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Estudi model energètic PEMB. Capítol 1

Introducció

La revisió dels models energètics com a estratègia de 
desenvolupament futur

Al resum executiu del seu últim World Energy Outlook, l’Agència Internacional de 
l’Energia afirmava el següent:

El sistema energètic mundial es troba en una cruïlla. Les tendències actuals del 
subministrament i consum d’energia són clarament insostenibles, tant des del punt 
de vista ambiental com de l’econòmic i social. Aquestes tendències poden-i han de 
ser modificades; encara hi ha temps per a canviar de rumb. No és exagerat dir que 
el futur de la prosperitat humana depèn de la manera en què sabrem respondre als 
dos principals desafiaments que se’ns plantegen en l’actualitat en matèria d’energia: 
assegurar un proveïment d’energia fiable i assequible i passar ràpidament a un nou 
sistema de subministrament d’energia amb baixes emissions de carboni, eficient 
i respectuós amb el medi ambient. El que ens fa falta és ni més ni menys que una 
revolució energètica.

A la crisi climàtica i energètica se n’hi suma ara una altra de greu, econòmica inter-
nacional, provocada per la crisi financera més important des de la Segona Guerra 
Mundial. En aquest escenari complex, en el qual les diverses crisis es retroali-
menten a diferents nivells, es fa més necessari que mai tenir una estratègia de 
desenvolupament capaç de donar resposta als reptes que se’ns presenten. Sense 
un model energètic que tingui en compte aquestes interrelacions serà difícil, tant 
per a l’economia com per a la societat en el seu conjunt, afrontar el futur amb les 
garanties suficients per garantir un desenvolupament que sigui econòmicament, 
socialment i ecològicament sostenible.

L’objectiu d’aquest informe no és només proposar un model energètic, allò que 
tècnicament es coneix com “mix energètic”, on els consums es reparteixen entre 
diverses fonts energètiques, sinó integrar aquesta necessitat amb altres conside-
racions, que van des de les estratègies de desenvolupament urbà, passant pels 
models de mobilitat, els usos del sòl i les estratègies de desenvolupament fins a la 
creació de pols econòmics i de desenvolupament tecnològic i de coneixement.
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L’ampliació del focus, del mix energètic cap a una estratègia més transversal i global, res-
pon a la necessitat de treballar sobre la gestió de la demanda, de manera que les polítiques 
energètiques s’ocupin també de racionalitzar la demanda i no només d’assegurar-se el 
creixement a tota costa del subministrament energètic. També se’ns presenta l’oportunitat 
de començar a treballar per una reconversió del teixit industrial i de creació de coneixe-
ment més orientada a la “revolució energètica” que demana l’Agència Internacional de 
l’Energia. L’àrea metropolitana de Barcelona té el potencial necessari per convertir-se en un 
pol d’atracció d’aquesta “revolució energètica”. En alguns casos, com és el de la indústria de 
l’automoció, aquesta reconversió és obligada i urgent, atès que tant la crisi econòmica com 
la crisi ambiental ens empenyen a promoure canvis profunds que poden convertir-se en 
oportunitats per a un sector en crisi.

Les potencialitats de l’àrea metropolitana de Barcelona són grans davant aquests reptes. 
L’àrea concentra el major nombre d’universitats i centres de recerca de Catalunya, impres-
cindibles per a un nou impuls per al desenvolupament basat en la R+D+I de noves tec-
nologies en el camp energètic. Algunes iniciatives recents, com ara l’Institut de Recerca 
de l’Energia de Catalunya, que tindrà un dels seus centres a Barcelona, dedicat a l’estalvi i 
l’eficiència energètiques, representen passes clares en aquesta direcció.

Tampoc cal oblidar el pes demogràfic i social de l’AMB, el seu dinamisme i la seva 
capacitat per convertir-se en exemple a seguir. Perquè els reptes que se’ns plan-
tegen van encara més enllà: requeriran una convicció important i la participació 
activa de la societat. Des d’aquest punt de vista, l’enfortiment del teixit social i la 
seva implicació en la construcció d’un futur més sostenible en tots els aspectes 
esmentats, econòmic, social, ecològic, serà imprescindible per avançar en exigèn-
cies com l’estalvi i l’eficiència energètica. Per això serà necessària una estratègia 
de comunicació adequada, que impliqui tots els sectors socials, ja que les solucions 
necessàries no són exclusives d’un sol sector. Seran els ciutadans amb els seus can-
vis d’hàbits, les empreses amb la seva innovació, les institucions i poders públics 
amb els seus esforços coordinats qui finalment faran possible sortir ben parats 
d’aquests repte. Els municipis, integrats i coordinats en organismes com l’AMB són 
la primera instància des d’on cal impulsar aquest canvi.

