central de cicle combinat o una tèrmica de carbó. Cada 
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cas, s’hauria d’estudiar per separat i s’obtindrien resultats diferents. L’anàlisi global dels 

escenaris no es pot fer de manera immediata. 

Per superar aquest escull i poder fer una anàlisi de l’Escenari complet, s’ha definit una 

instal·lació tipus per cadascun dels Escenaris. Aquestes instal·lacions tipus estan definides 

segons el percentatge que representa cada tecnologia en cadascun dels escenaris, exposats a 

la taula 8-9. 

Font d'energia 
Percentatge de tecnologies (%) 

BASE REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Tèrmiques carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tèrmiques fuel-gas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cicle combinat i cogeneració (GN) 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nuclear 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hidràulica 9,2 6,7 6,7 6,7 6,7 

Eòlica 33,1 30,0 20,0 20,0 50,0 

Fotovoltaica 4,8 30,0 50,0 20,0 20,0 

Solar termoelèctrica 2,7 30,0 20,0 50,0 20,0 

Biomassa 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 

Biogàs 2,1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Residus renovables 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

 Taula 8-9. Percentatge d’ús de les diferents tecnologies en els diferents escenaris (Font: elaboració 

pròpia) 

Això significa que una instal·lació tipus de l’Escenari BASE comportaria, doncs, un 15,7% dels 

impactes associats als cicles combinats i cogeneració, un 28,7% dels impactes de l’energia 

nuclear, un 9,7% de la hidràulica, etc... I de la mateixa manera per la resta d’Escenaris. Aquesta 

metodologia permet assignar totes els impactes a una sola instal·lació i així dur a terme la 

comparació dels Escenaris, només cal comparar els impactes de les diferents instal·lacions 

tipus. 

Seguint aquesta metodologia, es pot elaborar el quadre comparatiu que mostra la Taula 8-10. 

Aquest exposa  la diferència entre els impactes d’una instal·lació tipus de l’Escenari BASE i el 

d’una dels diferents Escenaris REN, segons si augmenta l’impacte (↑impacte), es redueix 

(↓impacte) o no varia (=). 

Aspecte ambiental 

afectat per l’impacte 

Variació d’impactes respecte Escenari BASE 

REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Qualitat del sòl ↑impacte ↑impacte ↑impacte = 

Qualitat de l’aire ↓impacte ↓impacte ↓impacte ↓impacte 

Qualitat de l’aigua ↓impacte ↓impacte ↓impacte ↓impacte 

Soroll = = = = 

Impacte visual ↑impacte = ↑impacte ↑impacte 

Flora i fauna ↓impacte ↓impacte ↓impacte = 

Taula 8-10. Evolució dels impactes ambientals de l’Escenari REN respecte l’Escenari BASE (Font: 

elaboració pròpia) 
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Com s’observa, els Escenaris REN generen més impactes que el BASE en els àmbits de qualitat 

del sòl i d’impacte visual. Tot i això, suposen una reducció d’impactes en la resta d’àmbits.  

L’àmbit ambiental més important és el que qualitat de l’aire, per la repercussió que té en la 

salut de les persones i en les condicions de vida de la flora i la fauna. Els Escenaris REN 

disminueixen molt notablement els impactes sobre aquest àmbit respecte l’Escenari BASE. 

També l’impacte sobre la flora i la fauna és un dels més importants i, de la mateixa manera, 

l’Escenari REN és més favorable que l’Escenari BASE. 

El principal àmbit que surt perjudicat per la TE2050 és l’impacte visual. Tant l’energia solar 

termoelèctrica, fotovoltaica com eòlica generen importants impactes en aquest àmbit, i són el 

principal inconvenient a nivell local.  

A aquestes consideracions cal afegir el factor del risc nuclear. Es considera que 

l’abandonament de l’energia nuclear que comportaria el pas de l’Escenari BASE als Escenaris 

REN suposa també una millora general del medi ambient. Així doncs, caldria afegir a la Taula 8-

10 un nou àmbit d’impacte que podríem anomenar “Risc nuclear” i que en tots els Escenaris 

REN tindria el valor de “↓impacte”. 

