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RESUM
Aquest projecte final de carrera és un estudi tècnic sobre el model energètic vigent
a Catalunya. A partir d’un programa especialitzat en el planejament d’alternatives
energètiques a llarg termini (LEAP), s’ha estructurat i organitzat un model de
sistema energètic (Any Base) similar a l’existent a casa nostre. L’Any Base és l’any
el qual es pren com a referència per a la construcció d’un model d’energia. Una
vegada aconseguit l’objectiu de calibrar l’Any Base del model català a l’interior del
programa LEAP, s’ha portat a terme la creació de diferents escenaris. Els escenaris
són projeccions que es basen en un Any Base comú, tot afegint-hi diferents
variables o paràmetres que es desitgen o es creuen que succeiran en un futur. Una
vegada creats els diferents escenaris sols ha quedat comprovar i analitzar els
resultats obtinguts per cada un dels escenaris proposats.

RESUMEN
Este proyecto de fin de carrera es un estudio técnico sobre el modelo energético
vigente en Cataluña. A partir de un programa especializado en el planteamiento de
alternativas energéticas a largo plazo (LEAP), se ha estructurado y organizado un
modelo del sistema energético (Año Base) similar al existente en Cataluña. El Año
Base es el año que se toma como referencia para la construcción de un modelo de
energía. Una vez se ha alcanzado el objetivo de calibrar el Año Base del modelo
catalán en el interior del programa LEAP, se ha llevado a cabo la creación de
diferentes escenarios. Los escenarios son proyecciones que se basan en un Año
Base común, a los cuales se les añade diferentes variables o parámetros que se
desean o se creen que pueden suceder en un futuro. Una vez creados los diferentes
escenarios sólo ha quedado comprobar y analizar los resultados obtenidos para cada
uno de los escenarios propuestos.
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ABSTRACT
This final year project is a technical study about the present energy model in
Catalonia. From a software (LEAP) specialized in the planning of long term energy
alternatives, it has been structured and organized an energy model (“base year”)
similar to the existing one at home. The “base year” is the year taken as reference
to build an energy model. Once achieved the objective of calibrate the “base year”
of the Catalan model with the software LEAP, several scenarios has been created.
These scenarios are projections based on a common “base year”, adding different
parameters that you think will happen in the future. The results of the different
scenarios have been tested and analyzed.
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CAPÍTOL 1:
INTRODUCCIÓ

Un dels reptes més importants als quals s’haurà d’enfrontar Catalunya durant els
propers anys serà decidir el futur model energètic.
El model actual energètic en que s’ha basat el creixement de la humanitat des de la
revolució industrial es troba en una cruïlla. L’escassetat dels combustibles fòssils,
l’escalada del preu del petroli, l’efecte hivernacle o la dependència de l’exterior són
uns dels factors a tenir en compte per pensar en un nou model basat en l’estalvi i
l’eficiència.
En quant a la generació, aconseguir que depengui molt menys dels combustibles
fòssils i molt més d’altres sostenibles, com són les energies renovables.
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies, és important concebre escenaris
adequats per tal d’obtenir una millor resposta davant les eventualitats.
Aquest projecte final de carrera pretén ser un estudi tècnic amb l’objectiu
d’ identificar les tendències futures del model energètic català. Aquest estudi ha
estat realitzat mitjançant un programa especialitzat en el planejament d’alternatives
energètiques a llarg termini. El programa utilitzat ha estat:
-

LEAP (Long-rage Energy Alternatives Planning System)

Per tal de fer una petita introducció que permet-hi obtenir una visió general del
treball, aquest projecte final de carrera pot ser dividit en tres parts diferenciades.
La primera part és caracteritza per ser una mica introductòria del projecte. Abans
de tot s’ha portat a terme un anàlisi del sistema energètic present actualment a
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Catalunya, a partir de les estadístiques que ofereix l’ Institut Català de l’Energia
(ICAEN). Després de realitzar l’anàlisi estructural del sistema energètic català, el
següent pas s’ha concebut en la realització d’una petita guia del programa LEAP.
Aquesta guia ens permet visualitzar l’estructura, així com les opcions més
importants i interessants d’aquest programa dedicat en el planejament
d’alternatives energètiques.
La segona part és tot el treball realitzat amb el programa LEAP per la creació del
model català. Cal explicar que per tal d’obtenir resultats primer és imprescindible la
creació del que s’anomena Any Base. L’Any Base és l’any que es pren de referència
per la creació del model energètic amb el programa esmentat. El 2007 ha estat
escollit com a Any Base, ja que és l’últim any del qual es poden obtenir
estadístiques publicades. Tots els escenaris futurs tenen un Any Base comú. Es
tracta de la part del projecte més important pel que fa en el temps de dedicació, i
també per la correcte evolució del conjunt del projecte.
Per últim, la part dels resultats. Una vegada finalitzada la creació de l’any de
referència, s’han definit una sèrie de escenaris que poden esdevenir-se en un futur.
De cada un dels escenaris proposats el programa ens ofereix resultats, els quals ens
permeten la visualització de la futura evolució del sistema energètic de Catalunya.
Els escenaris proposats es troben centrats en l’àmbit exclusivament de la demanda
energètica. Les seves bases són majoritàriament la millora de l’eficiència i
conscienciació de la societat. Els escenaris establerts són cinc:
-

Escenari
Escenari
Escenari
Escenari
Escenari

Refrigeració eficient
Il·luminació eficient
Electrodomèstics eficients
Intensitat Energètica Industrial
Vehicle Elèctric

Es tracta doncs d’una eina importantíssima per tal de reflexionar sobre les mesures
pertinents, ja que permet adoptar solucions alternatives molt abans que arribi una
situació de crisi.
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CAPÍTOL 2:
DEFINICIONS

Energia
El terme “energia” té significats molt diferents en les ciències físiques i en la parla
popular. Contràriament al que succeeix en el camp de les ciències, en lo popular el
concepte “energia” no està associada a cap magnitud. Si analitzem el significat des
de un punt de vista de les ciències físiques; és la capacitat d’un sistema físic per a
produir treball. El terme és amfibòlic, perquè tant designa el fenomen físic, com un
tipus específic d’energia (cinètica, magnètica), com el lloc de procedència (eòlica,
solar, elèctrica).
En termes de consum, es diferencia l’energia primària, no sotmesa a cap nivell de
conversió, de l’energia secundària o energia final, que és la utilitzada als processos
productius o d’usuari.
També sol diferenciar-se l’energia fòssil (carbó, gas natural, petroli) de l’energia
renovable (eòlica, hidràulica, solar, etc.).
Demanda energètica
Quantitat d’energia sol·licitada pels processos productius o de serveis. Cal
diferenciar la
d. e. primària (gas, petroli,...) de la d. e. final (energia lliurada als
consumidors per al seu aprofitament, sense considerar les pèrdues experimentades
en els processos de transformació, transport en línies elèctriques, etc.).
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Eficiència energètica
És el conjunt d’accions que permeten l’estalvi d’energia. L’Habilitat d’aconseguir els
objectius fent ús de la menor quantitat d’energia possible. Afecta tant la
transformació, com la distribució i els aparells de consum.
Any Base
Any el qual s’ha pres com a referència per a la construcció i estructuració del model
de l’energia portat a terme en aquest projecte. Tots els escenaris tenen un Any
Base comú.
Escenari
El conjunt de paràmetres i circumstàncies que se suposa fonamentadament que
succeiran en un moment i en lloc determinats.
L’escenari tendencial
Respon a una extrapolació lineal de les pautes fixades per l’Any Base (tot segueix
comportant-se igual que ara).
Intensitat energètica
La intensitat energètica d’un
país o territori es defineix
com la relació entre el
consum d’energia del país i el
seu producte nacional brut
(PIB).
Es
parla
de
Intensitat
Energètica Final o Intensitat
Energètica Primària, segons
s’utilitzi el consum d’energia
final o el consum d’energia
primària en el càlcul. La
intensitat
energètica
vol
expressar
el
consum
d’energia necessari (ja sigui final o primària) per a produir una unitat de PIB. Una
millora de la intensitat energètica significa utilitzar menys energia per a produir una
unitat de PIB i, per tant, pot indicar una millora de la eficiència energètica.
Règim ordinari
La activitat de generació d’energia elèctrica tindrà la consideració de producció en
règim ordinari sempre que no compleixi els requisits exigits per ser considerada
producció en règim especial. La generació en ordinari es realitza principalment a
través de les tecnologies convencionals utilitzades en centrals de carbó, fuel-gas,
gas-oil, cicles combinats i nuclear.
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Règim especial
La activitat de generació en règim especial recull la generació d’energia elèctrica en
instal·lacions de potència no superior a 50 MW que utilitzin com energia primària
energies renovables o residus, i aquelles altres com la cogeneració que impliquen
una tecnologia amb un nivell d’eficiència i estalvi energètic considerable.
Cicle combinat
Procés de generació d’electricitat mitjançant una turbina de gas que aprofita
l’escalfor residual per a generar vapor que al mateix temps és utilitzat per una
segona turbina. Permet rendiments nets de fins el 57%.
Cogeneració
Procés que consisteix en la producció combinada de calor i electricitat. Procediment
mitjançant el qual s'obtenen simultàniament energia elèctrica i energia tèrmica útil
(vapor, aigua calenta, aire calent)a partir d'una font d'energia primària.
Gas liquat del petroli
Un gas liquat del petroli és un gas dissolt al petroli que podem obtenir evaporant el
petroli cru i condensant aquests gasos. S'obtenen principalment a les torres de
destil·lació de les refineries de petroli, o també per mitjà del craqueig d'altres
substàncies (hidrocarburs més pesants) que obtinguts igualment a la destil·lació. Els
més habituals són el propà i el butà, que s'usen com a combustibles fòssils. El seu
ús més conegut és la bombona comercial de butà.
Ktep
Sigles de milers de tones equivalents de petroli, és a dir quantitat energia igual a la
que allibera la combustió de 1.000 kg de petroli.
MW
Unitat de potència en el Sistema Internacional equivalent a un milió de watts.
1 MW = 1.000.000 W
GWh
S’utilitza per mesurar consums molt grans (producció d’energia elèctrica). Giga és
el prefix mètric utilitzat per mil milions, en aquest cas es tractaria de mil milions de
watts.
GLP
Sigles del gas liquat del petroli.
GNC
Sigles de gas natural comprimit.
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CAPÍTOL 3:
ESTAT DE L’ART

3.1. El sistema energètic català
El model energètic que tenim avui present a Catalunya és una herència dels models
d’aprofitament i ús de les fonts d’energia que van anar traspassant fronteres
després de la Segona Guerra Mundial.
És a dir, un model energètic basat fonamentalment en els recursos fòssils
(carbó, petroli i gas natural combinats en diverses proporcions) i en l’energia
nuclear, deixant les energies renovables (l’hidràulica, la biomassa, la solar i l’eòlica)
en un paper molt secundari.
La gran majoria d’energia primària que es consumeix a Catalunya és importada
d’altres països. A Catalunya existeixen jaciments de petroli, a la costa de Tarragona.
Aquestes reserves han aportat un màxim del 6% del consum de petroli del país.
Pràcticament es troben exhaurides, encara que es poden haver trobat últimament
jaciments nous.
El gas natural s’utilitza per la generació d’electricitat, per a usos domèstics i serveis
i per el transport. El seu consum ha crescut molt en els últims anys degut a la
construcció de centrals de cicle combinat.
La generació d’energia elèctrica a Catalunya es caracteritza per ser molt
centralitzada, amb una configuració de la xarxa de transport que respon a aquest
model de generació, la qual cosa provoca pèrdues en el transport de l’energia
elèctrica.
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En el mercat elèctric de generació català hi trobem bàsicament cinc energies
primàries: el carbó tant d’origen nacional com el d’importació, la nuclear, el gas
natural aplicat a les noves centrals del tipus cicle combinat (CCGT) i les plantes de
cogeneració, els productes petrolífers –bàsicament el fuel– i les energies renovables
incloent-hi la hidràulica i l’eòlica.
Les centrals nuclears existents a Catalunya són tres: Vandellós II, Ascó I i Ascó II.
Es tracta de la tecnologia més competitiva, encara el seu gran handicap es troba en
l’opinió pública. La totalitat de la energia produïda per les centrals nuclears és
utilitzada per a la generació d’electricitat. Ja fa temps que existeix una moratòria
sobre aquesta energia, i això fa pensar del tancament definitiu d’aquí pocs anys. És
molt difícil plantejar sols una nova inversió d’aquesta tecnologia.
A finals dels any 90, la capacitat de generació d’energia elèctrica va estar a punt de
no poder abastir tota la demanda. Degut a la moratòria nuclear va començar la
construcció d’un nou parc de turbines de gas natural amb tecnologia del tipus cicle
combinat, les quals tenen un rendiment del 60%. Actualment n’hi ha 4 en
funcionament i 8 més en projecte.
La contribució de les energies renovables és baixa, però a més la major part de
l’energia renovable depèn d’una sola font energètica, l’energia hidroelèctrica, que es
caracteritza per la seva variabilitat en funció de la disponibilitat d’aigua.
Això fa que el model estigui poc diversificat i exposat a períodes no esperats amb
baixa producció. Tot i això, la generació basada amb altres energies renovables
també ha crescut molt els últims anys, degut en bona part a les ajudes aportades
per l’administració. Un exemple clar és l’energia eòlica, la qual va disposar (2007)
de 342,3 MW de potència instal·lada. En el 2003 sols disposava de 86 MW.

3.2. Particularitats
Per entendre el sistema energètic català cal precisar una sèrie d’aspectes. En primer
terme, aclarir, l’existència d’una sèrie d’accions que es poden impulsar des de
l’àmbit català i en segon terme, variables sobre les quals la influència de Catalunya
serà mínima.
Les variables que limiten l’acció són les referents a la dimensió del país i a les
competències político-administratives. La dimensió del país provoca un determinat
consum, i com a resultat més o menys poder de decisió en els mercats globals. El
consum d’energia de Catalunya no permet intervenir en els mercats globals. Pel que
fa a competències político-administratives queden reflectides en el propi estatut i en
els dos marcs jurídics superiors: la Unió Europea i l’Estat Espanyol.
L’Estat Espanyol té competències exclusives en aspectes clau com la planificació
energètica global, l’autorització de centrals de generació elèctrica d’una certa
dimensió, etc.
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Per tant, la capacitat d’intervenció des de Catalunya es troben limitades, encara que
segueixen sent notòries. El consum energètic serà un dels punts més importants ha
intervenir o modificar des de Catalunya.
Taula 1. Capacitat d’intervenció des de Catalunya sobre els diferents àmbits del sistema
energètic. Font: L’energia en l’horitzó del 2030.

Fonts
primàries
d’energia
Transformació
i distribució

Consum final i
demanda

Escala

Agents

Global

Governs,
transnacionals

Local-global:
aplicació a nivell
local de
coneixements
universals
(empreses,
universitats).

Companyies
productores
(tecnologia i
coneixement),
grups
transnacionals
(local: grups
productorsconsumidors).
Individuals,
sectorials,
associacions
consum,
companyies
distribució, altres
agents lligats a
producció,
distribució i
estalvi.

Local, amb
imbricacions
socials, sectorials i
territorials.

Capacitat
d’intervenció des
de Catalunya
Baixa (energia
eòlica,
biocombustibles...)
Mitjana (ubicació
noves centrals,
renovació,
cogeneració, etc.)

Alta en els models
socials, territorials i
fiscals. Mitjana
quant als models
tecnològic i
productiu.

3.2.1. Fonts primàries d’energia
El mercat de les primeres matèries funciona avui en dia de manera global. Les grans
empreses multinacionals i governs estatals són els principals agents que intervenen
sobre la seva extracció, tractament i suport. Per un altre costat, per tots nosaltres
és conegut que Catalunya no disposa en el seu territori de combustibles fòssils o
radioactius en quantitat important. Per tant, en aquest aspecte la influència des de
Catalunya és baixa.
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3.2.2. Transformació i distribució
La transformació i distribució es tracta d’un àmbit el qual també es troba molt lligat
a escales globals. Això es fa pelés en aspectes com l’abastament d’energia fòssil o
nuclear per a les centrals de generació elèctrica. A part l’autorització per la
construcció de grans centrals elèctriques és una decisió que es troba fora de l’abast
català. En canvi, el poder i capacitat de decisió és rellevant en la construcció
d’altres centrals i de xarxes de distribució. Es pot considerar que la capacitat
d’intervenció de Catalunya en aquest àmbit és mitjana.

3.2.3. Demanda
Com queda reflectit a la taula superior, la capacitat d’intervenció en l’àmbit de la
demanda és alta. Els agents que hi poden intervenir són molts, des de
administracions, grans empreses comercialitzadores, empreses consumidores,
enginyeries, consultories, constructores, agents socials i, per últim, persones
físiques. A part, les vies d’actuació molt variades:
•
•
•

Planificacions executives
Disposicions legislatives
Sensibilització i conscienciació individual

3.3. Informació del sistema energètic català
Abans de tot aclarir que la informació presentada es referida a un interval de temps,
el qual concretament és de l’any 1997 fins el 2007. Per tal de realitzar correctament
un anàlisi d’un model energètic, és important disposar d’estadístiques energètiques
complertes i fiables al llarg d’una sèrie d’anys. Una vegada recopilades, es va
arribar a la conclusió que el període anterior ja era suficient, per tal de garantir una
correcte representació o dimensió del model energètic català.
L’any 2007 és un any molt significatiu per bona part del projecte, ja que ha estat
escollit com a Any Base d’anàlisi. S’ha triat aquest (2007), perquè és l’últim any del
qual es disposa d’informació o estadístiques complertes energètiques.
Seguidament analitzarem el model energètic català a partir de les divisions més
importants. En les taules que hi puguin aparèixer no hi són tots els anys d’estudi,
sinó els més pròxims. Les taules detallades poden trobar-se en els annexes.

3.3.1. Producció d’energia primària a Catalunya
Catalunya no destaca precisament per ser un país ric amb jaciments d’energia
fòssil. Tot i els esforços del govern per tal d’impulsar les energies renovables, com
el pla de l’energia de Catalunya 2006-2015, tampoc és una superpotència en aquest
aspecte. Per tant, ja ens podem fer una idea del panorama productiu d’energia
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primària a Catalunya. Per fonts d’energia, la energia nuclear es situa molt destacada
al capdavant de la producció d’energia primària. L’energia nuclear aporta des de el
1997 fins el 2007, al voltant del 84% del total. L’any 2007 la seva producció va ser
de 5.289,3 milers de tep.
En segon lloc trobem el conjunt de les energies renovables, que tenen un pes del
11,4% el 2007. L’any 1997 varen aportar un 9,8% del total, un 1,6% menys que el
2007.
L’extracció de petroli a Catalunya es concentra majoritàriament a les costes de
Tarragona, i es concreta amb un 2,2% del total de producció primària. Durant el pas
dels anys el seu pes total ha disminuït, ja que any a any es produeix menys. L’any
1997 era del 5,4 % del total. Aquesta situació podria canviar totalment els propers
anys, ja que Repsol ha descobert dos nous jaciments de petroli a 45 quilòmetres de
les costes de Tarragona. Les proves inicials donen cabals de cru lleuger per una
xifra de gairebé 8.000 barrils al dia, la qual suposaria multiplicar per més de quatre
l’actual producció espanyola.
El carbó i els Residus industrials no renovables es queden amb un 1% i 1,1%
respectivament.
Per finalitzar aquest apartat remarcà que la producció d’energia primària a
Catalunya es va situar l’any 2007 en 6.272,6 milers de tep (tones equivalents de
petroli).

Energies
Petroli; 2,2
Carbó; 1
renovables; 11,4

Residus industrials
no renovables; 1,1

Nuclear; 84,2

Gràfic 1. Estructura de la producció d’energia primària per fonts l’any 2007.
Font: ICAEN
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3.3.2. Consum d’energia primària a Catalunya
El consum d’energia primària l’any 1997 va ser de 20.513,5 milers de tep. Per
contra, l’any 2007 es va registrar un consum de 26.840,3 milers de tep. Això
significa un augment total del consum d’energia primària durant aquest període
pròxim el 25%.
Tot i això, cal destacar un canvi importantíssim de tendència en el consum d’energia
primària. Si entre 1997-2003, es generalitzà sempre un creixement superior el 3%,
en els últims anys fins i tot s’ha arribat a reduir. El consum d’energia primària va
créixer un 2,5% l’any 2004, un 0.1% l’any 2005, va baixar un 1,4% l’any 2006 i
finalment va pujar un 1,9% l’any 2007.
Taula 2. Consum d’energia primària a Catalunya de 2003-2007. Apareixen les fonts
d’energia primària més importants. Font: ICAEN.
Unitat: milers de tep

Font d’energia
primària

2003

2004

2005

2006

2007

Carbó

178.6

266.3

270.6

298.5

303.9

Petroli

12.578,4

12.954,2

13.019,8

12.643,5

12.933,8

Gas Natural

5.435,4

6.211,7

6.870,7

6.085,6

6.687,6

Nuclear

6.419,8

6.159,2

5.291,0

5.927,0

5.280,3

815,4

763,3

640,5

626,1

742,5

Energies
renovables

Si fem referència a les energies renovables, durant el període 1997-2007 han
mantingut sempre valors similars de pes dins el balanç energètic. No deixa de
sorprendre però, que l’any 1997 representessin un percentatge del 3,3% sobre el
total, mentre que l’any 2007 va ser del 2,8%.
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Taula 3. Percentatge sobre el total de les energies renovables durant el període comprés
entre 2002-2007. Font: ICAEN.
Unitat: %

Energies
renovables

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2,3%

3,2%

2,9%

2,4%

2,4%

2,8%

La reducció en el pes final durant el 2004-2007 es degut a la sequera patida per
Catalunya en aquest període. Una prova d’aquest fet, es que el 2005 la producció
hidroelèctrica va disminuir un 30,4%.
Destacar un lleuger augment durant els últims anys d’altres energies renovables,
bàsicament biocarburants, biomassa, eòlica i solar.