Algunes ciutats i àrees metropolitanes arreu del món ja han començat aquest pro-
cés. Impulsades pel fort encariment dels preus energètics en el període 2004–2008, 
i arran de les preocupacions per la seguretat del subministrament energètic i el 
canvi climàtic, municipalitats importants com ara San Francisco, Nova York o Lon-
dres han presentat plans de desenvolupament que tenen en compte els reptes 
ambientals. Aquests plans, a més, no són incompatibles amb les accions neces-
sàries per a sortir de la crisi, en la mesura que reclamen inversions locals en la 
millora d’infraestructures del transport públic, la generació d’energia amb tecno-
logies més netes i una millor cohesió social mitjançant l’enfortiment de les econo-
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mies locals i el consum de proximitat.

No caldrà oblidar tampoc les accions que des d’altres nivells de l’administració 
es proposen, tant els governs autonòmics com estatals o, en el nostre cas, les pro-
postes europees se’ns presenten com exemples i propostes a les quals ens hem 
de sumar, aportant tot el que de bo i innovador ens permeten les nostres grans 
potencialitats.

Els reptes són diversos i difícils, però la millor manera de superar-los serà des 
d’una actitud proactiva i que ens permeti sortir d’aquestes crisis més reforçats 
i mantenint el nostre paper de lideratge i exemple per a la resta de Catalunya, 
Espanya, Europa i el món.

Les tres crisis com a impuls per a l’acció

El canvi climàtic

Amb la publicació de l’Informe Stern a finals de 2006 i del Quart Informe d’Avaluació 
de l’IPCC durant els primers mesos de 2007, el consens científic construït durant 
dècades arriba a la política i als mitjans: l’escalfament del clima és evident i exis-
teix un grau força alt de certesa sobre l’origen humà de les seves causes.

Aquest consens ha de servir, entre d’altres, per renovar l’impuls donat pel Protocol 
de Kyoto, els objectius del qual expiraran el 2012. Governs a tots els nivells i ins-
titucions supranacionals ja han proposat polítiques destinades a lluitar contra el 
canvi climàtic: les Agendes 21 Locals, el Pla d’Acció per a la Mitigació dels Efectes 
del Canvi Climàtic 2008–2012 de la Generalitat de Catalunya, la Estrategia Espa-
ñola de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007–2012–2020 del Govern 
de l’Estat espanyol i, a una escala superior, el Programa Europeu per al Canvi Cli-
màtic, amb iniciatives com el Sistema de Comerç d’Emissions, entre d’altres.

El principal objectiu comú de tots aquests programes és la reducció de les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), emesos bàsicament en la combustió dels 
combustibles fòssils com el carbó, el petroli o el gas natural. En segon lloc hi tro-
bem l’aposta per les energies renovables o netes i per la racionalització de l’ús de 
l’energia1 

Malgrat aquestes actuacions, hi ha indicis que el consens entorn del procés de 
canvi del clima en què estem immersos és encara massa tímid. Estudis recents afir-
men que l’IPCC (que analitzà dades fins el 2000 per les seves projeccions) ha estat 
“massa” optimista en les seves previsions. Així, el Global Carbon Project (GCP) 

1  Exemples presos 
de l’Estrategia 
Española de Cambio 
Climático y Energía 
Limpia Horizonte 
2007–2012–2020 
(Ministeri de Medi 
Ambient 2007).
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determina que la realitat està superant el pitjor dels escenaris previstos, tant pel 
que fa a la concentració de gasos amb efecte d’hivernacle com a la temperatura 
superficial de la Terra i el nivell del mar. Segons alguns autors, les causes s’han 
de cercar en l’extensió del model econòmic occidental a escala planetària, amb la 
conseqüent acceleració de l’economia basada en l’ús massiu de combustibles fòs-
sils a la Xina, l’Índia i altres països.

Les encara tímides mesures contra el canvi climàtic s’hauran de reforçar, si no 
volem caure en escenaris potencialment catastròfics que duran a duplicar les con-
centracions de gasos d’efecte hivernacle a finals d’aquest segle, que portarien a 
una elevació de la temperatura mitjana del planeta de fins a 6º C.