En definitiva, la TE2050 suposa la implantació de tecnologies que redueixen l’impacte 

ambiental local en quatre àmbits (incloent dos dels més importants), augmenta en 2 i no varia 

significativament en l’àmbit restant. Això significa que les tecnologies que es contemplen en la 

TE2050 generen menys impactes locals que les tecnologies actuals. L’aposta per aquest pla 

estratègic és beneficiosa pel medi ambient si s’analitza des del nivell local. 

8.2.2. Comparació entre Escenaris REN 

Analitzada la millora que suposa l’adopció de la TE2050, aquest apartat té l’objectiu de 

determinar quin dels Escenaris de generació renovable genera menys impactes a nivell local. 

La comparació entre els diferents Escenaris REN (REN_MIX, REN_FOTO, REN_TERM i REN_EOL) 

permetrà treure conclusions en aquest sentit. 

Per fer aquesta comparació s’ha ordenat els Escenaris segons l’impacte que generen per cada 

àmbit ambiental. S’ha assignat un valor entre 1 (impacte menor) i 4 (impacte major) per fer 

aquesta ordenació, tal com mostra la Taula 8-11. A aquells Escenaris que generen un impacte 

semblant se’ls ha assignat el mateix valor d’ordenació. 

Aspecte ambiental 

afectat per l’impacte 

Ordenació dels Escenaris REN 

REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

Qualitat del sòl 2 2 3 1 

Qualitat de l’aire 1 1 1 1 

Qualitat de l’aigua 1 1 1 1 

Soroll 3 1 2 4 

Impacte visual 2 1 3 4 

Flora i fauna 2 1 3 3 

Taula 8-11. Ordenació dels Escenaris REN segons els diferents impactes ambientals locals (Font: 

elaboració pròpia) 
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Agregant i combinant els impactes dels diferents àmbits, la Taula 8-12 mostra l’ordenació 

global dels impactes locals dels diferents Escenaris REN. 

 

Ordenació global dels Escenaris REN 

REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

2 1 3 4 

Taula 8-12. Ordenació globals dels Escenaris REN segons impacte local (Font: elaboració pròpia) 

 

Destaca clarament, com a Escenari que genera menys impactes, l’Escenari REN_FOTO. Aquest 

Escenari gairebé no genera impactes significatius en 5 dels 6 àmbits estudiats. Cal reiterar que 

això és així perquè se suposa un gran nombre d’instal·lacions ubicades en zones ja 

urbanitzades (teulades) on l’impacte és gairebé nul. Els únics impactes significatius es 

produeixen, en l’àmbit de la qualitat del sòl, a les instal·lacions dels camps fotovoltaics. Així 

doncs és l’Escenari REN_FOTO el més favorable al medi ambient des de l’òptica local. 

Després d’aquest, la resta d’Escenaris s’ordenen segons la tecnologia principal que els 

caracteritza. Quanta més importància tinguin l’energia eòlica i la termoelèctrica a l’Escenari, 

més impacte local generarà. Així doncs, el següent escenari menys impactant és l’Escenari 

REN_MIX, seguit de REN_TERM i REN_EOL. 

  



AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE LA TRANSICIÓ  
ENERGÈTICA CAP A UN MODEL 100% RENOVABLE                 Pàg. 91 

 
 

 

9. AVALUACIÓ GLOBAL DE LA TE2050  

Una vegada exposats i valorats els resultats de les anàlisis a nivell macro i micro del que 

suposaria la TE2050 a Catalunya, cal finalment resumir i sintetitzar l’anàlisi i fer-ne una 

valoració global responent els diferents objectius establerts a l’inici. Seguint l’esquema de tot 

el projecte, en primer lloc s’avaluarà si l’aplicació de la TE2050 produeix una millora o un 

empitjorament del medi ambient respecte l’estat actual. A continuació es compararan 

globalment els escenaris renovables amb l’escenari tendencial, ambdós de l’any 2050, per 

conèixer si la TE2050 condueix, o no, a una situació ambiental millor que l’escenari tendencial. 