28.000

26.000
24.000

ktep

22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gràfic 2. Evolució del consum d’energia primària per fonts en el període 1997-2007.
Font: ICAEN.
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Energies
renovables; 2,8

Altres; 4,7

Nuclear; 19,7
Petroli; 48,2

Gas Natural;
24,9

Gràfic 3. Estructura del consum d’energia primària per fonts l’any 2007.
Font: ICAEN

3.3.3. Consum d’energia final
Durant el període 1997-2007 el consum d’energia final a Catalunya s’ha
caracteritzat generalment per augments mantinguts al voltant del 3%. Ara bé, si
ens fixem en els últims anys, veiem que es caracteritzen per una important
moderació. Així, l’any 2005 el consum va créixer un 1,3% i l’any 2006 va
experimentar una davallada del 0,55% en el consum final d’energia. Tot i això, dir
que l’any 2007 es caracteritza per un augment del consum final d’energia del 2,6%.
La forma d’energia que es reparteix més part del pastís de consum final d’energia és
amb molta diferència els productes petrolífers, amb un 50,7% del total l’any 2007.
El segon per importància és l’energia elèctrica, amb un 25,1% l’any 2007, seguit
bastant de prop del gas natural, que es queda amb un 21,8% l’any 2007.
Una dada ha tenir en compte és la reducció del consum de carburants per
l’automoció (gasolina) que pateix una reducció constant des de l’any 2000. Els
motius d’aquesta reducció poden ser, per una banda, el creixement del volum
d’automòbils que funcionen amb gasoil, ja que aquest combustible segueix un
augment progressiu al llarg de tots els anys. Per altre banda, l’augment del preu
dels carburants també pot tenir a molt a veure amb la reducció de consum de
gasolina (bastant més cara que el gasoil el 2007).
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Un altre combustible derivat del petroli, com és el querosè (per avions), ha patit
durant tots els anys d’estudi un creixement en el seu consum.
Parlar també, de la moderació en el consum de gas natural. Fins l’any 2004 aquest
consum creixia considerablement any a any. L’any 2005 va augmentar el consum
un 4%, mentre que l’any 2006, aquest va disminuir un 3,5%. Durant l’any 2007 el
consum final de gas natural va ser similar al de l’any 2005.
Si realitzem una separació en el consum d’energia final entre combustibles i energia
elèctrica es pot identificar una dada curiosa. Més o menys, al llarg dels anys es
reparteixen el consum final energètic amb el mateix percentatge. Els combustibles
es queden amb un 75% del total i l’energia elèctrica amb el 25% restant.
Per últim explicar que el consum final d’energia pot dependre de manera
considerable de la climatologia. Els últims anys d’estudi, els hiverns no passaran a
l’historia per haver estat excessivament freds.

17.000
16.000

ktep

15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gràfic 4. Evolució del consum d’energia final a Catalunya en el període 1997-2007.
Font: ICAEN
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Energies
renovables; 1,4

Altres; 1

Energia
elèctrica; 25,1

Petroli; 50,7

Gas Natural;
21,8

Gràfic 5. Estructura del consum d’energia final a Catalunya l’any 2007.
Font: ICAEN

Serveis; 10,9%

Primari; 3,5%

Transport;
39,9%

Domèstic; 14%

Indústria; 31,6%

Gràfic 6. Consum d’energia final a Catalunya per sectors consumidors l’any 2007.
Font: ICAEN
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3.3.4. Producció d’electricitat
Potència bruta instal·lada a Catalunya en generació d’energia elèctrica
Per tal de fer-nos una idea de la producció d’electricitat a Catalunya, veiem primer
de tot una taula sobre la potència bruta instal·lada a Catalunya en generació
d’energia elèctrica.

Taula 4. Potència bruta instal·lada en el període 2005-2007.
Font: ICAEN
Unitat: MW

Tipus de central

2005

2006

2007

Règim ordinari
Hidràulica
Centrals tèrmiques de carbó
Centrals tèrmiques de fuelgas i gas-oil
Cicles combinats
Nuclear

8.210,5
2.088,5
160,0
1.235,9

8.256,5
2.088,4
160,0
1.234,1

9.089,1
2.088,4
160,0
1.234,1

1.579,3
3.146,9

1.627,2
3.146,9

2.459,9
3.146,9

Règim especial (1)
Hidràulica
Incineració residus
Reducció de residus
Metanització de residus
Biomassa agrària, animal i
forestal
Cogeneració
Eòlica
Fotovoltaica

1.699,0
237,2
53,6
131,7
54,9
0,5

1.729,8
238,1
49,6
131,7
49,6
0,5

1.858,3
272,0
49,6
131,7
52,1
0,5

1.072,9
143,9
4,4

1.025,5
224,3
10,4

975,5
342,4
34,4

(1) Inclou centrals en règim especial, aïllades i amb contractes privats.

Les centrals s’han classificat per tecnologies, encara que en alguns casos utilitzen
més d’un combustible per produir electricitat. Per exemple, les centrals tèrmiques
de fuel-gas utilitzen tant el gas natural com el biogàs.
Durant el període 1997-2007, l’evolució de la potència bruta instal·lada pel que fa al
règim ordinari, mostra un manteniment constant de la producció elèctrica en les
centrals hidràuliques i les centrals tèrmiques de carbó. Les centrals tèrmiques de
fuel-gas i gas-oil obtenen una davallada del 50% durant aquest període. L’any 2002
es va posar en funcionament la primera de les centrals de cicles combinat, les
quals han experimentat un augment del 56% en el període comprés entre el 2005 i
2007.
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Les centrals en règim especial han experimentat un increment prou important en la
potència bruta instal·lada. Destacar l’augment aquests últims anys de les
tecnologies eòlica, hidràulica i reducció de residus.
Producció bruta d’energia elèctrica per tecnologies de generació
La producció bruta d’energia elèctrica a Catalunya l’any 2007 va ser de 44.447,9
GWh. L’any anterior la producció va ser un 2% superior, fou de 45.320,2 GWh.
L’any 2004 la producció bruta es va situar en 48.160,6 GWh, un 8% superior a la de
l’any 2007. Aquesta disminució en la producció de les centrals elèctriques catalanes
ha estat provocada per la reducció en un 15,1% en l’aportació del parc nuclear
català (incident a la central nuclear Vandellòs II l’any 2005), i la davallada també
bastant significativa de la producció hidroelèctrica, degut a fortes sequeres patides
per Catalunya en els darrers anys.
Per un altre costat, cal fer referència a l’augment espectacular de les centrals de
cicle combinat a gas natural. L’any 2001 aquesta tecnologia contava amb una
producció nul·la. L’any 2007 la seva producció va arribar a 11.271,0 GWh, degut a
la construcció de varies d’elles en els darrers anys.
Ressaltar de manera important la producció de les centrals de règim especial, que
en els últims anys es manté a Catalunya al voltant del 20% de la producció elèctrica
bruta. La tecnologia que aporta la major part de producció en règim especial és la
de cogeneració.

55.000
50.000
45.000

GWh

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000

10.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gràfic 7. Evolució de la producció d’energia elèctrica en el període 1997-2007.
Font: ICAEN
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Reducció Incineració de
Hidràulica
de residus residus (RSU i
8%
(purins i industrials)
Metanització de
EDAR)
1%
residus
Centrals tèrmiques
2%
1%
Centrals tèrmiques
de carbó
de fuel-gas i gas-oil
2%
Cogeneració
1%
12%
Cicles combinats
25%

Nuclear
47%

Eòlica
1%
Gràfic 8. Estructura de la producció bruta d’energia elèctrica per tecnologies de generació a
Catalunya l’any 2007.
Font: ICAEN

Producció bruta d’energia elèctrica per formes d’energia
Si anteriorment hem parlat de la producció bruta d’electricitat per tecnologies de
generació, seguidament ho realitzarem segons el combustible emprat per part de
les centrals o les tecnologies.
A Catalunya la gran majoria de la producció elèctrica que es porta a terme es
realitza utilitzant dos fonts d’energia. La primera de la llista és l’energia nuclear,
amb una contribució del 47% sobre el total l’any 2007. El gas natural, fruit de la
posada en marxa de noves centrals de cicle combinat i d’altres tecnologies (reducció
de residus) ha experimentat augments significatius i progressius des de l’any 2001,
per arribar a l’any 2007 amb un representació del 40% sobre el total.
Així, a l’any 2007, la producció elèctrica de Catalunya depèn en un 87% de l’energia
nuclear i el gas natural.
La producció d’energia elèctrica mitjançant energies renovables fora del 10,3% l’any
2007. L’aportació de les energies renovables ha decaigut en els últims anys. L’any
2004 van aportar 6.043,6 GWh, mentre que el 2007 es van quedar amb 4560,7
GWh. Ja s’ha esmentat anteriorment les possibles causes d’aquesta reducció.
La resta d’energies que intervenen en la producció bruta d’electricitat són el carbó i
els productes petrolífers. El seu pes dins la producció d’energia elèctrica es
pràcticament poc rellevant.

~ 24 ~

Jaume Flores Clos

Gas Natural
40%

Carbó residus sòlids
2% urbans (RSU)
Biogàs
1%
0%

Hidràulica
8%

Nuclear
48%

Eòlica
1%
Gràfic 9. Estructura de la producció bruta d’energia elèctrica per tipus de fonts d’energia
emprades a les centrals elèctriques a Catalunya l’any 2007.
Font: ICAEN

Saldo d’intercanvis elèctrics
El gràfic número 10 mostra l’evolució dels saldos d’intercanvis elèctrics. El saldo
d’intercanvis elèctrics és la diferència entre la demanda total i la producció
disponible (producció bruta - consums propis - consums en bombament - pèrdues
en transport i distribució). Un saldo positiu significa la necessitat d’importar energia
elèctrica i un saldo negatiu, haver-la d’exportar.
A partir de l’any 2002 s’observa una disminució del saldo d’importació, a causa de
l’entrada en funcionament de grans grups generadors (centrals tèrmiques de cicle
combinat). En canvi, a partir del 2005 es trenca amb la tendència descendent i es
produeix un augment de 4.500 GWh respecte l’any anterior. Els anys 2006 i 2007
s’han caracteritzat també per patir augments importants del saldo d’intercanvis
elèctrics. Aquests augments del saldo en els últims anys són deguts a les mateixes
causes descrites anteriorment (disminució de la producció nuclear i hidràulica).
L’any 2007 el 18,5% de la demanda global del sistema elèctrica català, l’energia en
barres de central (EBC), va ser subministrada fent ús de les interconnexions de
Catalunya amb la resta de l’Estat Espanyol i França.
La gràfica inferior mostra de color vermell la demanda total catalana d’energia
elèctrica durant el llarg d’aquests últims anys, i de color blau l’evolució del saldo
d’intercanvis elèctrics. A la gràfic 11 mostra la repartició de l’electricitat segons els
diferents sectors consumidors.
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Gràfic 10. Evolució del saldo d’intercanvis elèctrics a Catalunya en el període 1997-2007
conjuntament amb la demanda total a Catalunya durant el mateix període.
Font: ICAEN

Primari
1%

Transport
2% 0%

Serveis
30%

Sector
energètic
2%

Indústria
43%

Domèstic
22%

Gràfic 11. Estructura de la demanda d’energia elèctrica total segons els sectors
consumidors a Catalunya l’any 2007.
Font: ICAEN
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3.4. Conclusions
Les conclusions sobre el sistema energètic català es troben a continuació:
•

Total dependència de l’exterior dels recursos fòssils, els quals són la base del
sistema energètic català.

•

Els recursos fòssils i nuclears representen el 94% del total del consum
d’energia primària de Catalunya.

•

Degut a les limitacions de competències que Catalunya té sobre planificació
energètica, el consum energètic serà un dels punts més importants ha
intervenir o modificar des de Catalunya.

•

El consum d’energia final creix any rere any a Catalunya. Cal aplicar una
política energètica de conscienciació de la societat.

•

El sector transport i el sector servei consumeixen el 71,5% del consum
d’energia final a Catalunya.

•

El 90% de la producció d’electricitat està lligada a les energies fòssils o a
l’urani.

•

Reduïda implantació d’energies renovables, molt per sota de les possibilitats
del país.

•

El saldo d’intercanvis elèctrics pateix una tendència a l’alça en els últims
anys.

•

Aposta des de Catalunya per la construcció de centrals de cicle combinat.

•

La producció de les centrals de règim especial es manté constant al voltant
del 20% de la producció elèctrica bruta.
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CAPÍTOL 4:
MODEL DE
PLANIFICACIÓ

4.1. Introducció
Actualment l’energia s’ha convertit en un element imprescindible per poder
entendre el nostre estil de vida. El nostre dia a dia és ple d’accions quotidianes que
no podríem realitzar sense fer ús de diferents fonts d’energia.
A escala mundial, les previsions de disponibilitat de recursos energètics que es fan
servir actualment i l’augment constants en els costos per obtenir-los, fan que calgui
planificar l’abastament futur de les necessitats energètiques.
Ja que Catalunya no es caracteritza per tenir grans reserves de fonts d’energia
primària, és de vital importància planificar un determinat marc energètic per el
futur. Efectivament, cal un canvi de model energètic que passa per actuar envers la
reducció del consum d’energia, la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies
renovables en detriment de les no renovables.
Per tal de realitzar aquesta futura planificació d’un model energètic per Catalunya
ha estat imprescindible la utilització d’un programa especialitzat. El programa
escollit ha estat el següent:
-

LEAP (Long-rage Energy Alternatives Planning System).
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Aquest programa és una eina per modelar escenaris energètics i ambientals. Els
seus escenaris es basen en balanços integrals sobre la forma en que es consumeix,
converteix i produeix energia en una regió o economia determinada, segons una
gamma d’hipòtesis alternatives de població, desenvolupament econòmic, tecnologia,
preus, i altres característiques.
Es pot utilitzar LEAP per projectar la situació d’oferta i demanda energètica, cosa
que ens permetrà visualitzar pautes futures, identificar problemes potencials, i
avaluar els possibles impactes de polítiques energètiques. LEAP pot ajudar a
examinar una àmplia gamma de projectes, programes, tecnologies i altres
iniciatives energètiques, i d’aquesta manera trobar les estratègies que ens permetin
resoldre problemes energètics de la millor forma possible.
Seguidament es
característiques.

realitza

una

descripció

detallada

de

les

seves

principals

4.2. Descripció LEAP
4.2.1. Iniciació
Quan es comença a treballar amb el programa LEAP és interessant familiaritzar-se
amb alguns dels conceptes principals:
-

-

-

-

-

Ajuda: Es fa servir el menú Ajuda per accedir a la documentació en línea de
LEAP. A més, es pot pressionar F1 per obtenir ajuda sobre parts
determinades de la pantalla.
Vistes: La estructura del programa consta de vuit “vistes” diferents d’un
sistema energètic o “Àrea”. Es troben alineades verticalment i representades
per icones em la barra de vistes, normalment situada a l’esquerra de la
pantalla.
Tipus d’Anàlisis: Es poden realitzar una varietat d’anàlisis de sistemes
energètics, incloent-hi Anàlisis de Demanda, Anàlisis de Transformació,
Anàlisis de Recursos i Anàlisis Ambientals. Tots aquests tipus diferents es
poden combinar, de manera de portar a terme anàlisis de Planificació
Energètica Integrada (IEP) i de mitigació de gasos d’efecte hivernacle.
Estructura de Dades: Les principals estructures de dades de Demanda,
Transformació i Recursos de LEAP estan organitzats en una estructura
arborescent. Els tipus de dades que s’ingressen en cada branca depenen del
tipus de branca, la seva posició a l’arbre (per exemple si es tracta d’una
branca de Demanda o de Transformació), i les propietats
establertes
per aquesta branca.
L’Anàlisi d’escenaris constitueix el nucli de LEAP. Els escenaris són
projeccions sistemàtiques de la probable evolució futura dels sistemes
energètics al llarg del temps en un context demogràfic i socioeconòmic
particular.
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-

-

Interfase d’Usuari: La pantalla principal del sistema LEAP consta de la
Barra de Vistes a l’esquerra, un menú principal i una barra d’eines principal
en la part superior que permeten l’accés a les funcions més importants del
programa. A part també hi ha una barra d’estat en la part inferior de la
pantalla, que mostra el nom de l’àrea i de la vista sobre la qual s’està
treballant.
Base de Dades de Tecnologia: LEAP inclou la Base de Dades de Tecnologia
i Medi Ambient (TED). TED proporciona informació completa sobre les
característiques tècniques, costos i efectes ambientals d’una àmplia gamma
de tecnologies energètiques.

Imatge 1. Senyalització dels conceptes més significatius de la pantalla principal del
programa LEAP.
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4.2.2. La barra de vistes
L’estructura de LEAP consta d’un conjunt de vuit “vistes” diferents d’un sistema
energètic. Es troben alineades verticalment a la part esquerre de la pantalla.
Seguidament es defineix cada una d’elles.
La Vista d’Anàlisi és el lloc on es creen les estructures de dades,
models i hipòtesis. La pantalla de la vista d’Anàlisis està dividida en tres
panells. A l’esquerra, hi ha un arbre amb una estructura jeràrquica que
s’utilitza per crear i organitzar estructures de dades sota quatre
categories principals: Variables principals, Demanda, Transformació i Recursos.
L’arbre es fa servir també per seleccionar les dades a editar, les quals es mostren a
la dreta de la pantalla. A la part superior dreta de la pantalla, hi ha una taula
d’ingrés de dades que es fa servir per editar dades i crear relacions de modelat. L’
informació que s’ingressa aquí es mostra en forma de gràfic en el panell inferior
esquerre.
La Vista de Resultats mostra exactament el que indica el seu nom.
Ensenya en detall els resultats per totes les parts del sistema energètic.
S’utilitza per crear una gran varietat de gràfics i taules que representen
cada aspecte del sistema energètic: demanda, transformació, recursos,
costos i cargues ambientals. Es poden visualitzar informes per un o més escenaris, i
es poden personalitzar en una gran quantitat de formes diferents.
La Vista de Diagrames presenta un diagrama de “Sistema Energètic de
Referència” que mostra els principals fluxos d’energia en el sistema, des
de l’extracció del recurs, passant per la conversió i transport de les
fonts, fins la demanda energètica final. Al utilitzar aquesta vista, el
diagrama es pot ampliar per examinar els processos dins de cada mòdul
de Transformació, així com també les seves fonts d’entrada i sortida. S’actualitza de
forma automàtica.
La Vista de Balanç Energètic mostra els resultats dels càlculs en
forma de taula o gràfic de balanç energètic estàndard. Es poden veure
balanços energètics per qualsevol energètic calculat i qualsevol any a
l’anàlisi.
La Vista de Resums és una eina d’ús general amb la qual es poden
crear informes personalitzats en forma de taula.
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Les Vistes Generals s’utilitzen per agrupar gràfics “Favorits” creats
amb anterioritat en la Vista de Resultats. Es pot obtenir una mirada
general a diferents aspectes dels sistema energètic. Es poden crear
múltiples Vistes Generals amb nom, cada una de les quals pot mostrar
fins a 10 Favorits diferents.
TED: La Base de Dades de Tecnologia i Medi Ambient proporciona
àmplia informació sobre les característiques tècniques, costos i
impactes ambientals d’una àmplia gamma de tecnologies energètiques
disponibles a nivell internacional o en determinades regions de països en vies de
desenvolupament (dades al voltant de mil tecnologies, informes de referència de
dotzenes d’institucions, així com també dades pròpies de tecnologies energètiques
de països en vies de desenvolupament). El nucli de la base de dades de TED es pot
editar i complementar amb dades propis de l’usuari.
La Vista de Notes és una eina simple de processament de textos amb la
qual es pot ingressar documentació i referències per cada branca de
l’arbre. Per editar les notes, s’escriu directament en la Finestra de Notes,
o seleccionar Editar per obrir una finestra més gran amb facilitats
addicionals de processament de textos. Utilitzar els botons Imprimir o Imprimir
Tot per imprimir una o totes les notes, o el botó Word per exportar una o totes les
notes de Microsoft Word.

4.2.3. LA VISTA D’ANÀLISI
La Vista d’Anàlisi s’usa per:
-

-

Crear les estructures de dades per l’àrea: S’ha d’editar l’Arbre que
apareix a l’esquerre de la vista, que està organitzat en quatre categories
principals de informació: Variables Principals, Demanda, Transformació i
Recursos.
Crear i gestionar escenaris alternatius: Es fa servir mitjançant la pantalla
Gestionar Escenaris.
Ingressar dades i hipòtesis, i modelar les relacions per cada escenari:
S’usen les taules d’ingrés de dades a la dreta de la pantalla.
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Panell superior
A la dreta de la Vista d’Anàlisi apareixen unes taules d’ingrés de dades. Aquestes
s’utilitzen per ingressar dades o fórmules que defineixin els valors de les variables
de l’Any Base i els valors futurs de cada variable per un escenari determinat.
Segons la branca de l’arbre que seleccioni a l’esquerra de la pantalla, apareixeran a
sobre la taula, diferents solapes que contenen tipus de taules d’ingrés de dades.

Imatge 2. Senyalització dels conceptes més significatius de la pantalla principal. Solapes
d’ingrés a les taules de dades.

Cada taula d’ingrés de dades està codificat per colors, per així mostrar els camps
que es poden editar (els que tenen fons blanc), i els que no es poden editar (els que
tenen fons gris). També s’usa un codi de colors per mostrar quines fórmules s’han
ingressat explícitament a l’escenari actual (apareixen amb text blau), i quines són
heretades d’un escenari d’origen o de les dades especificades per l’any base (
apareixen amb text negre). El text vermell indica un error.
Les columnes d’informació que apareixen en les taules d’ingrés de dades són
similars en línies generals. Normalment es veuran les següents columnes:
-

Nom: El nom de la branca de l’arbre que s’està editant. Aquest nom no es
pot editar a la taula. Si es desitja canviar-lo, s’ha d’editar el nom a l’arbre.
Valor de l’Any Base: Sols quan s’editen escenaris, la taula d’ingrés de dades
tindrà un columna addicional que mostra el valor ingressat per cada branca a
l’Any Base.
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-

-

Fórmula: LEAP permet a l’usuari ingressar dades i models com fórmules
matemàtiques. Les fórmules poden variar des de valors numèrics simples fins
fórmules matemàtiques complexes.
Escala i Unitats: Els factors d’unitats i d’escala es poden editar solament
quan s’està editant dades de l’Any Base. És important observar que les
unitats que s’escullen per l’ ingrés de dades no tenen que ser les mateixes
unitats que s’usen per l’informe de resultats, ja que LEAP pot realitzar càlculs
de conversió d’unitats. La major part de dades es poden introduir utilitzant
una varietat d’unitats, i LEAP consta d’una àmplia gamma d’unitats estàndard
d’energia, potència, massa, volum i monedes. Per evitar ingressar números
massa grans o petits, la majoria de les taules inclouen un factor a escollir del
tipus “Milers”,”Milions” o “Milers de Milions”.
Barra d’eines d’anàlisi

A dalt de les taules d’ingrés de dades es troba una barra d’eines que conté una llista
desplegable i el botó de Gestionar Escenaris. La llista desplegable s’utilitza per
seleccionar les dades que es desitgin editar. El botó de Gestionar Escenaris es fa
servir per crear, eliminar o canviar les relacions d’herència dels escenaris.

Imatge 3. Imatge de la barra d’eines d’anàlisi.

La barra d’eines de la Vista d’Anàlisi ofereix eines per treballar amb les pantalles
d’ingrés de dades de la Vista d’Anàlisi:
La Llista Desplegable d’Escenaris permeten escollir les dades de l’Any Base o
d’un dels escenaris que s’han creat per editar.
Gestionar Escenaris s’usa per crear, eliminar, organitzar i establir les
propietats dels escenaris en una Àrea.
Escenari Nou es fa servir per editar o crear un escenari nou de forma ràpida
revisant els seus Paràmetres Principals.
L’Editor de Fórmules assisteix en l’edició de fórmules en LEAP arrastrant
funcions i Branques/Variables de LEAP i TED a un quadre d’edició.
L’Assistent de Sèries de Temps és una eina que assisteix en la construcció
de les diferents fórmules de sèries de temps .
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Panell inferior
A la part inferior de la vista d’anàlisi LEAP mostra les dades que s’introdueixen a la
part superior en forma de gràfics o de taules, el que permet examinar de forma
ràpida els valors generats per les dades o fórmules introduïdes a la part superior. La
barra d’eines dels gràfics i taules es troba a la dreta del panell. Ens permet tenir
opcions de format de gràfics i taules (per exemple, elegir el tipus de gràfics i
opcions de colors, efectes tridimensionals, quantitat de decimals, etc.). També
podem seleccionar opcions d’impressió i copiat de gràfics i taules, exportació de
taules de Microsoft Excel, i exportació de gràfics a Microsoft PowerPoint.

Imatge 4. Imatge del panell inferior.

4.2.4.

LA VISTA DE RESULTATS

És una eina que permet revisar els resultats dels càlculs d’escenari en forma de
gràfic o de taula. També és important ja que és el principal lloc on es revisen un
per un els resultats entremitjos per assegurar-se que les dades, hipòtesis i models
són vàlids i consistents.
En la part superior de la vista, ens permet escollir Gràfics o Taules: els dos
contenen la mateixa informació. A més, una tercera pestanya, Diagnòstics, apareix
a vegades per mostrar-nos advertències i missatges informatius respecte dels
resultats.
S’utilitza la llista desplegable de la part superior de la pantalla per escollir primer la
categoria de l’informe que es desitgi. Per exemple, si s’observa la llista anterior s’ha
triat conèixer els resultats de la demanda energètica neta final.
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Es poden crear tot tipus de gràfics segons els
nostres interessos. Alguns exemples de
gràfics que es poden assolir agafant la
demanda com a exemple són els següents:
- Font per any (per una branca i escenari
determinat).
- Branca per any per una o totes les
fonts i un escenari determinat.
- Escenaris per any (per una branca
determinada i una o totes les fonts).
Es poden fer servir tot una sèrie de controls
de la pantalla per personalitzar el gràfic.
- Els botons d’Escala i Unitats que
apareixen a l’eix del gràfic o la taula s’usen
per triar el factor d’escala i l’ unitat pel gràfic.
- Els resultats de la demanda energètica
es poden mostrar en unitats equivalents
d’energia finals o primàries.
- En el botó Més es troben les opcions
d’informe més avançades. Un exemple són
l’opció Valors (per mostrar els valors
absoluts, acumulatius, o per veure tasses de
creixement d’un any a l’altre) o bé, l’opció
Diferències (per observar les diferències
entre escenaris o valors de l’Any Base).
- Informes Transversals: Quan es
visualitza resultats transversals a diferents
branques de l’arbre (per exemple, demandes
energètiques a través del temps), apareix un
quadre de text de Nivells. Això permet examinar com un valor total en una
branca determinada sorgeix de les diferents branques que conté.
Guardar gràfics favorits
Es poden guardar els gràfics favorits incloent-hi totes les configuracions del eixos,
tipus de gràfic i forma, fent servir el menú Favorits. El programa requereix posar-li
un nom al gràfic. Per anar a un gràfic favorit, es selecciona el seu nom en el menú
Favorits.
Diagnòstics
LEAP porta a terme una sèrie de verificacions diferents de les dades mentre està
realitzant càlculs. El resultat es mostren en forma de missatges de diagnòstic, els
quals apareixen en forma de missatges a la Vista de Resultats Detallats. Es realitzen
dos tipus de diagnòstics:
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-

-

Diagnòstics de Consistència: LEAP busca errors comuns, tals com: (a) si
els mòduls de transformació es troben ordenats de forma incorrecta (per
exemple, si Transmissió i Distribució està ubicat per sota de Generació
Elèctrica); (b) si totes les fonts especificades a l’anàlisi de demanda es
produeixen a l’anàlisi de Transformació; etc.
Validació de Sumes de Verificació: Si s’ingressen sumes de verificació pel
nivell de demanda final o requeriments primaris per fonts a la pantalla de
Sumes de Verificació, LEAP corrobora que la demanda y els requeriments
primaris calculats concordin amb aquestes sumes de verificació.

4.2.5. VISTA DE DIAGRAMES
Els nodes grisos de la dreta del diagrama SER mostren els recursos primaris de
producció local. Els nodes de color del centre del diagrama mostren els mòduls en el
sistema de Transformació. A l’extrem esquerre del diagrama hi ha un node que
representa les demandes finals. Les línies de color en el SER mostren les fonts
d’entrada primàries individuals ingressades en cada mòdul. També mostren si
l’energia secundaria produïda per cada mòdul es consumeix en un altre mòdul o en
la demanda final.
A partir del diagrama SER, es pot fer doble clic en un node per tal d’ampliar l’
informació i examinar els processos dins de cada mòdul de Transformació, incloenthi les fonts d’entrada i sortida.

Imatge 5. Exemple d’un diagrama del Sistema Energètic de Referència (SER).
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4.2.6. VISTA DE BALANÇ ENERGÈTIC
La vista de balanç energètic mostra un resum del consum, conversió i producció
energètica per qualsevol escenari calculat i qualsevol any a l’àrea estudiada. Es
poden mostrar en forma de taula de balanç energètic, o en forma de gràfic.
El balanç energètic en forma de taula es divideix en tres seccions verticals
principals:
-

-

Recursos: la primera secció mostra els requeriments de recursos primaris o
conté tres files: producció local, importacions i exportacions.
Transformació: la segona secció mostra l’energia consumida i produïda
durant la conversió de recursos primaris en fonts secundàries, així com
també l’energia perduda durant el transport i distribució de les fonts.
Demanda: la tercera secció mostra demandes finals d l’Àrea. Cada fila
mostra la suma de demanda final per cada un dels sectors.

En forma de gràfic conté una representació més condensada de les dades que
apareixen en el format de taula. Consisteix en dos gràfics de barres disposats l’un al
costat de l’altre. El gràfics de l’esquerre mostra el consum energètic final i secundari
desglossat en: demanda final, exportacions i consum secundari. El gràfic de la dreta
mostra les ofertes energètiques desglossades segons la producció local,
importacions i producció secundària.

Imatge 6. Exemple d’un gràfic de Balanç Energètic.
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4.2.7. Notes
La pantalla de notes és una eina simple de processament de text que permet
ingressar documentació i referències per cada una de les branques de l’arbre. És
una eina molt bona del programa, ja que es de gran ajuda com a recordatori
d’idees, dades, informacions, etc.

Imatge 7. Exemple d’escriptura de notes amb LEAP.

4.2.8. Àrea nova
La pantalla de Àrea Nova és el lloc on es
crea una àrea nova. Es pot fer a partir de
les dades per omissió de LEAP (en blanc),
o copiant d’un conjunt de dades que ja
existeix.
Després de crear una àrea nova el
programa preguntarà si es desitja revisar
els Paràmetres Bàsics de l’Àrea.
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4.2.9. Paràmetres bàsics
La pantalla de Paràmetres Bàsics
s’utilitza
per
definir
les
configuracions bàsiques de l’anàlisi.
Consta de sis pestanyes: Abast,
Anys, Unitats, Costos, Càlculs i
Existències.
No entraré a definir que hi ha dins
de cada pestanya, ja que això es
portarà a terme quan s’expliqui el
disseny de l’any de referència del
model creta per la realització de
l’estudi.

4.2.10. L’arbre
L’arbre, que apareix en la Vista d’Anàlisi, la Vista de Resultats i la Vista de Notes és
una estructura jeràrquica que s’utilitza per organitzar i editar les principals
estructures de dades en un anàlisi de LEAP.
Les dades de l’arbre estan organitzades segons
quatre categories principals:

-

- Variables Principals: Dins d’aquesta
branca es creen i organitzen les variables
independents
usades
com
“variables
explicatives” per efectuar els càlculs en els
anàlisis de demanda, Transformació i Recursos.
- Demanda: Dins d’aquesta branca es crea
l’estructura per sectors de l’anàlisi de demanda
energètica.
- Transformació:
l’anàlisi
de
transformació simula la conversió i transport de
les formes energètiques des de el punt
d’extracció dels recursos primaris i fonts
importades fins el punt de consum final de la
font.
- Recursos: es crea una estructura de
dades per tal de reflectir la producció de recursos locals i l’ importació i
exportació de fonts secundàries.
Efectes del Sector No Energètic: en general, es faran servir aquestes
branques per inventaris i escenaris d’emissions de gasos.

-
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Branques de l’arbre
Els diferents tipus de branques de l’arbre estan representades per diferents icones.
Els tipus de dades introduïdes en cada branca (les pestanyes que apareixen a la
Vista d’Anàlisi), dependrà del tipus de branca, la seva posició a l’arbre (per
exemple, si es tracta d’una branca de Demanda o de Transformació), i les propietats
que s’estableixin per aquesta branca. A continuació s’explica el significat de cada
icona:
Les branques de Categoria són el tipus més comú. La seva funció és
organitzar les altres branques en estructures jeràrquiques de dades. Per
exemple, a l’anàlisi de demanda, es poden fer servir per crear sectors,
subsectors i usos finals. A l’anàlisi de Transformació s’usen per indicar els
mòduls principals de conversió d’energia (com generació d’energia elèctrica.
Producció de carbó vegetal,...). Per últim a la branca de Recursos s’utilitzen
per classificar entre recursos primaris i secundaris.
Les branques de Tecnologia s’utilitzen a l’arbre de Demanda per
representar els artefactes que consumeixen energia final, i per tant
associats a una sola font en particular. En Transformació es fan servir per
tecnologies individuals o grups que són responsables de la conversió o
transport d’energia, com per exemple, una central elèctrica o refineria de
petroli.
Les branques d’Intensitat Energètica Agregada sols es poden crear
a l’arbre de Demanda. S’utilitzen per indicar una branca en la qual
s’especifiquen intensitats energètiques per un consum final agregat.
les branques de Variables Explicatives sols apareixen a l’arbre de
Variables Principals, i la seva finalitat es indicar variables de sèrie de
temps independents (Població, producció industrial, PIB, consum,etc).
Les branques de Fonts. A l’arbre de Transformació indiquen les diverses
fonts de sortida produïdes per cada mòdul de Transformació. A l’arbre de
Recursos, indiquen els recursos primaris i fonts secundàries produïdes,
importades i exportades a l’àrea.
Les branques de Cargues Ambientals. En el projecte no seran
utilitzades.
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4.2.11. Escenaris
Els escenaris són projeccions sistemàtiques de la probable evolució futura de
sistemes energètics al llarg del temps en un context socioeconòmic particular i sota
un conjunt determinat de condicions de política. LEAP ens permet construir i
després comparar, per avaluar els seus requeriments energètics, costos i beneficis
socials. Tots els escenaris comencen a partir d’un any base comú, pel qual
s’estableixen les dades de l’Any Base.
Herència d’escenaris
El concepte d’herència d’escenaris és de gran importància quan es treballa amb
escenaris. LEAP permet crear jerarquies d’escenaris que heretin fórmules per
omissió dels escenaris d’origen. És a dir una vegada tenim l’Any Base definit es
poden crear escenaris addicionals, amb fórmules que simplement repeteixin les de
l’Any Base, o bé, que les anul·len per determinades branques i variables. Es pot
definir qualsevol quantitat de nivell d’herència.
Gestionar escenaris

Imatge 11. Pantalla de Gestió d’Escenaris.

Aquesta pantalla ens permet crear, eliminar, organitzar i establir les propietats dels
escenaris d’una Àrea. Es troba dividida en dos parts.
A l’esquerre es troben els escenaris de l’Àrea organitzats en una estructura
arborescent que mostra l’estructura principal d’herència dels escenaris. La herència
dels escenaris descriu com cada escenari hereta les fórmules dels escenaris que es
troben per sobre a la jerarquia de l’arbre.
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A la dreta de la pantalla es pot editar l’abreviatura per l’escenari seleccionat, veure
o editar les notes associades amb cada escenari, i editar l’herència de cada
escenari.
Plantilla d’escenaris
L’opció de Plantilla d’Escenaris es dur a terme per crear una llista dels paràmetres
principals usats en els escenaris. Cada paràmetre està associat amb una branca i
variable a l’anàlisi de LEAP. Es recomana utilitzà les Variables Explicatives de LEAP
pels paràmetres principals en els escenaris. Per cada paràmetre es pot ingressar
una breu descripció del paràmetre i establir un valor màxim i mínim.

Imatge 12. Pantalla de Plantilla d’escenaris.
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4.3. Conclusions
Les conclusions sobre el programa utilitzat per a la realització del projecte són
aquestes:
•

Es tracta d’una eina molt vàlida per realitzar estudis de planejament
energètic.

•

La seva estructura de dades és molt flexible, el que permet realitzar anàlisis
detallats segons especifiqui l’usuari.

•

Els seus usos poden ser molt variats: com a base de dades, com a eina per a
realitzar projeccions, com a eina d’anàlisi de polítiques, etc.

•

Els resultats s’obtenen ràpidament i poden ser consultats de varies formes
(taula, gràfic i conjuntament).

•

Permet canviar d’unitats sense cap problema, evitant així un treball extra.

•

El programa és intuïtiu.

•

A part de realitzar treballs d’anàlisi energètic, també permet avaluar els
costos i els processos ambientals generats.

•

L’ importació directa de gràfics a Word és una gran eina del programa.
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CAPÍTOL 5:
ESCENARIS DE
PLANIFICACIÓ
ENERGÈTICA

5.1. Introducció
Els escenaris són projeccions sistemàtiques de la probable evolució futura de
sistemes energètics al llarg del temps en un context socioeconòmic particular i sota
un conjunt determinat de condicions de política. LEAP ens permet construir i
després comparar, per avaluar els seus requeriments energètics, costos i beneficis
socials. Tots els escenaris comencen a partir d’un any base comú, pel qual
s’estableixen les dades de l’Any Base.
No cal dir que l’ introducció i estructuració de les dades de L’any Base és la part
més important del projecte i la més costosa. Una ineficient informació ens portarà a
resultats falsos, que podrien suposar la pèrdua de una gran quantitat econòmica.
S’ha decidit escollir l’any 2007 com a Any Base, ja que és l’últim any del qual
disposem de dades àmplies.
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Seguidament explicaré tots els passos realitzats per l’obtenció satisfactòria d’un
model vàlid per l’Any Base, quedant perfectament definides la procedència de totes
les referències de les dades utilitzades.

5.2. Any Base. LEAP
L’any 2007 ha estat elegit com a Any Base
per la realització del nostre projecte. LEAP
es divideix en quatre carpetes principals
d’introducció de dades per tal de modelar
el nostre Any Base, el qual servirà de
referència per totes les futures projeccions
dels diferents escenaris. Les quatre
branques principals són les següents:
-

Variables principals.
Demanda (Demand).
Transformació (Transformation).
Recursos (Resources).

Per tal de projectar el model de l’Any
Base, primer s’ha produït un gran treball
de recol·lecció d’informació. És evident
que conèixer els percentatges exactes d’ús
o consum mitjà de determinats aparells o
sectors és missió impossible. Allà on no
arriben les estadístiques existents, és on
entra en joc el treball d’ estimació. El que
és important és obtenir un consum final
pels diferents sectors igual o molt
semblant a l’original (estadístiques Institut
Català d’Energia).
Al final de cada apartat s’inclou un resum
de les dades o estadístiques requerides
per la construcció de l’arbre.
A continuació s’explica pas a pas
construcció de l’Any Base amb
programa LEAP.
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5.2.1. Variables principals (Key assumptions)
Imatge Any Base 1 i 2. Part de l’arbre corresponent a la carpeta de Variables Principals i
Valors introduïts per cada una de les Variables Principals.

A la part esquerre es pot observar la llista de
variables principals creades en el programa per
tal d’aconseguir el modelatge de l’Any Base. A
part de la llista de variables també s’ha hagut de
crear varis índex de creixement estimats de les
diferents
variables.
Aquests
índexs
de
creixement són de difícil consideració, ja que és
de difícil auguri preveure les futures evolucions
de les diferents variables.
Finalment les
estimacions establertes són les següents.

A l’ imatge superior podem observar les dades introduïdes per cada una de les
variables principals i els índex de creixement proposats. Totes les dades utilitzades
han estat documentades, i es troben a disposició en els annexes del projecte.

- Població 1900-2011. Font: IDESCAT. Padrón municipal de habitantes. INE.
(Annexos: Variables Principals).
- Viviendas Principales. 2007. Font: IDESCAT. Encuesta demogràfica 2007.
(Annexos: Variables Principals).
- Salari 2007. Font: IDESCAT. (Annexos: Variables Principals).
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5.2.2. Demanda (demand)
Imatge Any Base 3. Aspecte general de l’arbre, així com dels diferents sectors que
componen la demanda.

La demanda és la segona de les quatre carpetes principals
que componen l’arbre del programa LEAP. Com es pot
observar la demanda es troba dividida en cinc gran sectors:
-

Domèstic
Indústria
Transport
Serveis
Primari

Tot seguit s’explicarà com s’han creat les estructures
internes de cada sector. El primer sector és el que s’ha
anomenat Cases, és a dir, el Sector Domèstic de Catalunya.

SECTOR DOMÈSTIC
Imatge Any Base 4 i 5. Bifurcació de l’arbre segons l’ ubicació de les cases, i distribució
percentual respectivament.

Segons el nombre d’habitants d’una població, pot portar-se a terme
una classificació entre Urbana o Rural. Es troba definit que una
població deixa de ser considerada rural quan aquesta supera els
2.000 habitants. A partir d’aleshores passa a ser considerada urbana.

A Catalunya el 95% de la població viu en zones urbanes. Catalunya té 946
municipis, però poca població rural, ja que la majoria dels ciutadans (prop del 95%)
es concentren en uns 300 municipis de més de 2.000 habitants.
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- Conèixer la població. Font: Gencat. (Annexos: Sector domèstic).
URBANES
Imatge Any Base 6. Divisió de les vivendes Urbanes en Electrificades. Seguidament divisió
d’ Electrificades segons diferents formes de consumir energia.

Si realitzem un pas més i despleguem la Carpeta Urbanes,
aquesta dona pas a la Carpeta Electrificades. S’ha escollit
un percentatge del 100% de cases electrificades (sempre
poden existir casos excepcionals que no utilitzin electricitat,
però com que aquest nombre és tant petit s’han obviat).

Imatge projecte 7. Percentatge de vivendes que fan ús de diferents serveis energètics.

A l’ imatge superior es poden observar els diferents consums que es produeixen en
una vivenda estàndard del nostre país. S’ha estimat que el 100% de totes les cases
fan ús de tots els serveis (excepte el condicionament) reflectits. Per tal d’esvair
errors d’apreciació es realitza una descripció de cada un d’ells:
-

Refrigeració, referit al frigorífic i congelador conjuntament.
Il·luminació, referit al consum de llum de cada vivenda.
Cuina, referit a les diferents opcions de cuina.
Altres Usos, fent referència a la rentadora, assecadora, rentaplats i altres
electrodomèstic o aparells de petita potència.
Condicionament, fent referència en els diferents combustibles i energia
elèctrica que s’utilitzen en les vivendes per la calefacció i l’escalfament
d’aigua.
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Refrigeració
Imatge Any Base 8 i 9. Ubicació dins de l’Arbre Principal i dades sobre l’ús de
Refrigeració, respectivament.

El frigorífic està present en el 100% de les llars. Com s’ha
esmentat anteriorment la paraula refrigeració, significa l’ús
del frigorífic i congelador combinat.

Dins de Refrigeració observem que sols el 15% del total utilitza actualment sistemes
de refrigeració eficient. Aquesta dada no ha estat possible trobar-la documentada, i
finalment s’ha realitzat una estimació aproximada.
Imatge Any Base 10. Intensitat Energètica Final de la Refrigeració.

La pestanya “Intensitat Energètica Final” ens informa del consum anual d’un
determinat aparell, vehicle, electrodomèstic, etc..
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Per tal de saber quan consumeix un electrodomèstic s’ha de seguir la següent
equació:

Els electrodomèstics no eficients, respecte l’etiquetatge energètic han estat
considerats de classe D. En canvi els electrodomèstic eficients, són de classe A++.

- Eficiència energètica en electrodomèstics i situació a Catalunya. Autor: Juan
Palomas Mandoli, ICAEN. (Annexos: Cases).
- Dossiers IDESCAT, “Informació d’estadística oficial, Número 6”. (Annexos: Cases).

Il·luminació
Imatge Any Base 11 i 12. Ubicació dins de l’Arbre Principal i dades sobre l’ús de
Il·luminació, respectivament.