Finalment, com s’ha fet en cadascun dels apartats, es compararan els Escenaris REN per 

determinar quin suposa menys impactes sobre el medi ambient i, per tant, és, des d’una visió 

ambiental, d’implantació prioritària. 

Per fer aquesta avaluació global, s’exposaran de manera resumida els resultats de les diferents 

anàlisis acompanyats d’una valoració global del pla. 

9.1. Situació actual vs TE2050 

La Taula 9-1 resumeix l’evolució dels diferents aspectes ambientals estudiats en el present 

projecte en cas d’aplicar-se la TE2050. Això permet comparar la situació actual amb la dels 

escenaris renovables de l’any 2050. 

 Aspecte ambiental 
Evolució ambiental produïda per la  TE2050 

respecte la situació actual 

Valoració de 

l’evolució 

N
IV

EL
L 

G
LO

B
A

L 

Emissions 

contaminants 

- Reducció de les emissions de gasos 

contaminants 
Positiva 

Emissions GEH - Reducció de les emissions de GEH Positiva 

Ocupació territori - Augment de l’ocupació de territori Negativa 

Grau 

d’autoabastament 
- Augment del grau d’autoabastament Positiva 

Impacte 

socioeconòmic 

- Estalvi econòmic en importació de recursos i 

generació d’activitat econòmica i ocupació 
Positiva 

N
IV

EL
L 

LO
C

A
L 

Qualitat del sòl - Sense diferències significatives No significativa 

Qualitat de l’aire - Millora de la qualitat de l’aire de l’entorn local Positiva 

Qualitat de l’aigua 
- Lleu reducció dels impactes sobre les masses 

d’aigua 
Positiva 

Soroll - Sense diferències significatives No significativa 

Impacte visual - Augment de l’impacte sobre el paisatge Negativa 

Flora i fauna - Sense diferències significatives Positiva 

Taula 9-1. Variació dels diferents aspectes i impactes ambientals de l’escenari 100% renovable 

respecte la situació actual (Font: elaboració pròpia) 

A la vista dels resultats presentats, es pot afirmar rotundament que l’aplicació de la TE2050, 

tenint en compte els dos nivells d’anàlisi, comportaria una millora global de la situació actual 

del medi ambient. L’únic aspecte ambiental delicat, que pot generar tensions i efectes negatius 

sobre el medi, està relacionat amb l’aplicació territorial del pla estratègic i les seves 



 AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE LA TRANSICIÓ 
     ENERGÈTICA CAP A UN MODEL 100% RENOVABLE 

 

 

Pàg. 92 

implicacions en ocupació de territori i impacte visual. Caldrà una anàlisi acurada en cada 

projecte concret per valorar l’impacte en aquests aspectes territorials més afectats. 

9.2. Escenari BASE vs Escenaris REN 

Molt semblant a l’anàlisi respecte la situació actual, la comparació entre l’Escenari BASE i els 

Escenaris REN, resumida a la Taula 9-2, mostra que l’escenari renovable preveu una situació 

ambiental per l’any 2050 millor que la de l’escenari tendencial. 

 Aspecte ambiental Comparació Escenari REN – Escenaris BASE, any 2050 
Valoració de la 

TE2050 respecte 
Escenari BASE 

N
IV

EL
L 

G
LO

B
A

L 

Emissions contaminants 
Emissions contaminants REN  <  Emissions contaminants 

BASE  
Positiva 

Emissions GEH Emissions GEH REN  <  Emissions GEH BASE Positiva 

Ocupació territori Ocupació territori REN  >  Ocupació territori BASE Negativa 

Grau d’autoabastament Grau autoabastament REN  >  Grau autoabastament BASE Positiva 

Impacte socioeconòmic 
Estalvi econòmic REN  >  Estalvi econòmic BASE 

Generació ocupació REN  >  Generació ocupació BASE 
Positiva 

N
IV

EL
L 

LO
C

A
L 

Qualitat del sòl Sense diferències significatives Negativa 

Qualitat de l’aire Impacte qualitat aire REN  <  Impacte qualitat aire BASE Positiva 