La il·luminació a les vivendes és una aspecte bàsic pel
nostre estil de vida. El 100 % de les vivendes urbanes
disposen d’il·luminació. Sols un 11 % de vivendes tenen
instal·lat un sistema d’il·luminació eficient a tota la
vivenda.

El percentatge d’il·luminació i il·luminació eficient ha estat extret de Dossiers
IDESCAT, “Informació d’estadística oficial, Número 6”.

~ 51 ~

Model integral de l’energia de Catalunya per la generació d’escenaris sostenibles

Imatge Any Base 13. Intensitat Energètica Final de la Il·luminació.

El consum anual per il·luminació pot variar entre uns 400-600 kWh/any per
vivenda. En el projecte ens hem decantat per un consum de 450 kWh/any. Si
parlem d’una il·luminació eficient el consum es redueix dràsticament, dels 450
kWh/any anteriors a 135 kWh/any.
En aquest sentit, hi ha tres factors que incideixen en el consum d’energia: el clima
de la zona, els equips d’il·luminació i els hàbits de consum personal. És a dir, es pot
instal·lar il·luminació eficient però també s’ha de treballar la conscienciació de la
societat.

- Dossiers IDESCAT, “Informació d’estadística oficial, Número 6”. (Annexes: Cases)
- Eficiència energètica en electrodomèstics i situació a Catalunya. Autor: Juan
Palomas Mandoli, ICAEN. (Annexes: Cases)
Cuina
Imatge Any Base 14 i 15. Ubicació dins de l’Arbre Principal i dades sobre l’ús de la Cuina,
respectivament.

A la carpeta Cuina s’ha realitzat una separació en funció del
tipus de cuina ( cuina elèctrica, cuina gas natural o
bombona butà). A la taula de sota es pot veure el
percentatge de tipus de cuines instal·lades a les vivendes
de Catalunya.
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El percentatge de cuines elèctriques és una dada provinent de IDESCAT,
concretament “Taxa de possessió de béns durables: equipament llar”.
Imatge Any Base 16. Intensitat Energètica Final de la Cuina.

Una cuina elèctrica acostuma a tenir una potència entre 3500 i 7000W. El seu
consum estimat es troba situat entre 100 i 200 kWh al mes. Pel cas base s’ha
escollit un consum estimat mensual de 100 kWh. Al llarg d’una any es consumeix
1200 kWh aproximadament.
Per altre banda, la cuina de gas natural s’ha xifrat el seu consum en 700 kWh i la
cuina de GLP (butà) en 1250kWh.

- Consum cuina elèctrica. (Annexos: Cases).
- Taxa de possessió de béns durables: equipament llar. IDESCAT.
Cases).
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Altres usos
Imatge Any Base 17 i 18. Ubicació dins de l’Arbre Principal i dades sobre altres usos,
respectivament.

El nom de la carpeta “Altres usos” es referix a tots aquells
electrodomèstics que s’utilitzen a les cases i els quals no
han estat introduïts en les carpetes anteriors. Exemples: la
rentadora, l’assecadora, el forn, el microones, el rentaplats
i altres que s’utilitzen de manera molt menys freqüent.

Com deixa entreveure la taula superior totes les vivendes urbanes disposen
d’aquest afegit de consum d’energia.
Imatge Any Base 19. Intensitat Energètica Final de la branca Altres usos.

El consum total per aquesta branca d’Altres usos ha pujat fins els 1500 kWh anuals.
Per fer-nos una idea dels diferents consums aproximats es pot observar la següent
taula. Al fer l’estimació s’ha considerat que la mitjana d’eficiència energètica dels
electrodomèstics presents a les vivendes catalanes és la classe D.
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Taula 5. Consum anual de diferents electrodomèstics de classe D.

Electrodomèstic
Rentaplats
Rentadora
Assecadora
Forn
Microones
Televisió

Consum anual en
kWh
197
226
409
72
72
270

Si realitzem uns suma de tots els consums anuals d’aquests aparells;
A l’interior de les vivendes existeixen una gran quantitat d’electrodomèstics o
aparells que fan augmentar el consum fins els 1500 kWh anuals.

- Eficiència energètica en electrodomèstics i situació a Catalunya. Autor: Juan
Palomas Mandoli, ICAEN. (Annexos: Cases).

Condicionament
Imatge Any Base 20 i 21. Ubicació dins de l’Arbre Principal i dades sobre Condicionament,
respectivament.

La carpeta de Condicionament fa referència ens els
combustibles fòssils i electricitat que són emprats dins del
sector domèstic per calefacció i agua calenta. Si es fa una
ullada a les estadístiques aportades en els annexes sobre
Consum d’energia final en el sector domèstic a Catalunya
es pot comprovar fàcilment com es troba repartit el
consum.
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Els percentatges de les diferents energies s’han fixat mitjançant Dossiers IDESCAT,
“Informació d’estadística oficial, Número 6”. Per les zones urbanes s’ha fet ús dels
percentatges de principals fonts d’energia no elèctrica utilitzada en l’Àmbit
Metropolità (ja que és la zona que es concentra la major part de població en zona
urbana).
Si es fa un cop d’ull a la taula de sobre i sumem tots els combustibles ens dóna un
percentatge superior el 100%. Això es possible ja que s’utilitza l’ unitat
“Saturation”, paraula que ens permet establir percentatges no fixats al 100% com si
fa el “Share”. O sigui, en aquest cas concret el 80% de les cases tenen gas natural,
el 14,5% LPG, el 5% Gas-oil i ja més minoritaris hi ha la biomassa i l’energia solar
amb un 1,9% i un 1,5% respectivament. Pot passar que cases facin servir més d’un
combustible fòssil o renovable per diferents serveis.
Imatge Any Base 22. Intensitat Energètica Final de la branca Condicionament.

És de justícia dir, que algunes intensitats energètiques possiblement es queden
curtes. El fet es que no podem augmentar-les més per tal de no sobrepassar els
consums que apareixen en les estadístiques de l’ institut Català de l’Energia,
“ Consum d’energia final en el sector domèstic a Catalunya”.
- Dossiers IDESCAT, “Informació d’estadística oficial, Número 6”. (Annexos: Cases).
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- Institut Català de l’Energia, “ Consum d’energia final en el sector domèstic a
Catalunya” (Annexos: Cases).
RURAL
Imatge Any Base 23 i 24. Vivendes situades en zones rurals. Seguidament el percentatge
de vivendes electrificades en zona Rural.

Es considera que una població es rural quan té menys de
2.000 habitants. Existeixen 646 municipis amb aquestes
característiques, encara que sols i viu un 5% de la població
catalana. Més o menys unes 360.000 persones.
Totes les vivendes de les zones rurals estan electrificades.
Passem a veure les seves principals característiques.

Imatge Any Base 25. Divisió de les vivendes en Electrificades, segons diferents maneres
de consumir energia.

A totes les vivendes hi ha arribat l’electricitat. Totes contenen
les mateixes formes de consumir energia que les situades a
les zones Urbanes, encara que contenen algunes petites
diferències.
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La diferència més significativa amb les zones urbanes és que el total de les cases
rurals tenen condicionament.
Refrigeració
Imatge Any Base 26 i 27. Ubicació dins de l’Arbre Principal i dades sobre l’ús de
Refrigeració, respectivament.

El total de les vivendes rurals disposen de Refrigeració
(nevera i frigorífic). D’aquestes sols uns 10% tenen
sistemes de refrigeració eficients.

Dins de Refrigeració observem que sols el 10% del total utilitza actualment sistemes
de refrigeració eficient. Aquesta dada no ha estat possible trobar-la documentada, i
finalment s’ha obtingut mitjançant una estimació.
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Imatge Any Base 28. Intensitat Energètica Final de la Refrigeració.

El principal canvi respecte les zones urbanes es un augment del consum. Això es
deu a que s’ha tingut en compte que els refrigeradors són d’una classe energètica
inferior. En les zones rurals són de tipus F. Pel que fa els refrigeradors eficients,
aquests també són de tipus A++.
Il·luminació
Imatge Any Base 29 i 30. Ubicació dins de l’Arbre Principal i dades sobre l’ús de
Il·luminació, respectivament.

La il·luminació a les vivendes ja fa dècades que va arribar a
tots els punts de Catalunya, incloses les zones més rurals.
El 100 % de les vivendes rurals disposen d’il·luminació.
Sols un 10 % de vivendes tenen instal·lat un sistema
d’il·luminació eficient.
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Imatge Any Base 31. Intensitat Energètica Final de la Il·luminació

En aquest aspecte també s’ha realitzat un augment del consum per diferents
aspectes. Alguns serien la grandària de les cases, el tipus de bombetes utilitzades,
etc. Es pot comprovar que una il·luminació eficient el consum pot disminuir de l’odre
de dos terceres parts.
Cuina
Imatge Any Base 32 i 33. Ubicació dins de l’Arbre Principal i dades sobre l’ús de la Cuina,
respectivament.

A la carpeta Cuina s’ha realitzat una separació en funció
del tipus de cuina ( cuina elèctrica, cuina gas natural o
bombona butà). A la taula de sota es pot veure el
percentatge de tipus de cuines instal·lades a les vivendes
Rurals de Catalunya.
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Imatge Any Base 34. Intensitat Energètica Final de les diferents Cuines.

El consum de les diferents cuines és una mica més elevat. S’ha realitzat aquesta
estimació basant-se en l’estil de vida rural.
Altres usos
Imatge Any Base 35 i 36. Ubicació dins de l’Arbre Principal i dades sobre altres usos,
respectivament.

La carpeta Altres usos es refereix a tots aquells
electrodomèstics que s’utilitzen a les cases i els quals no
han estat introduïts en les carpetes anteriors. Exemples
clars serien: la rentadora, l’ assecadora, el forn, el
microones, el rentaplats i altres que s’utilitzen de manera
molt menys freqüent.

Totes les cases situades en zones rurals disposen també d’aquest tipus de consum
addicional.
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Imatge Any Base 37. Intensitat Energètica Final de la branca Altres usos.

El consum s’ha reduït en 100 kWh a l’any comparat amb el de les zones urbanes. En
les zones més rurals no es fan servir tants electrodomèstics, que són els causant
d’aquest consum. La diferència com es pot comprovar no és gaire substancial.
Condicionament
Imatge Any Base 38 i 39. Ubicació dins de l’Arbre Principal i dades sobre Condicionament,
respectivament.

L’ús de combustibles fòssils i energies renovables canvien
una mica els seus percentatges. El Gas natural (35%), el
gas-oil (35%), el GLP (45%), la biomassa (12%) ,
l’ energia solar (5%) i l’energia elèctrica (25%).

Els percentatges de les diferents energies s’han fixat mitjançant Dossiers Idescat,
“Informació d’estadística oficial, Número 6”. Per les zones rurals s’ha fet ús dels
percentatges de principals fonts d’energia no elèctrica utilitzada en les zones d’Alt
Pirineu i Aran (ja que representa la típica zona rural).
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Imatge Any Base 40. Intensitat Energètica Final de la branca Condicionament.

Els consums en zones rurals han estat augmentats, ja que acostumen a ser zones
amb condicions climatològiques més dures.

- Dossiers IDESCAT, “Informació d’estadística oficial, Número 6” (Annexos: Cases).

SECTOR INDUSTRIAL
Imatge Any Base 41. Ubicació dins de l’Arbre Principal del sector Industrial.

La carpeta Indústria és un altre dels grans sectors en el
qual es consumeix molta energia. Concretament és el
segon que més en consumeix.
En el 2007 més de la meitat del seu consum foren
combustibles, concretament 3.338,5 milers de tep.
El consum d’energia elèctrica en aquest sector va ser de
1.775,6 milers de tep.
Per tant el consum total de l’industria va fixar-se en
5.114,1 milers de tep. Seguidament passem analitzar la
divisió que s’ha produït per tal d’analitzar aquest sector.
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DIVISIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CATALÀ
Imatge Any Base 42 i 43. Divisió Industrial per activitats i percentatge de cada activitat a
Catalunya, respectivament.

En total a l’any 2007 el sector industrial
estava compost de 31.371 establiments. El
sector industrial català està dividit en 13
agrupacions o activitats
diferents. Les
diferents activitats industrials poden ser
observades a l’ imatge de l’esquerre (imatge
42).

En l’ imatge inferior s’estableix la repartició percentual segons el nombre
d’establiments de cada activitat industrial.

A la taula inferior es pot observar el consum mitjà per industria segons l’activitat
pertanyent. A Catalunya no existeix cap document on especifiqui el consum
energètic per agrupacions d’activitat. Per tant es tracta d’una aproximació.
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Per tal de realitzar aquesta aproximació s’ha fet ús del document “Encuesta de
Consumos Energéticos”, on apareix una estadística del consum energètic per
agrupacions d’activitat durant l’any 2007 a l’Estat Espanyol. Aquesta informació ha
estat de gran ajuda, per tal de conèixer per on anaven els trets.
Posteriorment s’ha portat a terme una redefinició dels diferents consums per tal de
ser ajustats a la realitat catalana. Aquest document pot ser revisat en els annexes
(Consum energètic mitjà per Indústria segons l’activitat Industrial), encara que ha
de clar que sols es tracta d’una eina aproximada a la realitat.
Taula 6. Consum energètic mitjà per indústria segons la seva activitat industrial.
Unitat: milers de kWh

Activitats
industrials
Indústries
extractives i
refinació petroli
Alimentació,
begudes i tabac
Tèxtil, confecció,
cuir i calçat
Indústries de la
fusta i del suro
Paper, edició, arts
gràfiques i edició
Indústries
químiques
Cautxú i matèries
plàstiques
Altres productes
minerals no
metàl·lics
Metal·lúrgia i
productes
metàl·lics
Maquinària i
equips mecànics
Equips elèctrics i
electrònic
Fabricació
materials de
transport
Indústries
manufactureres
diverses

Total
indústries

Cabó

Petroli

Gas

Electricitat

Altres

220

186,1

6233,7

4861,3

4698,5

11,6

2716

11,6

802,5

1023,4

1093,2

26,3

4531

0

58,2

232,6

58,2

11,6

1724

0

139,6

209,3

244,2

23,3

4148

0

151,2

628,0

360,5

34,9

1058

93

1058,3

4210,0

2221,3

220,9

1273

0

232,6

790,8

930,4

46,5

1249

721

2093,4

4710,2

2465,6

93

7.223

11,6

162,8

511,7

825,7

11,6

3195

0

81,4

162,8

139,6

11,6

900

0

244,2

767,6

174,5

11,6

751

0

558,2

1639,8

1209,5

81,4

11,6

81,4

127,9

151,2

0

2383
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- Sector industrial. Establiments. 2007 (Annexos: Indústria).
- Encuesta de Consumos Energéticos. Año 2007. Font: Instituto Nacional de
Estadística. (Annexos: Indústria).
- Indústria y Energía. Font: Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística.
(Annexos: Indústria).
- Consum d’energia final en el sector industrial a Catalunya. Font: Institut Català
d’Energia. (Annexos: Indústria).
- Consum energètic mitjà per Indústria segons l’activitat Industrial. Font: Elaboració
pròpia. (Annexos: Indústria).

Indústria extractiva i refinació del petroli
Imatge Any Base 44 i 45. Ubicació dins de l’arbre i usos de diferents tipus d’energia a les
indústries extractives, respectivament.

La indústria extractiva constava el 2007 de 220
establiments. Això correspon a representar el 0,7% del
total d’establiments. La resta d’activitats o agrupacions
industrials disposen de les mateixes formes d’energia que
l’actual.

A la taula superior (imatge 45) es pot veure que les indústries extractives disposen
d’Electricitat, Carbó, Productes petrolífers, Gas natural i d’Altres. D’aquesta manera
volem obtenir el consum mitjà d’aquest tipus d’agrupació industrial.
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Imatge Any Base 46. Intensitat Energètica Final de l’Industria extractiva.

Taula 7. Consum mitjà de les industries extractives i refinació petroli.
Unitat: milers de tep

ACTIVITATS
INDUSTRIALS
Indústries
extractives i
refinació petroli

Total
indústries

Carbó

Petroli

220

0,016

0,536

Gas Electricitat

0,418

0,404

Altres

0,023

La taula 7 mostra els consums mitjans per indústria en milers de tep. El programa
LEAP ens permet convertir directament les unitats segons les preferències de
l’usuari. En aquest cas s’ha decidit convertir-les a kWh per poder obtenir una millor
apreciació del consum.
Si es realitza la conversió a kWh queda de la següent manera:

~ 67 ~

Model integral de l’energia de Catalunya per la generació d’escenaris sostenibles

Les agrupacions industrials restants
Imatge Any Base 47. Llista de les 12 agrupacions industrials restants.

Les 12 agrupacions o activitats industrials
restants descrites anteriorment s’han definit
de forma idèntica a l’anterior (industria
extractiva). Totes disposen de les mateixes
formes d’energia, encara que diferents
consums finals per agrupació industrial. Per tal
de no resultar carregós s’ha evitat posar totes
les imatges corresponents.
Els consum mitjà per indústria segons
agrupació industrial pot ser consultada a la
taula 6.

SECTOR TRANSPORT
Imatge Any Base 48 ,49 i 50. Ubicació dins de l’arbre principal del sector Transport i el
nivell d’activitat segons es troben classificats, respectivament.

El sector transports representa el 39%
d’energia final a Catalunya.

del consum

L’energia elèctrica en aquest sector sols arriba a un poc
significatiu 1,1% (68,4 milers de tep), mentre que els
productes petrolífers es reparteixen el 97,1% del pastís
(6.271,9 milers de tep).
Completen l’estadística el gas natural i les energies
renovables, amb un 0,2% (usat majoritàriament en
autobusos) i un 1,6% respectivament.

Per tal d’aconseguir un model el més ajustat possible a la
realitat, s’ha optat per crear la següent estructura. El
mitjans de transport es troben classificats en 3 branques:
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-

Carretera
Tracció elèctrica
Aeris

En els següents apartats s’especifiquen les seves característiques.

A la taula anterior es pot observar que per tal de modelar els diferents mitjans de
transport s’ha portat a terme de diferent manera (diverses unitats). Tot seguit
passem a analitzar-ho.

TRANSPORT PER CARRETERA
Imatge Any Base 51 i 52. Ubicació dins de l’arbre i percentatge per tipus de vehicle a
Catalunya l’any 2007, respectivament.

En el transport per carretera s’ha dut a terme una divisió
segons el parc d’automòbils existent a Catalunya l’any
2007. La classificació s’ha fet per tipus de vehicles.

- Parc d’automòbils. 2007. Font: Dirección General de Tráfico.(Annexos: Transport).
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Turismes
Imatge Any Base 53 i 54. Ubicació dins de l’arbre i principals característiques del vehicle,
respectivament.

Els turismes són el tipus de vehicle més representatiu del
parc automobilístic català. A tot Catalunya hi havia durant
l’any 2007 3.332.852 de turismes, el 70,2% del parc. S’ha
fixat que cada vehicle recórrer durant l’any 15.000
quilòmetres de mitjana.

Des de l’aparició dels vehicles de gasoil s’ha anat produint un canvi de tendència en
el percentatge de vehicles de gasolina. A l’any 2007 els vehicles de gasolina van
disminuir per sota del 30% del total. Com es pot observar a la taula superior, els
vehicles de motor diesel van representar el 71% del total del sector.
Imatge Any Base 55. Intensitat Energètica Final segons classe de turisme.

Els valors de consum mitjà poden variar segons diferents paràmetres o condicions.
A part els valors poden ser molt variats. Pel nostre model s’ha optat pels valors que
apareixen en el quadre superior.
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El cotxe de gasolina consumeix 0,085 litres el quilòmetre (8,5 litres els 100
quilòmetres), i el turisme de gas-oil 0,046 litres el quilòmetre (4,6 litres els 100
quilòemtres).

- Tráfico del motor. Font: ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de
Automóbiles). Tráfico. (Annexos: Transport).
- La dada sobre el quilometratge mitjà dels turismes és una estimació pròpia.
(Annexos: Transport)

Motocicletes
Imatge Any Base 56 i 57. Ubicació dins de l’arbre i principals característiques del vehicle,
respectivament.

Les motocicletes representen un nombre important en el
conjunt del parc d’automobilístic de Catalunya.
En total a l’any 2007 hi havia 587.466 motos en circulació.
La majoria d’elles es troben a la província de Barcelona, ja
que és un mitjà idoni per moure’s per les grans ciutats.

Les motocicletes realitzen de mitjana 5.000 quilòmetres al llarg de l’any. El 70% de
les motocicletes que hi ha a Catalunya són de combustió gasoil. El 30% restant
consumeixen gasolina.

~ 71 ~

Model integral de l’energia de Catalunya per la generació d’escenaris sostenibles

Imatge Any Base 58. Intensitat Energètica Final segons classe de motocicleta.

El consum d’una motocicleta pot ser també bastant variat. Finalment s’ha elegit que
les motocicletes amb motor de gasolina consumeixen 0,045 litres el quilòmetre,
mentre que les de motor gasoil 0,03 litres el quilòmetre.
Autobusos
Imatge Any Base 59 i 60. Ubicació dins de l’arbre i principals característiques del vehicle,
respectivament.

Els autobusos contaven a l’any 2007 amb una flota total de
8.217 vehicles. Això suposa un percentatge sobre el total
del parc de tant sols el 0,2%. Els autobusos realitzen una
mitjana de 60.000 quilòmetres a l’any, un nombre bastant
significatiu.

Els autobusos són vehicles els quals han estat sotmesos a molts estudis per tal
d’aconseguir millores a seva eficiència energètica i ambiental. Per tal d’aconseguir
aquest objectiu han sortit a la llum noves tecnologies, com per exemple: CNG,
biodiesel, pila H2, etc.
Encara que existeixen moltes tecnologies diferents, s’ha decidit que apareguin en el
nostre model aquelles que realment tenen un impacte important en quant a nombre
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de vehicles. O sigui, els autobusos de combustió gasoil i els que s’alimenten amb
CNG.
Els autobusos que funcionen amb gasoil representen el 95% del total, mentre que
els autobusos CNG arriben al 5% restant (gran proliferació a Barcelona ciutat).
Imatge Any Base 61. Intensitat Energètica Final segons classe d’autobús.

Un autobús diesel consumeix aproximadament 54 litres els 100 quilòmetres (5,65
kWh/km). Els autobusos CNG consumeixen 60 kg els 100 quilòmetres, és a dir
8,504 kWh/km. Per tant els autobusos CNG consumeixen el 60% més que els
autobusos de motor gas-oil.

- Eficiència Energètica en el Transport Metropolità de Viatgers. Font: Transport de
Barcelona, S.A. (TMB). ( Annexos: Transport).

Camions i furgonetes
Imatge Any Base 62 i 63. Ubicació dins de l’arbre i principals característiques del vehicle,
respectivament.

Els camions i les furgonetes a Catalunya representen el
21% del parc d’automòbils a l’any 2007. La seva xifra
exacte és de 817.435 vehicles d’aquest tipus. Per aquest
tipus de vehicle s’ha estimat un quilometratge mitjà
anual de 21.000 quilometres.
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Per aquest tipus de vehicle existeixen dos tipus de productes petrolífers. S’ha
considerat que el total de camions de Catalunya funcionen mitjançant motor de
gasoil, ja que sinó la seva situació seria insostenible econòmicament. En canvi,
també s’ha tingut en compte que existeix un 10% del total d’aquest tipus de
vehicles (furgonetes), les quals el seu motor funciona per mitjà de gasolina.
Imatge Any Base 64. Intensitat Energètica Final segons classe d’autobús.

La Intensitat Energètica Final del combustible diesel inclou tant camions i furgonetes
que utilitzen aquesta font d’energia per funcionar. Es pot pensar que el consum d’un
camió i una furgoneta pot ser molt dispar, i que per tant no s’haurien d’incloure
plegats. Però s’ha de tenir en compte que s’ha utilitzat el consum d’un camió lleuger
(17 l/100 km), lo qual compensa el consum d’un camió pesant (30 l/100 km) i el
consum d’una furgoneta diesel (9 l/100 km).
Si parlem de la Intensitat Energètica pel combustible de gasolina, ha de quedar clar
que sols inclou furgonetes que utilitzen aquest combustible. El seu consum es situa
sobre els 13,5 litres els 100 quilòmetres.

- Observatori de Costos del Transport de Mercaderies per Carretera a Catalunya.
Font: Direcció General del Transport Terrestre. (Annexos: Transport).
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TRACCIÓ ELÈCTRICA
Imatge Any Base 65 i 66. Ubicació dins de l’arbre i percentatge de quilòmetres
recorreguts per vehicles de tracció elèctrica.

Els vehicles de tracció elèctrica existents a Catalunya són
principalment els oferts per els ferrocarrils de la generalitat
de Catalunya (FGC) i RENFE. En el projecte però, s’han
tingut en compte altres serveis importants existents a la
ciutat de Barcelona, els quals són el Tramvia i el Metro.

Per tal de poder calcular les intensitats energètiques dels diferents vehicles de
tracció elèctrica, s’ha procedit de la següent manera. Primer de tot s’ha buscat
informació sobre el quilòmetres totals recorreguts per cada mitjà de transport al
llarg de l’any 2007. La taula 8 mostra com va ser el repartiment total de
quilòmetres per vehicle durant l’any 2007.
Taula 8. Resum Transport ferroviari. Font: Transmet

Transport Ferroviari
FMB (metro)
RENFE
TRAMVIA METROPOLITÀ
FGC
TOTAL

Cotxes-km
(milions)
73,2
78,6
2,2
30,1
184,1

- Transmet Xifres. Dades bàsiques 2007. Font: Autoritat del Transport Metropolità.
(Annexos: Transport).
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RENFE
Imatge Any Base 67 i 68. Ubicació dins de l’arbre i percentatge de quilòmetres
recorreguts sobre el total, respectivament.

Els trens pertanyents a RENFE van recórrer 78,6 milions
de quilòmetres l’any 2007. Això equival a un 42,7% del
total. El total de les vies que utilitza RENFE per el seu
servei són electrificades.

Per tant, el combustible utilitzat per tots els trens és l’electricitat.
Imatge Any Base 69. Intensitat Energètica Final vehicle-quilòmetre.

Els trens utilitzats per l’empresa RENFE tenen un consum mitjà de 6,643 kWh per
quilòmetre. Els nous trens posats en funcionament per aquesta companyia (CIVIA),
tenen un consum menor. L’augment del consum es provoca per compensar altres
trens més antics amb consums més elevats.

- Transport de viatgers i mercaderies. Ferrocarril 2007. Font: Renfe Operadora i
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). (Annexos: Transport).
- Article: Los Civia al detalle. Font: Autoritat del Transport Metropolità. (Annexos:
Transport).
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Metro
Imatge Any Base 70 i 71. Ubicació dins de l’arbre i percentatge de quilòmetres
recorreguts sobre el total, respectivament.

Tot i que el Metro sols es troba localitzat a la ciutat de
Barcelona, durant l’any 2007 va completar un total de
73,2 milions de quilòmetres.

Els quilòmetres recorreguts pel Metro equivalen en percentatge sobre el total a un
39,8%. La totalitat de la flota de vehicles del Metro funcionen amb electricitat.
Imatge Any Base 72. Intensitat Energètica Final vehicle-quilòmetre.

Com es pot veure just a l’ imatge superior, a l’any 2007 el consum mitjà de la flota
va ser de 2,461 kWh cotxes-km. Per fer-nos una idea, el consum d’energia en el
metro en termes de tracció seria de 180.145.200 kWh l’any 2007.

- El canvi climàtic a Catalunya. Transport, mobilitat i logística. Font: Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i Centre d’Innovació del Transport (CENIT). Autors:
Francesc Robusté i Miquel Àngel Estrada. (Annexos: Transport).
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Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya
Imatge Any Base 73 i 74. Ubicació dins de l’arbre i percentatge de quilòmetres
recorreguts sobre el total, respectivament.

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) van
recórrer durant l’any 2007 un total de 30,1 milions de
quilòmetres. Per tant, un 16,3% del total recorregut pels
diferents vehicles de tracció elèctrica.

Els FGC tenen la particularitat de que una part de les seves vies es troben sense
electrificar. Val a dir però, que les vies no electrificades tenen una freqüència de
pas molt més baix. Per tant, equivalen sols a un 5% dels quilòmetres totals
realitzats durant l’any. D’aquesta manera existeixen trens que funcionen amb
electricitat i locomotores que ho fan amb diesel.
Imatge Any Base 75. Intensitat Energètica Final vehicle-quilòmetre.

Hi ha dos tecnologies de funcionament. Els trens dels FGC que funcionen amb
electricitat tenen un consum mitjà similar en el consum del Metro, 2,461 kWh. Si
parlem de les locomotores que realitzen el servei mitjançant combustible, van
consumir durant l’any uns 655.904 litres de gasoil. O el que és el mateix 0,435
litres per quilòmetre, o bé 4,55 kWh per quilòmetre.
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- Memòria 2007. Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Annexos:
Transport).

Tramvia metropolità
Imatge Any Base 76 i 77. Ubicació dins de l’arbre i percentatge de quilòmetres
recorreguts sobre el total, respectivament.

El Tramvia s’ha recuperat en els últims anys a
Barcelona. Durant l’any 2007 va realitzar 2,2 milions de
quilòmetres per la ciutat. El seu percentatge equival a
1,2% sobre el total de quilòmetres recorreguts pel total
de vehicles elèctrics.

Imatge Any Base 78. Intensitat Energètica Final vehicle-quilòmetre.

El consum mitjà per vehicle és pot considerar igual que el consum del Metro i el dels
FGC. El seu consum aproximat a l’any 2007 va ser de 5.414.200 kWh.
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TRANSPORT AERI
Imatge Any Base 79 i 80. Ubicació dins de l’arbre i nombre total de vols a Catalunya a
l’any 2007, respectivament.

El Querosè és un combustible derivat del petroli el qual
s’utilitza majoritàriament per combustible en els avions. En
el sector transport a Catalunya el querosè d’aviació va
assolir una xifra de 998,9 milers de tep, la qual representa
una xifra important. Ha estat impossible trobar informació
sobre el balanç d’avions els quals decideixen omplir el
dipòsit a Catalunya.
Per poder modelar aquesta part del sector del transport es va buscar informació
sobre el total de vols a Catalunya. Un cop trobada aquesta informació es va dividir
el consum total per el número de vols existents l’any 2007. D’aquesta manera s’ha
aconseguit una mitjana de consum per avió.

A Catalunya es va produir un moviment total de 483.722 avions de passatgers i
mercaderies durant l’any 2007.
Imatge Any Base 81. Intensitat Energètica Final vehicle-quilòmetre.

El consum mitjà estimat per avió l’any 2007 va ser de 2379,4 litres.

- Aeroports 2007. Moviment d’avions, passatgers i mercaderies. Font: Ministerio de
Fomento. Dirección General de Aviación Civil. (Annexos: Transport).
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SECTOR SERVEIS
Imatge Any Base 82. Ubicació dins de l’arbre principal del sector Serveis.

El sector Serveis representa el 10,9% del consum total a
Catalunya. La major part del consum d’energia en aquest
sector correspon a l’Energia elèctrica. Aquesta arriba a la
xifra de 1.254,5 milers de tep, o dit d’una altre manera el
70,9% del total. En segona posició en termes de consum es
troba el Gas natural, del qual es varen consumir 339,5
milers de tep a l’any 2007.
En aquest sector sols s’han tingut en compte aquestes
energies, ja que les altres no tenen un pes significatiu en el
sector serveis.

Imatge Any Base 83 i 84. Divisió del sector serveis per activitats i percentatge de cada
activitat a Catalunya, respectivament.

S’ha optat per dividir el sector serveis en 3 grans
agrupacions o activitats. Aquestes agrupacions
es divideixen de la següent forma:

-

Comerç, referit a tot tipus de comerços dedicats a qualsevol activitat
comercial.
Turisme, referit a hotels, càmpings, restauració i agències de viatge.
Serveis públics i a Empreses, referit a hospitals, escoles i oficines.

En el programa LEAP s’ha portat a terme una divisió segons el nombre
d’establiments de cada agrupació. El resultat es troba a la taula inferior.
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El nombre d’establiments per agrupacions ha sigut extret del document “Estadística
i comptes del sector serveis 2007”.
A Catalunya no existeixen estudis de consum energètic per agrupacions del sector
serveis. Per tant, conjuntament amb el tutor del projecte s’ha dut a terme una
estimació del consum el qual queda exposat a la següent taula.

Taula 9. Estimació del consum energètic per activitats en el sector serveis.

Energia
elèctrica
(%)

Gas
natural
(%)

Comerç
(%)
25

Il·luminació

10

0

Condicionament
Altres

10
5

20
5

Turisme
(%)
30,4

Il·luminació

9,1

0

Condicionament
Calor de procés
Altres

9,1
6,1
6,1

9,1
18,2
3,0

Serveis
(%)
44,6

Il·luminació

17,7

0

Condicionament
Altres

17,7
8,8

8,8
35,4

Els serveis de les diferents activitats de forma detallada:
- Il·luminació, fa referència en el consum de llum.
- Condicionament, fa referència en el consum generat per calefacció.
- Calor de procés, fa referència en el consum a la cuina.
- Altres usos, fa referència en el consum de petits electrodomèstics o aparells que
s’utilitzen en les diferents agrupacions.
Una vegada coneguts els percentatges pels diferents serveis de cada subsector del
sector serveis, sols queda saber el consum mitjà per establiment. Mitjançant les
estadístiques del consum d’energia final en el sector serveis a Catalunya obtenim
els diferents consums.
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Si es desitja veure més detalladament els càlculs, aquests poden ser revisats en els
annexos. El percentatge consumit per agrupació és verídic, i ha estat trobat en el
document “Pla de l’energia 2006-2015”.

-Consum del sector serveis per activitats. Font: Pròpia. (Annexos: Serveis).
-Pla de l’energia 2006-2015. Font: Generalitat de Catalunya. Departament de
Treball i Indústria. (Annexos: Serveis).
- Estadística i comptes del sector serveis 2007. Font: Institut d’Estadística de
Catalunya. (Annexos: Serveis).

COMERÇ
Imatge Any Base 85. Divisió de l’activitat del comerç segons serveis.

El total de l’agrupació de comerços de Catalunya compten
amb els serveis d’il·luminació (electricitat), condicionament
(electricitat i gas natural) i altres (electricitat i gas natural).
A partir del nombre d’establiments de l’agrupació “comerç”
s’ha calculat el consum mitjà per establiment.

Imatge Any Base 86. Intensitat Energètica Final Il·luminació.

Imatge Any Base 87. Intensitat Energètica Final Condicionament.
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Imatge Any Base 88. Intensitat Energètica Final Altres usos.

TURISME
Imatge Any Base 89. Divisió de l’activitat del turisme segons serveis.

L’agrupació del turisme inclou subsectors bastant
dissonants pel que fa el consum energètic, ja que té poc a
veure el consum d’un hotel amb el que pot haver en una
agència de viatges. Tot i això, per obtenir el consum mitjà
per establiment d’aquest subsector s’ha decidit obviar-ho.
El total del subsector del turisme disposen de serveis
d’il·luminació (electricitat), condicionament (electricitat i
gas natural), cuina (electricitat i gas natural) i altres usos
(electricitat i gas natural).

Imatge Any Base 90. Intensitat Energètica Final Il·luminació.

Imatge Any Base 91. Intensitat Energètica Final Condicionament.
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Imatge Any Base 92. Intensitat Energètica Final Cuina.

Imatge Any Base 93. Intensitat Energètica Final Altres usos.

SERVEI PÚBLIC I SERVEIS A EMPRESES
Imatge Any Base 94. Divisió de l’activitat de serveis públics i a empreses segons serveis.

Al igual que passa amb l’agrupació anterior
(turisme), aquesta també és molt àmplia i els
consums poden ser molt variables segons els
subsectors de l’agrupació els quals ens referim. Al
disposar de nul·la informació de consums per
subsectors, s’ha prioritzat la realització d’un
consum mig per establiments d’aquesta activitat.
Tots els establiments disposen d’il·luminació
(electricitat), condicionament (electricitat i gas
natural) i altres usos (electricitat i gas natural). Tot
seguit passem a veure els resultats.
Imatge Any Base 95. Intensitat Energètica Final de il·luminació.
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Imatge Any Base 96. Intensitat Energètica Final de condicionament.

Imatge Any Base 97. Intensitat Energètica Final de altres usos.

SECTOR PRIMARI
Imatge Any Base 98. Ubicació dins de l’arbre principal del sector Primari.

El sector primari a Catalunya és el sector amb menor pes.
Equival a un 3,5% del consum final produït a Catalunya a
l’any 2007. El gasoil centra la majoria del consum (prop del
90%) amb una xifra de 503,9 milers de tep l’any 2007.
Altres productes petrolífers no s’han tingut en compte per
ser massa petits o específics. L’energia elèctrica és la
següent energia amb ordre d’importància, la qual arriba al
llarg de l’any a 35,4 milers de tep.
A Catalunya no existeixen estudis o informes del consum
energètic per agrupacions del sector primari. Per tant,
conjuntament amb el tutor del projecte s’ha dut a terme
una estimació del consum en aquest sector.
Taula 10. Estimació del consum energètic per activitats en el sector primari.
Unitat: %

Combustibles

Energia elèctrica

Explotacions agràries

80

20

Altres

20

80
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Una vegada coneguts els percentatges de consum per activitats sols ha quedat
realitzar els càlculs corresponents fent ús de les estadístiques de “Consum d’energia
final en el sector primari a Catalunya”. El resultat mitjà per agrupació ha estat
dividit pel nombre d’establiments.
Els càlculs realitzats poden ser consultats els annexos en el document “Consum del
sector primari per activitats”.
Imatge Any Base 99 i 100. Divisió del sector primari i percentatge sobre el total
d’establiments, respectivament.

El sector primari ha estat dividit en dos subsectors:
explotacions agràries i altres (ramaderia, pesca, etc.).

Com es pot observar el subsector de les explotacions agràries és el que té més pes
en quan a nombre d’establiments a l’escenari català.

-Consum del sector primari per activitats. Font: Pròpia. (Annexos: Primari).
-Explotacions ramaderes 2007. Font: IDESCAT. (Annexos: Primari).
-Flota pesquera 2007. Font: IDESCAT. (Annexos: Primari).
-Explotacions agràries 2007. Font: IDESCAT. (Annexos: Primari).
EXPLOTACIONS AGRÀRIES
Imatge Any Base 101 i 102. Ubicació dins de l’Arbre i diferents dades sobre les
explotacions agràries.

Les explotacions agràries representen el 77,7% del total
d’establiments del sector primari. Es tracta d’un sector on
predomina el consum de combustibles. El total
d’explotacions agràries disposen de consum d’electricitat i
gasoil.
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Imatge Any Base 103. Intensitat Energètica Final en les explotacions agràries.

ALTRES
Imatge Any Base 104 i 105. Ubicació dins de l’Arbre i diferents dades sobre altres,
respectivament.

Dins d’aquesta branca s’hi troben dos agrupacions o activitats.
Aquestes són l’activitat ramadera i la pesquera. La suma de les
dues activitats representen el 22,3% del total d’establiments (a
l’activitat pesquera cada vaixell és contat com un establiment).
El total d’establiments o vaixells utilitzen gasoil. En canvi,
l’energia elèctrica sols es fa servir en les explotacions ramaderes, en el 93,4% dels
establiments.
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Imatge Any Base 106. Intensitat Energètica Final en les explotacions ramaderes i flota
pesquera.

5.2.3. Transformació (transformation)
Imatge Any Base 107. Aspecte general de l’arbre principal, així com dels diferents sectors
que componen la transformació.

La tercera branca principal és l’anomenada
transformació. A dins de la branca principal de
transformació hi trobem:
• Pèrdues de transmissió i distribució.
• Generació d’electricitat.
A dins d’aquesta branca de transformació es podrien afegir més tipus de
generacions. Per exemple; refinació de petroli o producció de carbó. Degut a la falta
d’estadístiques d’altres àmbits s’ha optat per l’absència d’aquests.
PÈRDUES DE TRANSMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ
Imatge Any Base 108 i 109. Processos que componen pèrdues de transmissió i
distribució, percentatge segons forma d’energia.

Els processos energètics que ens generen
pèrdues en transport i distribució són l’electricitat
i el gas natural. Sols es tenen en consideració les
energies que són transportades, tant per cables
elèctrics o canonades.
El
percentatge
de
pèrdues
de
l’electricitat ha estat xifrat en 7,3%. En
canvi les pèrdues de distribució del gas
natural són una mica superiors, el 10%.
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GENERACIÓ D’ELECTRICITAT
Imatge Any Base 110 i 111. Ubicació de Generació d’electricitat dins de l’arbre i tipus de
d’energia per la generació d’energia elèctrica a Catalunya, respectivament.

A Catalunya existeixen diverses tecnologies de
generació
d’electricitat.
Hi
ha
centrals
hidràuliques, tèrmiques de carbó (fuel-gas o
gas-oil), de cicles combinats, nuclears,
cogeneració, eòlica, fotovoltaica, etc,. Segons
el tipus de central aquestes consumeixen tipus
de forma d’energia diferents. Les energies més
utilitzades per a generació d’energia elèctrica
són amb molta diferència l’energia nuclear i el
gas natural. A la imatge 111 es poden
observar totes les energies utilitzades per a la
generació d’electricitat a Catalunya.
Imatge Any Base 112. Eficiència del procés per tecnologies de generació.

A la taula superior es poden veure les eficiències energètiques de les diferents
tecnologies de generació d’electricitat a Catalunya.
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Imatge Any Base 113. Consums energètics per formes d’energia per a generació
d’electricitat.

Els consums energètics es troben milers de tones equivalents de petroli. Els
percentatges d’eficiència dels diferents processos de generació d’electricitat i els
consum energètics per a generació d’electricitat es troben en els annexos.

- Eficiència energètica en sistemes elèctrics. Autor: Rodrigo Ramírez Pisco.
(Annexos: transformació).
- Consum energètics per formes d’energia per a generació d’energia elèctrica. Font:
ICAEN. (Annexos: transformació).

5.2.4. Recursos (resources)
Imatge Any Base 114. Aspecte general de l’arbre principal, així com dels diferents
subsectors que componen els Recursos.

Ja per finalitzar, sols queda definir la última branca principal
corresponent els recursos. Els recursos es divideixen en:
• Primari, energia no sotmesa a cap procés de conversió.
• Secundari, energia lliurada als consumidors després
d’haver experimentat transformacions.
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ENERGIA PRIMÀRIA
Imatge Any Base 115. Formes d’energia primària.

(biogàs, carbó)
secundàries.

A mida que es crea l’estructura de l’arbre i s’assignen tipus
d’energia a la demanada o transformació, LEAP va assignant
aquestes segons si són primàries o bé secundàries. La branca
referent a l’energia primària és utilitzada per introduir els valors
de producció d’aquest tipus d’energia generada a Catalunya.
Llavors el programa per ell sol realitza els càlculs per establir la
quantitat d’energia que haurà de ser importada. A la llista de la
imatge 114, pot trobar-se en falta alguna energia primària. Això
és degut el fet de que algunes que són considerades primàries
el programa les assigna obligatòriament com a energies

Imatge Any Base 116. Producció catalana de combustibles fòssils i nuclear.

Imatge Any Base 117. Producció catalana d’energies renovables.
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ENERGIA SECUNDÀRIA
Imatge Any Base 118. Formes d’energia secundària.

Primer de tot, fer un altre vegada incidència en el fet que
el programa assigna les energies introduïdes a la
demanda i transformació a la branca corresponent
(primària o secundària).
A la imatge de l’esquerre apareixen totes les energies
derivades de les energies primàries anteriors que
consumeix el model.
Bona part són derivats del petroli (gasoil, gasolina,
querosè, etc.). L’electricitat que apareix en aquest
apartat és la referida a saldo d’intercanvis elèctrics.

Imatge Any Base 119. Formes d’energia secundària.