Qualitat de l’aigua Sense diferències significatives Positiva 

Soroll Sense diferències significatives No significativa 

Impacte visual Impacte visual REN  >  Impacte visual BASE Negativa 

Flora i fauna Impacte flora i fauna REN  <  Impacte flora i fauna BASE Positiva 

Taula 9-2. Variació dels diferents aspectes i impactes ambientals de l’escenari 100% renovable 

respecte la previsió tendencial (Font: elaboració pròpia) 

Tenint en compte que l’Escenari BASE no suposa cap canvi radical del panorama energètic 

present avui dia, els resultats de la comparació REN-BASE són gairebé idèntics a la comparació 

amb la situació actual. Com que a l’Escenari BASE de l’any 2050 hi tenen un pes més gran les 

energies renovables que en la situació actual, les millores ambientals no són tan grans, però les 

tendències globals són les mateixes. De nou, l’ocupació de territori i l’impacte visual són els 

únics factors que es veuen empitjorats en cas d’aplicar la TE2050. 

En general l’avaluació ambiental condueix a afirmar que l’Escenari REN genera menys impactes 

sobre l’entorn, tant a nivell local com global. És doncs un escenari més respectuós amb el medi 

ambient que aquell que ens condueix el comportament tendencial del sistema actual. 

9.3. Comportament dels diferents Escenaris REN 

De la mateixa manera que s’ha fet en l’apartat de valoració dels impactes locals, a l’hora de fer 

l’avaluació final que tingui en compte tots els ítems analitzats al projecte s’ha realitzat una 
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ordenació dels diferents Escenaris REN segons els impactes de cadascun. La Taula 9-3 exposa 

els resultats d’aquesta ordenació. 

 Aspecte ambiental REN_MIX REN_FOTO REN_TERM REN_EOL 

N
IV

EL
L 

G
LO

B
A

L 

Emissions contaminants 1 1 1 1 

Emissions GEH 1 1 1 1 

Ocupació territori 2 3 4 1 

Grau d’autoabastament 1 1 1 1 

Impacte socioeconòmic 1 1 1 1 

N
IV

EL
L 

LO
C

A
L 

Qualitat del sòl 2 2 3 1 

Qualitat de l’aire 1 1 1 1 

Qualitat de l’aigua 1 1 1 1 

Soroll 3 1 2 4 

Impacte visual 2 1 3 4 

Flora i fauna 2 1 3 3 

ORDENACIÓ GLOBAL 2 1 4 3 

Taula 9-3. Ordenació dels diferents escenaris 100% renovables segons els diferents aspectes i 

impactes ambientals, i ordenació global (Font: elaboració pròpia) 

Es pot concloure que l’Escenari REN_FOTO és el que genera menys impactes sobre el medi 

ambient i per tant, és el millor escenari 100% renovable des del punt de vista ambiental. És 

l’Escenari prioritari en nou dels onze àmbits ambientals analitzats, no sent mai el més 

impactant en cap dels dos àmbits restants. L’aplicació de la TE2050 a Catalunya hauria de 

considerar aquest Escenari com a prioritari. 

El següent Escenari en ordre de menor a major impacte ambiental seria l’Escenari REN_MIX, 

aquell on no predomina cap tecnologia per sobre de la resta. En aquest cas, tot i millorar el 

comportament en l’àmbit d’ocupació de territori respecte el REN_FOTO, aquest escenari 

genera majors impactes en matèria de soroll, impacte visual i flora i fauna. 

Finalment, l’Escenari REN_EOL i REN_TERM es comporten ambientalment de manera 

semblant. Mentre que l’Escenari REN_EOL és ambientalment millor en àmbits de ocupació de 

territori o qualitat del sòl, el REN_TERM genera menys afectacions en soroll i impacte visual. 
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10. IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE 

El present projecte és un estudi d’impacte ambiental en sí mateix, per tant, no es considera 

necessari dur a terme un estudi ambiental del projecte. 

 

11. ESTUDI ECONÒMIC 

Els costos del present projecte es poden desglossar en tres conceptes diferenciats: recursos 

humans, recursos materials i documentació. La Taula 10-1 mostra el detall del pressupost. 