La gran part de les energies presents no presenten importació, ja que qualsevol
demanda insatisfeta que no pot cobrir-se amb producció nacional automàticament el
programa calcula com es cobreix amb importacions. En canvi el petroli ha
experimentat una importació bastant important.
En el cas del petroli s’ha realitzat aquesta importació addicional perquè el consum
d’energia primària d’aquest combustible a Catalunya l’any 2007 era molt superior a
l’estimat per LEAP. Això és degut pel fet que el petroli és un producte que s’utilitza
molt fora de l’àmbit energètic. El seu consum per a usos no energètics fora de
3.196,5 milers de tep a l’any 2007. Per aquest motiu s’ha afegit aquest import
addicional, encara que no tingui cap aportació ni significació en el model energètic.

~ 93 ~

Model integral de l’energia de Catalunya per la generació d’escenaris sostenibles

Pel que fa a les energies del carbó i el biogàs mereixen una menció especial.
Aquestes energies són assignades per LEAP directament com a energies
secundàries. Al aparèixer com a energies secundàries no és possible introduir una
rendiment anual (producció anual del recurs). Es tindrà en consideració que
Catalunya produeix aquestes energies primàries.

- Producció d’energia primària a Catalunya. Font: ICAEN. (Annexos: recursos).
- Consum d’energia primària a Catalunya. Font: ICAEN. (Annexos: recursos).

5.3. Conclusions
Les diferents conclusions respecte la creació de l’Any Base es troben definides
seguidament:
•

La creació de l’Any Base ha estat sense cap mena de discussió la part més
laboriosa i complicada del projecte.

•

Dificultat en moltes ocasions en la recerca
determinats sector o subsectors.

•

Les administracions no contribueixen a la posada en coneixement o publicació
de bona part d’estadístiques de les quals realitzen estudis o enquestes.

•

Per a la realització de projectes com aquest portat a terme és molt important
posseir d’una virtut necessària. Aquesta no és altre que saber realitzar
estimacions que no es desviïn molt de la realitat, perquè en molts casos les
dades no seran conegudes.

•

La fiabilitat de l’estructura creada pot ser molt superior. Segurament per
aconseguir una fiabilitat alta caldrien unes quantes persones treballant-hi
durant uns quants mesos o anys.

•

La part relativa a la transformació pot ser àmpliament millorada. Sols s’ha
tingut en compte la producció d’electricitat. No s’ha pogut introduir dades
sobre refinació de petroli o producció de carbó, ja que no s’ha trobat
informació.
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CAPÍTOL 6:
CREACIÓ D’ESCENARIS

6.1. Escenari tendencial
Després d’introduir totes les dades en el programa LEAP per el nostre Any Base
(2007), aquest ens permet conèixer els resultats dels anys futurs. Aquest escenari
és el que s’anomena escenari Tendencial (també anomenat escenari de Referència),
ja que realitza els càlculs agafant de referència majoritàriament les dades de l’Any
Base. O sigui, és una projecció de l’Any Base sense tenir en compte possibles
alteracions en les diferents tecnologies, escassetat de fonts d’energia primària,
problemes polítics, millores de l’eficiència, etc.
Amb el tutor del projecte es va acordar introduir un creixement estimat del 3%
anual en tots els sectors. Els resultats obtinguts són mostrats a continuació.

6.1.1. Demanda final d’energia a Catalunya
La demanda final d’energia a Catalunya és aquella que aglutina tots els sectors
consumidors. En el gràfic inferior es pot observar l’estimació del seu creixement pels
propers anys.
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Gràfic 12. Projecció de la demanda final d’energia a Catalunya.

En els anys que dura l’estudi la demanda d’energia final a Catalunya es duplicarà.
Aquesta assolirà una xifra de 33.901 milers de tep a l’any 2030.
Taula 11. Increment de la demanda final durant els pròxims anys.
Unitat: milers de tep

2008
Referència 16.621,1

2010

2015

2020

2025

2030

17.724,0

20.821,7

24.477,5

28.795,7

33.901,5

CONSUM D’ENERGIA FINAL EN EL SECTOR DOMÈSTIC
PARÀMETRES DEL SECTOR DOMÈSTIC
El creixement del sector domèstic he estat estimat en el 3% anual. A l’escenari de
Referència s’han mantingut les dades introduïdes a l’Any Base, tret de petites
modificacions a les intensitat energètiques;
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• Cuina, una reducció anual del consum de 0,5%. Aquesta reducció està
provocada per l’estil de vida actual i futur que es preveu. A més es produeix
un canvi de percentatges en els usos del tipus de cuina a l’any 2030: cuines
elèctriques (35%), cuines gas natural (60%) i cuines GLP (5%).
• Altres Usos, un creixement anual del 2,5%. Ens trobem immersos en l’era
de la tecnologia i no es pot obviar un increment anual d’electricitat per
electrodomèstics, aparells, consoles, etc.
La resta de paràmetres del sector domèstic es mantenen igual que a l’Any Base.

RESULTATS
L’escenari de Referència ens mostra que el consum d’energia final en el sector
domèstic passarà més o menys a duplicar-se durant la durada de l’estudi. Les
energies més requerides per aquest sector són el gas natural i l’electricitat.

Gràfic 13. Projecció del consum d’energia final en el sector domèstic a Catalunya .
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Taula 12. Projecció del consum d’energia final en el sector domèstic a Catalunya.
Unitat: milers de tep

2008
Biomassa
Diesel
Electricitat
Natural Gas
GLP
Solar
Total

2010

2015

2020

2025

2030

48,6
51,5
59,8
69,3
80,3
93,1
161,7
171,6
198,9
230,6
267,3
309,9
970,6 1.053,5
1.295,1
1.596,1
1.972,4
2.444,2
1.016,4 1.076,5
1.242,8
1.435,0
1.657,2
1.913,9
164,6
171,2
188,8
208,2
229,4
252,8
13,7
14,5
16,8
19,5
22,6
26,2
2.375,6
2.538,8 3.002,2
3.558,7
4.229,2
5.040,0

Taula 13. Projecció del consum per diferents formes de consumir energia en el sector
domèstic a Catalunya, zona Urbana.
Unitat: milers de tep

Refrigeració
Il·luminació
Cuina
Altres usos
Condicionament
Total

2008
2010
2015
2020
2025
2030
132.8
140.9
163.3
189.3
219.4
254.4
97.2
103.2
119.6
138.6
160.7
186.3
205.8
216.5
246.0
279.5
317.5
360.7
359.9
401.2
526.2
690.1
905.2 1,187.3
1.374,3 1,458.0 1,690.2 1,959.4 2,271.5 2,633.3
2,170.0 2,319.7 2,745.3 3,257.0 3,874.4 4,622.0

Taula 14. Projecció del consum per diferents formes de consumir energia en el sector
domèstic a Catalunya, zona Rural.
Unitat: milers de tep

Refrigeració
Il·luminació
Cuina
Altres usos
Condicionament
Total

2008
7.4
5.7
13.1
17.7
161.8
205.6

2010
7.8
6.0
13.9
19.7
171.7
219.1
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2015
9.0
7.0
16.0
25.8
199.0
256.9

2020
10.5
8.1
18.5
33.9
230.7
301.7

2025
12.2
9.4
21.4
44.5
267.5
354.9

2030
14.1
10.9
24.7
58.3
310.1
418.1

Jaume Flores Clos

CONSUM D’ENERGIA FINAL EN SECTOR INDUSTRIAL
PARÀMETRES DEL SECTOR INDUSTRIAL
L’índex de creixement anual per les indústries ha estat igual que en els altres
sectors, un 3%. El consum mitjà per tipus d’activitat industrial ha estat incrementat
un 0.5% anual. O sigui, que el consum mitjà per empresa (segons activitat) creix
anualment un 0.5% respecte l’any anterior.
Assenyalar també que els percentatges d’indústries per tipus d’agrupació no han
estat sotmesos a cap alteració durant pas dels anys. Es mantenen inalterables.

RESULTATS
Segons aquesta estimació el consum anual a l’any 2030 pel sector industrial passarà
a ser 11.316,5 milers de tep. En l’any 2008 va ser de 5.292,2 milers de tep. Les
energies amb major pes dins el sector industrial són el gas natural, l’electricitat i
productes derivats del petroli.

Gràfic 14. Projecció del consum d’energia final en el sector industrial a Catalunya.
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Taula 15. Projecció del consum d’energia final en el sector industrial a Catalunya.
Unitat: milers de tep

Carbó
Electricitat
Natural
Gas
Productes
petrolífers
Total

2008
105,3
1.835,9

2010
112,8
1.967,3

2015
134,1
2.338,2

2020
159,4
2.779,0

2025
189,4
3.303,0

2030
225,1
3.925,8

91,2

97,7

116,1

138,0

164,0

195,0

977,1
5.292,2

1.047,0
5.670,8

1.244,4
6740,0

1.479,0
8.010,9

1.757,8
9.521,3

2.089,3
11.316,5

La distribució del consum segons el tipus d’activitat queda reflectida a la gràfica
inferior.

Gràfic 15. Distribució del consum d’energia final per activitats en el sector industrial a
Catalunya.
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CONSUM D’ENERGIA FINAL EN SECTOR TRANSPORT
PARÀMETRES DEL SECTOR TRANSPORT
Pel que fa en aquest sector s’ha generat un increment anual del 3% per cada un
dels
subsectors que el componen: carretera, tracció elèctrica i aeri. Les
modificacions de variables que s’han produït respecte l’Any Base són:
•

•

•

Carretera, increment general del 3%. A més a més en els turismes s’ha
realitzat una interpolació per tal que l’any 2030 els turismes de combustió
gasoil representin el 85%, mentre que els de gasolina els correspongui el
15% restant.
Tracció elèctrica, increment general del 3%. A cada un d’ells una reducció
anual del 0,5% de l’ intensitat energètica produïda per una millor eficiència
del servei.
Aeri, increment general del 3%.

RESULTATS
Les prediccions de consum d’energia final per aquest sector queden resumits en el
gràfic inferior.

Gràfic 16. Projecció del consum d’energia final en el sector transport a Catalunya.
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Queda clar que en el context de l’escenari de referència els combustibles fòssils
continuen sent el motor d’aquest sector. A l’any 2030 es necessitaran el doble de
combustible fòssils que actualment. A la taula 13 es realitza un resum del consum
dels diferents combustibles per els pròxims anys.
Taula 16. Projecció del consum d’energia final en el sector transport a Catalunya.
Unitat: milers de tep

2008
Diesel
Electricitat
Gasolina
Querosè
CNG
Total

2010

2015

4.408,5 4.706,7
68,6
72,0
1.263,8 1.293,3
1.026,4 1.088,9
21,4
22,8
6.788,7 7.183,7

5.542,5
81,4
1.361,8
1.262,3
26,4
8.274,4

2020

2025

6.525,2
7.680,2
9.037,7
92,1
104,1
117,7
1.419,3
1.460,5
1.478,9
1.463,3
1.696,4
1.966,6
30,6
35,4
41,1
9.530,4 10.976,7 12.641,9

Vehicles Carretera

Gràfic 17. Projecció del consum d’energia final referent a vehicles de carretera.
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Gràfic 18. Projecció de la distribució del consum d’energia final referent a vehicles de
carretera.

Els turismes i els camions són els principals consumidors d’energia. Es preveu que a
l’any 2030 el consum d’energia per els vehicles de carretera sigui de 10.320 milers
tep. Això equival en el 83% del total consumit en el sector transport.
Taula 17. Projecció de la distribució del consum d’energia final en el sector transport per
vehicles de carretera a Catalunya.
Unitat: milers de tep

Turismes
Motocicletes
Autobusos
Camions
Total

2008

2010

2015

2020

2025

2030

2.691,1

2.837,2

3.237,8

3.693,9

4.213,2

4.804,3

88,6

94,0

109,0

126,3

146,4

169,8

292,4

310,2

359,6

416,9

483,3

560,3

2.621,1

2.780,7

3.223,6

3.737,1

4.332,3

5.022,3

5.693,2 6.022,2

6.930,0

7.974,2
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Vehicles Tracció Elèctrica

Gràfic 19. Projecció del consum d’energia final referent a vehicles de tracció elèctrica.

Gràfic 20. Projecció de la distribució del consum d’energia final referent a vehicles de
tracció elèctrica.
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Els vehicles de tracció elèctrica tenen un consum molt més modest que el seu
predecessor. Com ja s’ha esmentat anteriorment quan parlem d’aquest tipus de
vehicles es fa referència a RENFE, FGC, Tramvia metropolità i Metro.
El creixement que experimenta es progressiu durant el pas dels anys.
La distribució del seu consum ens orienta de com es produeix la repartició del
consum d’energia final en aquest subsector. Els vehicles de Renfe i el metro són els
vehicles elèctrics que més incideixen en el consum final.
Taula 18. Projecció de la distribució del consum d’energia final en el sector transport per
vehicles de carretera a Catalunya.
Unitat: milers de tep

Renfe
Metro
Ferrocarril
Generalitat
Tramvia
Metropolità
Total

2008

2010

2015

2020

2025

2030

46,0
15,9

48,3
16,7

54,6
18,9

61,8
21,3

69,8
24,1

79,0
27,3

6,8

7,1

8,1

9,1

10,3

11,6

0,5
69,2

0,5
72,7

0,6
82,1

0,6
92,9

0,7
105,0

0,8
118,7

Vehicles Aeris
Els vehicles aeris consumeixen querosè. El seu increment s’ha xifrat en un 3%
anual. Per tant, pateix un creixement progressiu any a any.
Taula 19. Projecció del consum d’energia final en el sector transport per vehicles aeris a
Catalunya.
Unitat: milers de tep

2008
Querosè

1.026,4

2010
1.088,9

2015
1.262,3
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2020
1.463,3

2025
1.696,4

2030
1.966,6
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Gràfic 21. Projecció del consum d’energia final referent a vehicles aeris.

CONSUM D’ENERGIA FINAL EN EL SECTOR SERVEIS
PARÀMETRES DEL SECTOR SERVEIS
En el sector serveis l’índex de creixement anual ha estat del 3%. Els percentatges
que representen el nombre d’empreses d’una determinada activitat és estable. Pel
que fa el consum mitjà per empresa ha estat incrementat un 1% anual per cada
activitat.

RESULTATS
La major part del seu consum es produït pel consum d’electricitat, el restant és via
gas natural. A l’any 2030 es preveu un consum final de 3.842,8 milers de tep.
El consum d’energia final en el sector serveis és el que ofereix la taula inferior.
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Gràfic 22. Projecció del consum d’energia final en el sector serveis a Catalunya.

Gràfic 23. Projecció de la distribució del consum d’energia final en el sector serveis a
Catalunya.
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En la taula 16 queda reflectida una estimació de la distribució del consum per
subsectors del sector serveis. El subsector que més contribueix és el de serveis
públics i a empreses.
Taula 20. Projecció de la distribució del consum d’energia final en el sector serveis a
Catalunya.
Unitat: milers de tep

2008

2010

2015

2020

2025

2030

Comerç

396,6

429,2

522,9

637,1

776,3

945,8

Turisme

492,8

533,3

649,7

791,6

964,6

1.175,2

Serveis públics i
a Empreses

721,9

781,3

951,9

1.159,8

1.413,1

1.721,8

1.611,2

1.743,7

2.124,6

2.588,6

3.154,0

3.842,8

Total

CONSUM D’ENERGIA FINAL EN EL SECTOR PRIMARI
PARÀMETRES DEL SECTOR PRIMARI
En el sector primari el creixement anual a l’escenari de Referència també és de un
3%. El percentatge de distribució per tipus d’activitat es manté invariable, al igual
que els consums mitjos per activitat.
RESULTATS
Com es pot observar les previsions per aquest sector són les de duplicar el seu
consum amb 23 anys. A Catalunya les explotacions agràries són les causants de la
major part del consum en aquest sector.
Taula 21. Projecció de la distribució del consum d’energia final en el sector serveis a
Catalunya.
Unitat: milers de tep

2008

2010

2015

2020

2025

2030

Explotacions
agràries

420,1

445,7

516,7

599,0

694,4

805,0

Altres

133,2

141,3

163,8

189,9

220,2

255,2

Total

553,3

587,0

680,5

788,9

914,6

1.060,2
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Gràfic 24. Projecció del consum d’energia final en el sector primari a Catalunya.

Gràfic 25. Projecció de la distribució del consum d’energia final en el sector primari a
Catalunya.
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6.1.2. Transformació
Paràmetres transformació
En aquest escenari s’ha establert un augment del consum energètic per les diferents
formes d’energia (excepte nuclear) que col·laboren en la generació d’energia
elèctrica d’un 3% anual.
La energia nuclear degut a la incertesa que hi ha sobre la seva continuïtat no ha
experimentat cap alteració.
Resultats
Per l’escenari tendencial la producció bruta d’energia elèctrica passa a duplicar-se
per tal de poder atendre la damnada elèctrica que es preveu a finals de l’any 2030.

Gràfic 26. Projecció de la producció bruta d’energia elèctrica a Catalunya.
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Gràfic 27. Projecció de la distribució de la producció bruta d’energia elèctrica a Catalunya.

La distribució de la producció bruta d’energia elèctrica variarà durant els propers
anys.
L’energia nuclear es mantindrà en termes similars. Les centrals de cicle combinat i
cogeneració casi quatriplicaran la seva producció actual, el que suposarà la
construcció de centrals noves.
L’energia hidràulica passarà a duplicar-se a l’any 2030. No es preveu un augment
més elevat d’aquesta energia pel fet que és un recurs molt implantat a casa nostre.
Es produeix una aposta clara per l’augment de la tecnologia de generació
fotovoltaica. Aquesta passarà a multiplicar per 24 l’actual producció.
L’energia eòlica s’ha previst que sigui l’energia renovable més important en quant a
producció d’energia elèctrica a Catalunya l’any 2030. Aquesta serà de 5.124 GWh.
Tots els resultats poden ser analitzats a la taula inferior.
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Taula 22. Projecció de la distribució de la producció bruta d’energia elèctrica per formes
d’energia a Catalunya.
Unitat: GWh

Formes
d’energia

2008

2010

2015

2020

2025

2030

Carbó

889,5

919,7

1.039,0

1.222,4

1.475,6

1.803,5

Fueloil

156,4

161,7

182,6

214,9

259,4

317,0

0,9

1,0

1,1

1,3

1,6

1,9

13,6

17,5

34,3

70,1

146,8

311,3

150,3

155,4

175,5

206,5

249,3

304,7

131,6

136,0

153,7

180,8

218,2

266,7

223,7

288,3

565,2

1.153,7

2.416,3

5.124,0

1.440,1

1.488,9

1.682,1

1.979,0

2.388,9

2.919,8

Nuclear

23.985,0

23.343,5

22.674,1

22.934,5

23.801,7

25.010,2

Gas Natural

14.459,1

17.642,3

25.845,8

35.010,8

45.599,8

57.715,8

Gasoil

25,3

26,1

29,5

34,7

41,9

51,3

Gasos
Refineria

88,5

91,5

103,4

121,6

146,8

179,4

609,1

629,7

711,5

837,0

1.010,4

1.234,9

Biomassa
Fotovoltaica
Biogàs
Residus
industrials no
renovables
Eòlica
Hidràulica

Residus
Sòlids Urbans
Total

42.173,0 44.901,6 53.197,9 63.967,3 77.756,8 95.240,6

Tot i aquests importants augments de producció d’energia elèctrica previstos, la
producció d’energia elèctrica de Catalunya no serà suficient per satisfer la demanda
total del sistema. Degut aquest motiu es produeix un saldo d’intercanvis elèctrics
per tal de compensar la diferència entre l’electricitat produïda i la demanda final.
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Taula 23. Projecció del increment del saldo d’intercanvis elèctrics.
Unitat: GWh

Saldo
d’intercanvi
s elèctrics
Electricitat

2008

2010

10.271,1

11.610,1

2015

14.957,6

2020

2025

18.305,0

21.652,5

2030

25.000,0

Com es pot comprovar a la taula 19 la pujada del saldo d’intercanvis elèctrics serà
durant els pròxims molt considerable. El gràfic 28 mostra l’energia en barres de la
central (EBC). O sigui, la suma de la producció bruta i el saldo d’intercanvis elèctrics
(una vegada pèrdues en transport i distribució ja comptabilitzades).

Gràfic 28. Projecció de la producció d’energia elèctrica a Catalunya.

El gas natural i l’electricitat són energies les quals són transmeses a partir de
canonades o cables elèctrics, circumstància que provoca unes determinades
pèrdues. El gràfic 29 mostra l’energia neta final de les dues energies, un cop
extretes les pèrdues per transport i distribució.
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Gràfic 29. Projecció de la producció d’energia elèctrica i gas natural a Catalunya.

6.1.3. Recursos

Gràfic 30. Projecció del total de recursos necessaris per abastir el model energètic català.
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Qualsevol model energètic es caracteritza pel consum de determinades energies. El
model de l’energia de Catalunya es troba caracteritzat pel consum de les diferents
energies que es mostren en el gràfic anterior.
El petroli és l’energia predominant a l’any 2008 i continuarà essent així durant
l’últim any d’estudi.
El gas natural disminuirà la seva diferència respecte el consum de petroli, encara
que no arribarà a superar-lo.
L’energia nuclear és manté estable en quan a la seva producció fins el 2030.

Taula 24. Projecció del total de recursos necessaris per abastir el model energètic català.
Unitats: milers de tep

Biogàs
Biomassa
CNG
Carbó
Diesel
Electricitat
Gasolina
Hydro
Querosè
GLP
Natural
Gas
Nuclear
Petroli
Propà
Gasos
Refineria
Residual
Fuel Oil
Solar
Eòlica
Total

2008
43.1
48.9
21.4
296.5
5,094.5
883.2
1,263.8
130.3
1,026.4
46.6

2010
44.5
51.8
22.8
310.5
5,434.5
998.3
1,293.3
134.8
1,088.9
46.0

2015
50.3
60.1
26.4
357.4
6,386.1
1,286.1
1,361.8
152.2
1,262.3
43.7

2020
59.2
69.6
30.6
422.1
7,503.2
1,574.0
1,419.3
179.1
1,463.3
39.9

2025
71.5
80.8
35.4
506.6
8,814.4
1,861.8
1,460.5
216.2
1,696.4
34.4

2030
87.3
93.6
41.1
612.8
10,353.1
2,149.6
1,478.9
264.3
1,966.6
26.6

6,214.1
6,249.5
4,287.9
118.0

6,971.1
6,082.4
4,287.9
125.2

8,988.9
5,907.9
4,287.9
145.1

11,295.9
5,975.8
4,287.9
168.3

13,988.4
6,201.8
4,287.9
195.1

17,114.1
6,516.6
4,287.9
226.1

19.0

19.7

22.2

26.1

31.6

38.6

303.3
21.5
55.0
26,123.5

313.5
24.6
70.8
27,320.5

354.2
36.5
138.9
30,868.1

416.7
59.7
283.4
35,274.1

503.1
106.8
593.6
40,686.1

614.9
204.6
1,258.8
47,335.6
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6.1.4. Balanç energètic
Una de les opcions més interessants que el programa LEAP ofereix com opció és la
realització de gràfics o taules que mostren el balanç energètic creat des de totes les
seves besants.
Taula 25. Resum del model energètic català a l’any 2008.

G.Nat.

Hidra.

Renov.

Nuclear

Bio.

Unitats: milers de tep.
Electric.
Pro.
Total
Petroli

Producció
Importacions
Exportacions
Oferta Total
Primària

1
6.843
0
6.844

129
0
0
129

65
5
0
69

5.280
929
0
6.210

49
338
0
387

0
0
5.525
1.033 12.157 21.305
0
0
0
1.033 12.157 26.829

Generació
Electricitat
Transmissió i
Distribució
pèrdues
Transfor.
Total

-2.778

-129

-56

-6.210

-233

3.477

-361

-6.290

-404

0

0

0

0

-329

0

-734

-3.183

-129

-56

-6.210

-233

3.148

-361

-7.024

1.016
2.283
21
341
0
3.661

0
0
0
0
0
0

14
0
0
0
0
14

0
0
0
0
0
0

49
105
0
0
0
154

971
1.836
69
1.271
35
4.180

0

0

0

0

0

0

Cases
Indústria
Transport

Serveis
Primari
Demanda
Total
Insatisfetes

326
2.376
977
5.201
6.699
6.789
0
1.611
519
553
8.521 16.530
-3.276

-3.276

El balanç energètic superior és molt interessant, ja que ens permet fer un anàlisi
senzill i simplificat del model energètic català.
El sistema energètic de Catalunya és totalment depenent de combustibls fòssils. El
productes petrolífers i el gas natural són totalment importats d’altres països. A
Catalunya el consum d’energia final de petroli es situa sobre els 12.150 ktep.
Aproximadament 8.520 ktep són consumits per els diferents sectors que componen
la demanda, 360 ktep es destinen a la generació d’electricitat i la resta són utilitzats
per a usos no energètics.
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El consum final de gas natural és de 6.843 ktep, tota ella importada. Per la
generació d’electricitat es destinen 2.778 ktep. Per un altre costat, 3.661 ktep són
destinats a satisfer la demanda final dels diferents sectors.
La gran part de l’energia elèctrica es generada a Catalunya, uns 3.477 ktep. Per
satisfer la demanda hi ha una importació de 1.033 ktep. L’energia nuclear produeix
a Catalunya 5.280 ktep. A més importa casi 1.000 ktep de fora de Catalunya. El
total d’aquesta energia és destinada a la generació d’energia elèctrica.
El gràfic 31 mostra de forma molt més visual l’explicació anterior.

Gràfic 31. Balanç energètic del model energètic català a l’any 2008.
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6.2. Escenari Refrigeració eficient
6.2.1. Introducció
Com ja s’ha esmentat durant aquest projecte, la capacitat d’intervenció en la
planificació estratègica del sistema energètic des de Catalunya és limitada, però es
pot actuar en certs aspectes que poden significar una millora important.
Un d’aquests aspectes claus d’intervenció des de Catalunya és aconseguir reduir el
consum d’energia final en cada un dels sectors principals catalans. Tot seguit, es
mostren diversos escenaris que poden ajudar a disminuir el consum d’energia final.
La base per aconseguir-ho no és més que una millora de l’eficiència i conscienciació
de tot el conjunt de la societat.

6.2.2. Etiquetatge energètic dels electrodomèstics
L’etiquetatge dels electrodomèstics va ser una iniciativa iniciada per la UE fa més de
30 anys. A Espanya no va arribar fins 10 anys més tard, ja que encara no formava
part de la UE. Al nostre paí
s s’ha desenvolupat a través de Reials Decrets
que recullen les obligacions per part dels
fabricants i venedors, mentre que l’usuari no té
cap obligació de tenir en compte o no la
informació d’eficiència energètica.
Per tal de controlar els fabricants, aquest ha
d’enviar mostres dels seus models a laboratoris
homologats per l’Estat on, seguint les normes
tècniques, es fixa el consum que estableix la
classe d’eficiència energètica. També es tenen en
estudi les prestacions de l’aparell, ja que no pot,
per exemple escalfar pitjor per tal d’obtenir una
millor eficiència energètica.
Cada aparell subministrat pel fabricant disposa
de l’etiqueta energètica, on figuren les dades més
importants establertes per la legislació. Els
venedors tenen l’obligació de posar l’etiqueta
autoadhesiva a sobre de cada aparell.
D’aquesta manera el comprador disposa de l’
informació necessària per tal de triar el més
adient.
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6.2.3. Paràmetres escenari Refrigeració Eficient
A l’escenari Tendencial (any 2007) la major part de les vivendes (85%) disposaven
de la categoria mitjana de frigorífics, és a dir, categoria D. Quan es produeix-hi el
canvi tecnològic del frigorífic (frigorífic combinat) s’efectuarà per un d’eficiència
energètica superior, A++.
S’ha estipulat que a l’any 2020 el total de les cases que componen el sector
domèstic (urbà i rural) disposin ja de refrigeració eficient (A++).

6.2.4. Resultats
Consum d’energia final per refrigeració, zona Urbana

Gràfic 32. Projecció consum d’energia final per refrigeració, escenari Referència.
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Gràfic 33. Projecció consum d’energia final per refrigeració, escenari Refrigeració eficient.

Gràfic 34. Comparativa consum d’energia per refrigeració, escenari Referència i escenari
Refrigeració eficient.
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Amb la comparativa dels dos escenaris sobre el consum d’energia per refrigeració
queda clar que val la pena apostar cap a un canvi tecnològic més eficient dels
frigorífics.
A l’escenari Tendencial es produeix una augment progressiu del consum fins l’any
2030. Si a l’Any Base (2007) el seu consum final s’estimava sobre els 128,9 milers
de tep, a l’any 2030 aquest assoleix els 254,4 milers de tep.
En canvi, a l’escenari de Refrigeració eficient passa el següent. Aquest baixa el
consum final per refrigeració any a any fins l’any 2020, on totes les vivendes ja
disposen de refrigeració eficient. A partir de l’any 2020 va augmentat el consum
paulatinament fins un consum final a l’any 2030 de 94,6 milers de tep. Una dada
significativa és que el consum final a l’any 2030 és inferior a la del consum inicial a
l’Any Base.
L’estalvi acumulat al llarg de tots els anys arriba a ser de 1.912 milers de tep, casi
la meitat de la producció elèctrica anual de les centrals nuclears catalanes.

Consum final d’energia per refrigeració, zona rural
A la zona rural es produeix exactament el mateix escenari que a la zona urbana,
encara que a escala més petita ja que representa a un volum menor de població.

Gràfic 35. Projecció consum d’energia final per refrigeració, escenari Referència.
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Gràfic 36. Projecció consum d’energia final per refrigeració, escenari Refrigeració eficient.

Gràfic 37. Comparativa consum d’energia per refrigeració, escenari Referència i escenari
Refrigeració eficient.
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6.3. Escenari Il·luminació eficient
6.3.1. Definicions bàsiques
-

-

-

-

Làmpada: font produïda amb el fi de produir una radiació òptica, generalment
visible.
Balast: es tracta d’un dispositiu connectat amb la ret elèctrica i una o varies
làmpades de descarrega que té la funció principalment de limitar el corrent
de la làmpada per un valor exigit.
Lluminària: aparell que distribueix, filtra o transforma la llum transmesa des
de una o varies làmpades i que inclou totes les peces necessàries per fixar i
protegir les làmpades.
Flux lluminós: quantitat de llum que una font lluminosa emet per segon. Es
mesura en lúmens (lm).
Il·luminació: flux lluminós per unitat de superfície. Es mesura en lux.
Índex de reproducció cromàtica (IRC): capacitat d’una font de llum per
reproduir colors. Es mesura en %. S’esquematitza per nivells 1A, 1B, 2A, 2B,
3 i 4.
Vida útil: moment en què, després d’un funcionament continu, deixen de lluir
el 50% de les làmpades d’una partida. Es mesura en hores.

6.3.2. Estratègia escenari Il·luminació eficient
A la taula inferior hi ha un resum de tots els tipus de làmpada interiors.
Taula 26. Tipus de làmpades i principals característiques.
FONT: Institut Català de l’Energia

Làmpada

Potència
(W)

Durada (h) Eficàcia T.
color
(lm/W) (˚K)

%
IRC

Incandescent

25-2.000

1.000

10-14

2.700

100

Halògena

25-2.000

1.000-2.000

15-25

3.100

100

18-58

7.200-12.000

50-90

2.600-7.000

50-98

5-55

6.000-8.000

55-80

2.800-5.800

85

Fluorescent
Fluorescent compacta

~ 123 ~

Model integral de l’energia de Catalunya per la generació d’escenaris sostenibles

Per tal d’afavorir la reducció del consum energètic per il·luminació en el sector
domèstic, es proposa la introducció massiva de làmpades alternatives més eficients,
així com deixar d’usar làmpades incandescents i halògenes.
• Làmpades fluorescents compactes (no integrades): són tubs fluorescents
iguals que els habituals amb un diàmetre aproximat de (7mm). Necessiten una
lluminària especial al tipus de connector de la làmpada. Requereixen equips
auxiliars: encebador i balast o reactància. L’avenç d’aquest tipus de làmpades
sobre les LFC integrades ha vingut no pel tipus de làmpada (més o menys igual),
sinó per la substitució de l’equip auxiliar dels fluorescents. S’ha canviat el conjunt
encebador i reactància magnètica de tota la vida per una reactància electrònica de
cost bastant superior, però amb els següents avantatges;
- redueix el consum tub més reactància magnètica en un 27%
- duplica la vida útil del tubs fluorescents (fins a 12.000 hores)
- no necessita encebador
- encesa instantània i sense pampallugues
- increment de la eficiència de la làmpada
- reducció de la carga tèrmica de la habitació degut a la menor generació de
calor
Encara que la reactància electrònica provoca aquesta sèrie d’avantatges , el seu
cost ha fet que no fos incorporat massivament en el sector domèstic.
• Làmpades de baix consum (LBC): es tracta de d’integració de la reactància
electrònica amb el tub de 7 mm de gruix i rosca Edison. La vida útil va de 6.000 a
8.000 hores. L’IRC és acceptable i poden disposar-se de models amb diferents
temperatures de color.
• LED: són dispositius semiconductors d’estat sòlid, que poden convertir l’energia
elèctrica directament a llum. No tenen filaments o altres parts mecàniques que
puguin provocar ruptures o altres inconvenients. La seva degradació és gradual al
llarg de la seva vida. Els avantatges dels díodes LED són aquests;
-

El LED pot durar 50.000 hores, o el que és el mateix, sis anys encès
constantment. Això és 50 vegades més una bombeta incandescent.
Redueix el consum de forma molt significativa, vint vegades menys que una
bombeta incandescent.
A igual lluminositat, un díode LED ocupa menys espai que una bombeta
incandescent.
Els díodes LED son més brillants que una bombeta, i a més, la llum no es
concentra en un punt (com el filament de la bombeta) sinó que tot el díode
brilla per igual.

El gran handicap actual del LED és el preu, costen al voltant de 6,5 a 30 vegades
més. Amb una proposta de polítiques adequades per part de l’administració es
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podria incentivar la seva compra. Aquest fet suposaria l’enlairament definitiu per
aquesta tecnologia.
Una altre mesura complementària a l’ introducció d’enllumenat més eficient és la
necessitat d’instaurar sistemes d’operació eficient. Aquests són els següents;
• Sistemes de detecció de presència o temporització. Les zones d’ús esporàdic
disposaran d’un control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència o
temporització.
• Sistemes d’aprofitament de la llum natural, que regulin el nivell d’il·luminació
en funció de l’aportació de llum natural. Existeixen 2 tipus fonamentals de
regulació:
-

Regulació tot/res: la il·luminació s’apaga per sota o per sobre d’un nivell
d’il·luminació prefixat.
Regulació progressiva: la il·luminació es va ajustant progressivament segons
l’aportació de llum natural fins aconseguir el nivell d’il·luminació prefixat.

• Sectorització dels circuits d’il·luminació, de manera que es puguin connectar
únicament les làmpades necessàries a cada zona.
Taula 27. Tecnologies de regulació i control.

Estratègia de Control

Estalvi
(%)

Programació

40

Rellotges astronòmics i crepusculars

10

Llum natural

50

Cèl·lules Fotoelèctriques

20 - 30

Relojes Astronòmics y crepusculars

10

Dímer

10

Sectorització de la il·luminació

50

Detectors de presència i interruptors temporitzats
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6.3.3. Paràmetres escenari Il·luminació eficient
Aquest escenari ha estat realitzat sols per el sector domèstic, encara que podria
estendre’s en altres sectors.
Amb aquest seguit de mesures es pretén reduir el consum energètic mitjà prop del
70%.
Cita (Apunts de classe). Gerència Energètica. Classe: Rodrigo Ramírez.
Per la realització d’aquest escenari s’ha estimat que a l’any 2020 totes les vivendes
disposaran ja d’il·luminació eficient.

6.3.4. Resultats
Zona urbana
Les estimacions obtingudes són mostrades en els següents gràfics. Per tal de poder
tenir una millor perspectiva de l’escenari proposat aquest és comparat amb
l’escenari de Referència. D’aquesta manera és molt més fàcil observar les millores
obtingudes.

Gràfic 38. Consum d’energia final per il·luminació, escenari Referència.
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Gràfic 39. Consum d’energia final per il·luminació, escenari il·luminació eficient.

Gràfic 40. Comparativa consum d’energia final per il·luminació, escenari Referència i
escenari Il·luminació eficient.
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A l’escenari de referència s’observa un increment anual gradual. Això es degut a
que s’ha estimat un increment anual de les vivendes (3%). En aquest escenari el
consum final d’energia dedicada a il·luminació passa 94,4 milers de tep a l’Any
Base, a una xifra de 207 milers de tep l’últim any d’estudi (2030).
En canvi si ens fixem amb l’escenari d’Il·luminació eficient la gràfica queda repartida
en dos sectors. El primer es caracteritza per una baixada prolongada, la qual s’atura
a l’any 2020, ja que és l’any que es preveu que el desplegament d’il·luminació
eficient arribi a totes les vivendes. A partir de llavors es produeix una pujada
gradual causada per l’efecte del creixement anual del nombre de vivendes. La dada
més significativa d’aquest escenari és que el consum final a l’any 2030 en
il·luminació, és menor que el consum de l’Any Base, tot i l’ increment anual del
nombre de vivendes en un 3%.
L’estalvi acumulat al llarg de tots els anys d’estudi és de 1.689 milers de tep, xifra
molt similar a la obtinguda a l’escenari de Refrigeració eficient.
Taula 28. Comparativa del consum final en il·luminació en diferents escenaris i anys.
Unitat: milers de tep

Il·luminació
eficient
Referència

2007
94.4

2010
88.3

2015
72.6

2020
47.9

2025
56.8

2030
67.3

94.4

104.6

124.2

147.3

174.7

207.0

Zona rural

Gràfic 41. Consum d’energia final per il·luminació, escenari Referència.
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Gràfic 42. Consum d’energia final per il·luminació, escenari Il·luminació eficient.

Gràfic 43. Comparativa consum d’energia final per il·luminació, escenari Referència i
escenari Il·luminació eficient.
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Ja sigui a la zona rural o a la zona urbana es pot apreciar que les gràfiques
segueixen la mateixa tendència, ja que els paràmetres introduïts per les dues zones
són casi idèntics. A la zona rural també s’ha estipulat que el 100% de les vivendes
disposaran d’il·luminació eficient a l’any 2020.
Taula 29. Comparativa del consum final en il·luminació en diferents escenaris i anys.
Unitat: milers de tep

Il·luminació
eficient
Referència

2007

2010

2015

2020

2025

2030

5,5

5,1

4,1

2,6

3,1

3,5

6,5

6,0

7,0

8,1

9,4

10,9

Analitzant els resultats queda clar que l’ implantació de mesures per aconseguir
l’escenari d’il·luminació eficient s’ha de tenir molt en compte, ja que els resultats
són significatius.
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6.4. Escenari Electrodomèstics eficients
6.4.1. Introducció
L’escenari de la introducció d’electrodomèstics eficients està referit en el sector
domèstic. Durant la construcció de l’arbre de la demanda, dins el sector domèstic
s’ha creat una branca anomenada Altres Usos. Aquesta branca conté el conjunt
d’aparells usats en una vivenda durant la vida quotidiana. Un exemple són la
rentadora, assecadora, rentavaixelles, forn, televisió...

6.4.2. Estratègia per escenari Electrodomèstics eficients
Tal i com s’explica a l’escenari de Refrigeració eficient, en aquest escenari es
produeix també una aposta per fomentar la compra d’electrodomèstics eficients.
A part de fer una aposta important per la introducció d’electrodomèstics eficients és
necessari l’adopció d’un model de consum sostenible. És a dir, minimitzar la
malversació energètica millorant punts com la conscienciació de la societat.
Diferents eines per tal d’afrontar un enfocament sostenibilista des de el punt de
vista del consum energètic domèstic són:
•
•
•

Conscienciació de la societat a partir de campanyes publicitàries.
Penalització del sobreconsum.
Incentivació de l’eficiència.

6.4.3. Paràmetres escenari Electrodomèstics Eficients
A partir del canvi dels electrodomèstics explicats seguidament es preveu reduir el
consum de “Altres Usos” de 1500 kWh anuals a l’escenari de referència, a 1000 kWh
anual a l’escenari d’Electrodomèstics eficients. Per aconseguir aquest objectiu es
proposen les mesures següents.
Taula 30. Consum anual de diferents electrodomèstics d’eficiència energètica superior.

ELECTRODOMÈSTICS
Rentadora
Assecadora
Rentaplats
Total

kWh/any
132
328
132
592

Rentadora
Després del frigorífic la rentadora és l’electrodomèstic que més presència té en les
nostres llars, podem dir que gairebé arriba el 100%.
Llevat d’alguns fabricants que ofereixen rentadores Energy + sense el suport de la
normativa oficial, el comprador pot optar per màquines A, B o C.
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Per tant es proposa canviar les rentadores velles per d’altres més eficients. En el
nostre model es canviaran per rentadores de tipus A. L’any 2020 el total de les llars
disposaran de rentadores eficients del tipus A.
Assecadora
Actualment l’eficiència energètica de les assecadores a ascendit amb prou feines
una categoria en els últims anys. No hi ha per tant equips Energy+, ni es preveu
que a mig termini surtin equips molt més eficients.
Es preveu que totes les llars disposin de categoria C d’eficiència energètica a l’any
2020.
Rentaplats
La disponibilitat d’aquest electrodomèstic a les nostres llars creix ràpidament,
passant d’un 6,8% el 1991 al 22% el 2001. Actualment la xifra ronda el 50% de les
llars.
L’objectiu es aconseguir que a totes les llars disposin de rentaplats d’eficiència tipus
A, a l’any 2020.

6.4.4. Resultats
Zona Urbana

Gràfic 45. Consum d’energia final per Altres usos, escenari Referència.

~ 132 ~

Jaume Flores Clos

Gràfic 46. Consum d’energia final per Altres usos, escenari Electrodomèstics eficients.

Gràfic 47. Comparativa consum d’energia final per Altres usos, escenari Referència i
escenari Electrodomèstics eficients.
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A l’Any Base, any de partida per els dos escenaris, el consum final per Altres usos
va situar-se sobre els 340,9 milers de tep.
A l’escenari Tendencial es produeix un creixement anual del 3% del sector domèstic.
A part la intensitat energètica en Altres usos augmenta un 2,5% anual. A l’any 2030
es preveu un consum final de 1.187,3 milers de tep.
A l’escenari Electrodomèstics eficients s’evidencien dues etapes. La primera, en que
progressivament es van introduint electrodomèstics més eficients fins a l’any 2020.
El consum en aquesta primera etapa disminueix de manera poc considerable. A
partir de l’any 2020, el desplegament dels electrodomèstics eficients s’ha efectuat a
totes les llars i es produeix un augment progressiu degut a l’augment anual del
nombre de vivendes. A l’any 2030 el consum d’energia final es queda en 448,5
milers de tep.
L’estalvi acumulat durant tots els anys d’estudi és de 7.645 milers de tep, nombre
que equival a 1,5 vegades la producció d’energia elèctrica generada per les centrals
nuclears a Catalunya l’any 2007.
Zona Rural
A la zona rural es produeix la mateixa tendència a escala menor.

Gràfic 48. Comparativa consum d’energia final per Altres usos, escenari Referència i
escenari Electrodomèstics eficients.
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6.5. Escenari Intensitat Energètica Industrial
6.5.1. Estratègia per millorar l’ Intensitat Energètica Industrial
Aconseguir una millora de la intensitat energètica requereix d’una sèrie d’iniciatives
amb poc marge per la improvisació. Les mesures que cal portar a terme per
aconseguir la reducció proposada són variades i queden exposades seguidament.
• Establir una política d’eficiència energètica per el sector industrial.
-

-

Creació d’un organisme que desenvolupi projectes d’assessorament energètic
a les indústries establertes a Catalunya. Les empreses milloraran l’eficiència
dels processos industrials pel que fa a l’ús de l’energia i aconseguiran
importants estalvis.
Creació de campanyes d’informació i conscienciació per part de
l’administració.
Determinació d’indústries que han seguir processos d’auditoria.
Creació de distincions especials que afavoreixin el reconeixement públic
d’aquelles organitzacions que més destaquin en la millora de l’eficiència.
Canviar la legislació per tal que la millora de l’eficiència energètica es
converteixi en un requeriment indispensable a l’hora de rebre subvencions.
Sancions a les indústries que no compleixin els mecanismes i el programa
creat.
Concessió de subvencions i crèdits per millorar l’eficiència energètica de les
empreses industrials.