 

CONCEPTE DETALL QUANTITAT 
COST 

UNITARI 
COST TOTAL 

Recursos 
humans 

Doctor en enginyeria química 
(director) 

20 h 60,00 €/h 1.200,00 € 

Enginyer júnior (projectista) 600 h 30,00 €/h 18.000,00 € 

Recursos 
materials 

Ordinador 
10% 

amortització1 
500,00 € 50,00 € 

Software: Microsoft Office, 
llicència estudiant 

10% 
amortització2 

119,00 € 11,90 € 

Documentació 

Impressió 240 u. 0,07 €/u. 16,80 € 

Enquadernació 2 u. 5,00 €/u. 10,00 € 

CD’s 5 u. 0,80 €/u. 4,00 € 

COST TOTAL DEL PROJECTE 19.292,70 € 

1 Es considera un període d’ús de l’ordinador de 6 mesos i una vida útil de 5 anys. 
2 Es considera la mateixa amortització que la de l’ordinador 

 

Taula 10-1. Ordenació dels diferents escenaris 100% renovables segons els diferents aspectes i 

impactes ambientals, i ordenació global (Font: elaboració pròpia) 

 

  



AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE LA TRANSICIÓ  
ENERGÈTICA CAP A UN MODEL 100% RENOVABLE                 Pàg. 95 

 
 

 

CONCLUSIONS 

Davant els reptes ambientals i energètics plantejats al segle XXI, la TE2050 cap a un model 

100% renovable esdevé una de les eines més eficaces per fer-hi front de manera definitiva. Un 

futur energètic renovable comença a ser considerat, cada vegada de manera més estesa, com 

l’única sortida sòlida a la lluita contra el canvi climàtic, l’escassetat de combustibles fòssils i la 

contaminació de l’aire que respirem. 

I no només això. Aquest pla estratègic comporta una millora important de l’estat del medi 

ambient i convertiria Catalunya en un dels territoris on l’activitat energètica impacta en menor 

mesura sobre l’entorn. Adoptar, aquí i avui, la TE2050 com a guia de futur a Catalunya implica 

utilitzar tecnologies menys contaminants, descarbonitzades, més sostenibles i més 

respectuoses amb el nostre entorn. 

L’avaluació ambiental desenvolupada en el present projecte permet extreure les següents tres 

conclusions: 

i. L’adopció de la TE2050 com a pla estratègic de futur condueix a un sistema 

energètic més respectuós amb el medi ambient que l’actual. 

ii. Un escenari 100% renovable per l’any 2050 suposa millorar en escreix l’estat del 

medi ambient respecte l’escenari al qual condueixen les polítiques actuals. 

iii. En el procés d’implantació de la TE2050, cal de prioritzar aquells escenaris de futur 

que prevegin un major pes de l’energia solar fotovoltaica pel seu reduït impacte 

sobre el medi ambient. 

Així doncs, la valoració de la TE2050 en quant a impactes ambientals és globalment positiva. 

Implica que Catalunya pugui revertir la tendència de les últimes dècades on any rere any les 

agressions al medi ambient eren cada vegada més intenses. La TE2050 suposa emprendre un 

camí cap a la millora de les condicions i l’estat de la nostra atmosfera, la flora i la fauna, la 

qualitat de les aigües o  

De la mateixa manera, la TE2050 es presenta com una oportunitat de reactivació de 

l’economia local i de generació d’ocupació a Catalunya. Acompanyada d’un important estalvi 

econòmic en importació de recursos i de l’assoliment d’uns nivells autosuficiència que 

garanteix gairebé la totalitat de l’abastament energètic amb mitjans i recursos propis. 

Cal, però, precisar que existeix un àmbit on l’impacte ambiental és considerable. Generar el 

100% de l’energia necessària el 2050 a partir de fonts renovables suposa un alt increment en 

l’ocupació de territori. Això significa l’artificialització de terrenys i zones que fins el moment es 

destinaven, majoritàriament a usos de conreu o eren zones boscoses. La pèrdua d’aquestes 

àrees de territori natural ha de ser estudiada en deteniment en el moment inicial 

d’implantació del pla energètic de la TE2050, acompanyada d’un debat sobre la distribució 

territorial que es vol adoptar. 
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