• Proposta de mesures concretes en el sector industrial.
-

Monotorització i control de processos.
Utilització de variadors de velocitat en motors elèctrics.
Sistemes de recuperació de calor de condensació.
Desenvolupament i implantació de sistemes integrats de gestió energètica i
de manteniment.
Millora de l’eficiència energètica en compressors d’aire.
Millora d’eficiència energètica en motors, calderes, forns i assecadors.
Millors de l’aïllament tèrmic en les rets de distribució de fluids tèrmics.
Introducció massiva d’il·luminació eficient a les indústries.
Ús d’energies renovables.
Instal·lació de sistemes de cogeneració.

La implementació d’aquestes mesures d’estalvi i eficiència energètica ens permetrà
reduir el consum d’energia. Això implica reduir els costos, adoptar un compromís
amb el medi ambient i una substancial millora de l’ imatge empresarial.
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6.5.2. Paràmetres escenari Intensitat Energètica Final
L’escenari tendencial tenia com a particularitat una augment progressiu anual del
3% del teixit industrial. A part d’aquest creixement del sector, les intensitats
energètiques mitjanes per activitat industrial també patien un creixement anual del
0,5%.
L’escenari de millora de la intensitat energètica conserva el mateix creixement anual
del sector industrial (3%). Amb les mesures detallades i consensuades de l’apartat
anterior s’ha estimat aconseguir una millora de l’eficiència energètica industrial del
5%. S’ha estipulat l’any 2020 com a data per aconseguir aquesta disminució de la
intensitat energètica industrial. Per tant, l’escenari de millora de la intensitat
energètica proposa aconseguir un reducció del 5% del consum mig industrial a l’any
2020.

6.5.3. Resultats

Gràfic 49. Consum d’energia final en el sector industrial, escenari Referència.
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Gràfic 50. Consum d’energia final en el sector industrial, escenari Intensitat energètica.

Gràfic 51. Comparativa consum d’energia final en el sector industrial, escenari Referència i
escenari Millora Intensitat Energètica.
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L’escenari Tendencial segueix un augment lineal durant el pas dels anys. A l’Any
Base aquest tenia un consum de 5.112 milers de tep. Els paràmetres proposats a
l’escenari de Referència provoquen a l’any 2030 un consum de 11.316 milers de
tep.
Pel que fa l’escenari de millora de la intensitat energètica, redueix el consum mitjà
per activitat progressivament en un 5% fins a l’any 2020. A partir de llavors es
manté estable el consum mitjà i creix a causa de l’augment de l’activitat industrial
estimada (3% anual).
Taula 31. Comparativa del consum final en el sector industrial en diferents escenaris i anys.
Unitat: milers tep

Int.
Energètica
Referència

2007

2010

2015

2020

2025

2030

5112,5

5522,1

6277,1

7132,5

8268,6

9585,5

5112,5

5670,8

6740

8010,9

9521,3

11316,5

Al realitzar un recompte de l’estalvi acumulat durant tots els anys, l’escenari de
millora de la Intensitat Energètica suposa un estalvi de 18.587,2 milers de tep.
Aquest estalvi equival en el consum d’energia final produït a Catalunya l’any 2007.
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6.6. Escenari Vehicle Elèctric
6.6.1. Iniciatives d’impuls del vehicle elèctric
És un fet evident que cada vegada més existeix un interès creixent per la
introducció del vehicle elèctric arreu del món. Un gran nombre de països han
anunciat durant els últims anys compromisos relacionats amb l’impuls del vehicle
elèctric. La taula següent mostra els objectius de diferents països.
Taula 32. Resum dels objectius de desplegament de vehicles elèctrics per a diferents
països. Font: AIE I ICAEN, 2009.

Sorprèn veure que països com Dinamarca es marquen l’objectiu d’aconseguir el
80% del parc automobilístic elèctric per l’any 2020. Un altre exemple que
impressiona és Japó, que pretén arribar a l’any 2020 al 50%.
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6.6.2. Estratègia escenari Vehicle Elèctric
Per tal d’afavorir la introducció del vehicle elèctric es plantegen una sèrie d’objectius
i actuacions per els propers anys. Els objectius són aquests:
• Treballar per aconseguir un desplegament del 30% del parc (turismes i
motocicletes) per l’any 2020 i del 50% del parc a l’any 2030.
• Desenvolupar una xarxa pública adient de punts de recàrrega.
• Ajuts per la instal·lació de punts de recàrrega privats.
• Promoure la recerca per tal maximitzà els beneficis des del punt de vista
energètic, mediambiental i econòmic.
Les actuacions a dur a terme per complir els objectius són:
• Ajuts econòmics a la compra de vehicles elèctrics i als punts de recàrrega tant
públics com privats.
• Projectes i campanyes de difusió per la població.
• Enfortiment de les debilitats de la cadena de valor del vehicle elèctric i
reforçament competitiu de la indústria de l’automoció vers l’arribada del vehicle
elèctric
• Avantatges pels usuaris de vehicle elèctric.
• Actuacions a la xarxa de distribució per millorar-la.
• Treballar amb la conscienciació de la societat partint de la base, els més joves.
Altres factors que fan que la incorporació del vehicle elèctric sigui molt interessant:
• Dependència dels combustibles fòssils. Com sap tothom existeix una gran
dependència dels combustible fòssils a Catalunya. El vehicle elèctric representa una
oportunitat per introduir altres fonts d’energia primària dins el sector transport.
•Energies renovables en generació d’energia elèctrica. La necessària
electrificació del sector transports permetrà una major integració de la generació
elèctrica amb fonts d’energia renovables.
• Eficiència energètica. el vehicle elèctric esdevé de mitjana un 50% més eficient
que el vehicle de combustió interna (VCI). Això s’accentua en zones urbanes, on els
motors de combustió interna encara són més ineficients.
• Optimització del sistema elèctric. La introducció dels vehicles elèctrics pot fer
pensar que comportarà la ampliació d’infraestructures relacionades tant a la
generació d’energia com al seu transport i distribució. Per altra banda, pot ser una
oportunitat per disminuir les diferències entre el consum en hora punta i el consum
en hora vall, incrementant l’eficiència econòmica del sistema elèctric, afavorint la
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integració de generació renovable no gestionable al sistema i reduint la necessitat
d’incrementar les inversions en centrals de generació d’energia elèctrica.
• Contaminació acústica. Aquest tipus de vehicles no produeixen gairebé de
sonoritat.

6.6.3. Paràmetres escenari Vehicle Elèctric
L’escenari tendencial proposa un augment progressiu anual del 3% del sector
transport. A part d’aquest creixement del sector previst, les intensitats energètiques
mitjanes (vehicle/km) per tipus de vehicle no pateixen cap alteració anual.
L’escenari del vehicle elèctric, conserva el mateix creixement anual del sector
transport (3%). A de quedar clar que sols es contempla la introducció d’un cert
tipus de vehicles, els quals són els turismes i les motocicletes.
Els objectius proposats són:
• Introducció massiva del vehicle elèctric en el parc automobilístic català.
• A l’any 2020 el vehicle elèctric ha de representar el 30% del total del parc català
(turismes i motocicletes).
• A l’any 2030 l’objectiu és assolir el 50% del parc català (turismes i motocicletes).
• L’entrada del vehicle elèctric provoca la disminució percentual dels vehicles de
gasolina i gasoil, els quals queden de la manera següent;

Taula 33. Canvis percentuals dels vehicles de combustió.
Unitat: %

Tipus Turisme

2020

2030

Gasolina

10

5

Gasoil

60

45

Tipus Motocicleta 2020

2030

Gasolina

10

5

Gasoil

60

45
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6.6.4. Resultats

Gràfic 52. Consum d’energia final en el sector transport, escenari Referència.

Gràfic 53. Consum d’energia final en el sector transport, escenari Vehicle Elèctric.
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Gràfic 54. Comparativa consum d’energia final en el sector transport, escenari Referència i
escenari Vehicle Elèctric.

El consum d’energia final a l’Any Base en el sector transport està fixat en 6.490,1
milers de tep.
A l’escenari Tendencial el consum de combustibles pateixen un augment lineal. A
l’Any 2030 el seu consum serà de 12.405,6 milers de tep.
Si parlem de l’escenari d’introducció del Vehicle Elèctric (turismes i motocicletes), es
produeix un augment significatiu del consum d’electricitat. Alhora hi ha una
disminució del consum de gasolina. El consum de gasoil també augmenta, però de
manera inferior a l’escenari Tendencial. El consum final d’energia a l’any 2030 en
l’escenari del Vehicle Elèctric és de 10.476,5 milers de tep.
Taula 34. Comparativa del consum final en el sector Transport en diferents escenaris i anys.
Unitat: milers de tep

Vehicle
Elèctric
Referència

2007

2010

2015

2020

2025

2030

6490,1

7052,8

8122,7

9354,6

10772,8

12405,6

6490,1

6887,5

7611,7

8391,9

9382,8

10476,5

Amb l’aplicació de l’escenari Vehicle Elèctric l’estalvi d’energia al llarg de tots els
anys arriba a ser de 20.586 milers de tep.

~ 143 ~

Model integral de l’energia de Catalunya per la generació d’escenaris sostenibles

Turismes

Gràfic 55. Consum d’energia final en el sector transport, Turismes. Escenari Referència.

Gràfic 56. Consum d’energia final en el sector transport, Turismes. Escenari Vehicle
Elèctric.
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Gràfic 57. Comparativa consum d’energia final en el sector transport, Turismes. Escenari
Referència i escenari Vehicle Elèctric.

Com es pot observar a les gràfiques superiors la introducció del cotxe elèctric és el
gran causant de la disminució del consum d’energia.
A l’Any Base, any de partida per els dos escenaris, el consum d’energia final fora de
2.630,2 milers de tep.
A l’escenari de Referència el consum creix linealment fins arribar a l’any 2030 a
4.804,3 milers de tep. El seu repartiment per tipus de font d’energia pot ser
observat a la taula inferior.
Taula 35. Consum d’energia final per fonts a l’escenari de Referència.
Unitat: milers de tep

Diesel
Electricitat
Gasolina
TOTAL

2007
1597,4
0
1032,8
2630,2

2010
1778,2
0
1059
2837,2

2015
2147,5
0
1090,2
3237,8
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2020
2589,5
0
1104,5
3693,9

2025
3117,7
0
1095,6
4213,2

2030
3748,5
0
1055,8
4804,3
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Si considerem l’escenari d’introducció del Vehicle Elèctric, en el subsector dels
turismes no s’observa un creixement tant gran del consum. La introducció dels
cotxes elèctrics provoquen la disminució del percentatge de cotxes sobre el total
del parc que funcionen amb combustibles fòssils (gasolina i gasoil).
És important tenir en consideració el fet que els cotxes elèctrics tenen un consum
bastant inferior respecte els cotxes de combustió. Això provoca que el consum
d’electricitat no es dispari de manera exagerada.
Taula 36. Consum d’energia final per fonts a l’escenari Vehicle Elèctric.
Unitat: milers de tep

Diesel
Electricitat
Gasolina
TOTAL

2007
1597,4
0
1032,8
2630,2

2010
1671,6
45,5
959,3
2676,5

2015
1818,1
140,7
782
2740,8

2020
1968,8
265
523,8
2757,6

2025
1997,1
409,7
455,4
2862,2

2030
1984,5
593,6
351,9
2930,1

L’estalvi acumulat en combustibles petrolífers sols en turismes durant la durada
de l’estudi és de 20.012 milers de tep.

Motocicletes

Gràfic 58. Consum d’energia final en el sector transport, Motocicletes. Escenari Referència.
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Gràfic 59. Consum d’energia final en el sector transport, Motocicletes. Escenari Vehicle
Elèctric.

Gràfic 60. Consum d’energia final en el sector transport, Motocicletes. Escenari Referència i
escenari Vehicle Elèctric.
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Encara que el consum final de les motocicletes és més baix respecte els cotxes, les
gràfiques obtingues són coincidents. La introducció de la motocicleta elèctrica
representa la entrada en el mercat d’una nova energia, la electricitat.
Les motocicletes de combustió disminueixen de forma important en el parc català.
El fet de que les motocicletes elèctriques tinguin un consum més moderat que les
seves predecessores provoca un augment molt més moderat del consum d’energia
final.
L’Any Base el consum per aquest tipus de vehicle es predisposa en 87,1 milers de
tep.
L’escenari de Referència representa augmentar el consum anualment
combustibles fòssils, arribant a l’any 2030 a un consum de 169,8 milers de tep.

de

Per l’escenari del Vehicle Elèctric, la massiva entrada d’aquest tipus de vehicle frena
el creiexement més agosarat que provoquen les motocicletes de combustió. Les
motocicletes de combustió es redueixen progressivament. Per finalitzar a l’any 2030
s’estima arribar a un consum de 114,8 milers de tep.
L’estalvi acumulat per les motocicletes és de 574 milers de tep.
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6.7. Escenari combinat
6.7.1. Paràmetres de l’escenari combinat
Com el seu nom indica, l’escenari Combinat és un còctel dels anteriors escenaris. És
a dir, es tracta de convergir tots els escenaris proposats anteriorment en un mateix.
Aquests escenaris són:
-

Il·luminació Eficient.
Refrigeració Eficient.
Electrodomèstics Eficients.
Intensitat Energètic Industrial.
Vehicle Elèctric.

Amb l’obtenció d’aquest escenari Combinat es pretén aconseguir una visió més
clarificadora del potencial dels escenaris proposats.

6.7.2. Resultats

Gràfic 61. Consum d’energia final a Catalunya, escenari Referència.
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Gràfic 62. Consum d’energia final a Catalunya, escenari Combinat.

Gràfic 63. Consum d’energia final a Catalunya, escenari Referència i escenari Combinat.
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A primera vista pot passar inadvertida la gran quantitat d’energia final que els
escenaris proposats permeten estalviar. Per això es proposa observar la taula
inferior.
Taula 37. Comparativa consum d’energia final per l’escenari de Referència i escenari
Combinat.
Unitat: milers de tep

2008

2010

2015

2020

2025

2030

Referència

16,5

17,6

20,7

24,3

28,6

33,7

Combinat

16,4

17,2

19,4

21,9

25,1

28,9

Sols realitzant unes quantes operacions senzilles (sumes i restes) és suficient per
establir la xifra exacte del consum d’energia susceptible de ser reduïda mitjançant
l’escenari Combinat. La xifra d’estalvi total ascendeix a 46.209 milers de tep, o el
que és el mateix, 3 vegades el consum d’energia final consumit per Catalunya a
l’any 2007.
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CAPÍTOL 7:
RESULTATS I
CONCLUSIONS

7.1. Introducció
Una vegada finalitzats cada un dels apartats que componen aquest projecte, sols
queda realitzar un anàlisi dels resultats per definir les conclusions més importants.
Les conclusions del projecte es troben a continuació.

7.1.1. Conclusions


Catalunya té una total dependència de l’exterior pel que fa a recursos fòssils,
els quals són la base i casi la punta del sistema energètic català. Els recursos
fòssils representen el 75% del total del consum d’energia primària de
Catalunya.

•

Degut a les limitacions de competències que Catalunya té sobre planificació
energètica, el consum energètic serà un dels punts més importants ha
intervenir o modificar des de Catalunya.
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•

L’altre punt d’intervenció des de Catalunya és sobre la xarxa de transformació
i distribució. L’àmbit de les energies renovables és el que genera més marge
de maniobra o oportunitats.

•

En l’àmbit català s’aposta per la construcció de noves centrals de cicle
combinat, cosa que comportarà encara una major dependència de l’exterior.

•

El sector Transport i el sector Servei consumeixen el 71,5% del consum
d’energia final a Catalunya, per tant són dos sectors els quals s’han de revisar
per efectuar una millora d’ eficiència en els processos.

•

Cal diversificar la producció d’energia elèctrica. El 90% de la producció
d’electricitat està lligada a les energies fòssils o a l’urani. Si no es realitza,
qualsevol crisi política amb els països exportadors podria causar greus
perjudicis a Catalunya.

•

La solució més viable per la diversificació de la producció elèctrica és la de
aposar per la implantació d’energies renovables, les quals es troben molt per
sota de la seves possibilitats.

•

La creació de l’Any Base és la part del projecte més important. A la vegada,
també ha estat la part més dificultosa. La estructuració i organització ha estat
una feina pacient i molt encallada.

•

Molta dificultat en la recerca d’estadístiques o dades de determinats sectors o
subsectors.

•

Les administracions no contribueixen a la posada en coneixement o publicació
de bona part d’estadístiques de les quals disposen estudis o enquestes.

•

Per a la realització de projectes d’aquest tipus és molt important saber
realitzat estimacions que no es desviïn molt de la realitat, ja que en
determinats casos les dades no seran conegudes.

•

La fiabilitat de l’estructura creada pot ser molt superior. El correcte calibrat
del model energètic segurament comportaria un treball a llarg termini de
varies persones.

•

La part relativa del model energètic dedicada a la transformació pot ser
àmpliament millorada. Sols s’ha tingut en compte la producció d’electricitat.
No s’ha pogut introduir dades sobre refinació de petroli o producció de carbó,
ja que no s’ha trobat informació.
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•

L’escenari Tendencial ens mostra l’augment progressiu i contundent del
consum d’energia a Catalunya. El consum d’energia primària a per l’any 2030
casi duplicarà la del 2007.

•

Si la demanda continua pujant com marca l’escenari Tendencial, el saldo
d’intercanvis elèctrics seguirà patint una tendència a l’alça en els propers
anys.



L’escenari de Refrigeració eficient genera un estalvi acumulat al llarg de tots
els anys de 1.950 milers de tep, xifra que equival a casi la meitat de la
producció d’energia elèctrica generada durant un any per les centrals
nuclears catalanes.



L’escenari d’ Il·luminació eficient evidència les possibilitats de reducció de la
demanda sobre aquest punt. Encara que en aquest projecte l’escenari sols
estigui vinculat en el sector domèstic, les mesures aportades també serien
vàlides (afegint certes consideracions) a altres sectors, com per exemple el
sector serveis. L’estalvi acumulat durant tots els anys d’estudi és de 1.689
milers de tep.



L’escenari Electrodomèstics eficients genera un estalvi energètic acumulat
any a any de 7.645 milers de tep, nombre el qual equival a 1,5 vegades la
producció d’energia elèctrica generada per les centrals nuclears a Catalunya
l’any 2007.



L’escenari Intensitat Energètica industrial, mostra que és possible reduir la
intensitat energètica degut a la millora contínua dels processos i l’eficiència.
Al realitzar un recompte de l’estalvi acumulat durant tots els anys, l’escenari
de millora de la intensitat energètica suposa un estalvi de 18.587,2 milers de
tep. Aquest estalvi equival al consum d’energia final a Catalunya a l’any
2007.



L’escenari del Vehicle elèctric provocarà uns disminució important de la
utilització de productes petrolífers per el sector transport. L’estalvi acumulat
en combustibles petrolífers sols referit en turismes de 20.012 milers de tep.
Això equival a més de 3 vegades el consum de productes petrolífers
ocorregut en el sector transport l’any 2007.



Per altra banda, la introducció del vehicle elèctric pot ser una oportunitat per
disminuir les diferències entre el consum en hora punta i el consum en hora
vall, incrementant l’eficiència econòmica del sistema elèctric, afavorint la
integració de generació renovable no gestionable al sistema i reduint la
necessitat d’incrementar les inversions en centrals de generació elèctrica.
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A l’escenari Combinat la xifra d’estalvi total ascendeix a 46.209 milers de tep,
o el que és el mateix, 3 vegades el consum d’energia final a Catalunya a l’any
2007.



És vital establir d’una vegada per totes el futur model energètic per
Catalunya. És a dir, definir per a quines tecnologies es decideix apostar de
forma consensuada amb totes les parts implicades.



Aplicació d’una política sostenibilista. El consum d’energia final creix any rere
any a Catalunya. Cal aplicar una política energètica de conscienciació i
educació de la societat. És vital explicar el problema a la població, ja que és
imprescindible un canvi cultural en matèria energètic.



Leap. El programa es pot considerar una eina prioritària i significativa a l’hora
de prendre decisions en problemàtiques de planejament energètic.



Leap. El seu aspecte i organització ajuda a treballar sense moltes
complicacions des de el primer ús. És molt intuïtiu. La seva estructura de
dades és molt flexible, el que permet realitzar anàlisis detallats segons
especifiqui l’usuari.



Leap. Els seus usos poden ser molt variats: com a base de dades, com a eina
per a realitzar projeccions, com a eina d’anàlisi de polítiques, etc.



Leap. Els resultats obtinguts dels diversos anàlisi o escenaris són transmesos
de forma ràpida. Poden ser consultats de varies formes: taules, gràfics o els
dos conjuntament.



Leap. Permet canviar d’unitats de les dades introduïdes o dels resultats molt
fàcilment. Això ens evita un treball extra. També existeix una opció
d’importació de gràfics i taules a programes de text (Word i Excel).



Leap. No sols es limita a treballs d’anàlisi energètic, sinó que a la vegada
permet avaluar costos i processos ambientals generats.

7.1.2. Treballs futurs
Aquest projecte final de carrera no deixa de ser una iniciació que estableix les bases
per altres projectes o treballs que poden venir a posterior.
Futurs treballs que poden complementar aquest projecte són:
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•

Millorar la informació referida en el sistema energètic de Catalunya. És a dir,
millorar l’arbre estructurat en el programa LEAP amb dades o informacions de
nova publicació o desconegudes.

•

El programa LEAP permet avaluar els costos i cargues ambientals de cada
tecnologia i escenari. Treballar en aquests dos aspectes que ens permetran
obtenir més coneixements, i d’aquesta forma poder analitzar millor el model
energètic català.

•

La zona relativa a la transformació és la part que es troba amb més vies de
desenvolupament. Gran dificultat de trobar estadístiques relacionades amb
altres transformacions que es porten a terme a Catalunya. Per exemple:
refinació de petroli, producció de carbó.

•

Treballar per aconseguir una major fiabilitat del sistema creat. Per això seria
necessari un grup de persones treballant durant un temps considerable.
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