Els països on més augmentaran aquestes emissions seran els països en transi-
ció, especialment la Xina, l’Índia i l’Orient Mitjà. Però des del punt de vista de 
les emissions per càpita, aquests països encara es trobaran molt lluny del nivell 
d’emissions dels països industrialitzats, als quals pertanyem. A més, la major 
part dels augments d’emissions es donarà a les ciutats. Com a conseqüència de la 
creixent urbanització, el 2030 el 76% de les emissions de GEH tindran el seu origen 
a les ciutats.

La crisi energètica

La reducció en les emissions de CO2 no és l’únic repte de futur en relació al nostre 
model energètic. La seguretat de l’abastament en un escenari continuista no està 
ni molt menys garantida. Aquest perill de desabastament és conseqüència tant 
de les característiques del nostre model energètic actual, com de condicionants 
geopolítics, socials i econòmics de tota mena.

En un 81%, les energies primàries consumides al món són d’origen fòssil, de 
manera que aquests combustibles (carbó, petroli i gas natural) són, a més de 
finits i, per tant subjectes a un esgotament progressiu, font d’emissions dels GEH. 
Només aquests fets ja ens obliguen a pensar en una transició energètica en la qual 
aquests combustibles disminueixin com abans millor el seu pes relatiu en el con-
junt d’energies primàries consumides.

D’altra banda, el 70% de les reserves de petroli i de carbó es troben concentrades en una 
el·lipse estratègica que va des de la península aràbiga fins a Sibèria, una zona tradicional-
ment inestable que engloba països com Iraq, Iran, Geòrgia o Afganistan. La inestabilitat 
política és només un dels factors, ja que fins i tot en països rics en recursos fòssils i amb 
una certa estabilitat, com és el cas de l’Aràbia Saudita, el seu sector energètic està tancat a 
la inversió estrangera, fet que deixa el desenvolupament dels recursos energètics en mans 
dels interessos purament nacionals, per tal que aquests es converteixin en fluxos comer-
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cials a l’abast dels mercats mundials.

El proteccionisme i el nacionalisme energètic són un altre factor molt important 
de cara a assegurar el futur proveïment energètic, tal com ja s’ha vist amb el tall de 
la conducció de gas pel conflicte comercial i polític entre Rússia i Ucraïna, l’hivern 
de 2008/09.

Pel que fa a la disponibilitat de recursos energètics fòssils, el consens és que aquests recur-
sos existeixen en volums suficients per a fer front a la demanda esperada, sempre que 
aquests es puguin transformar en reserves. Entre aquests recursos destaca, per la seva con-
tribució en termes absoluts (34% de l’energia primària), el petroli. Les reserves provades 
declarades2 de petroli es calculen entre els 1,2 i els 1,3 bilions de barrils, suficients, en teo-
ria, per abastar el món durant 40 anys més al ritme de consum actual. Si afegim a aquests 
volums el que s’espera descobrir i un augment tècnic de les reserves, l’AIE calcula que s’ha 
consumit només una tercera part del petroli existent.

Pel que fa al gas natural, el cas és similar al del petroli: els recursos són abundants i el repte 
rau a transformar aquests recursos en fluxos comercials estables i a un preu assequible. Les 
reserves provades són de 180 bilions de metres cúbics, suficients per a satisfer el consum 
actual durant 60 anys. Però la concentració de les reserves (Rússia, Iran i Qatar concentren 
el 56% de les reserves mundials) i les característiques físiques del mateix recurs fan que 
encara sigui un repte transformar els actuals mercats regionals de gas natural en un mercat 
global com el del petroli. El comerç transcontinental de gas natural obliga al transport en 
vaixells metaners, exigeix una gran inversió inicial per a construir infraestructures de trans-
port des dels jaciments fins a les estacions que converteixen el gas en líquid (refredant-lo 
fins als -160º C), per a després carregar-lo en vaixells especials que en arribar a la seva des-
tinació s’hauran de regasificar. El transport de gas resulta, doncs, tres vegades més car que 
el de petroli 

El carbó és encara més abundós; segons el BP World Energy Statistical Review, al ritme 
actual de consum, existeixen reserves per a 147 anys. No obstant, diversos informes mani-
festen dubtes al respecte. En aquest sentit destaca l’informe redactat3 per un panel cien-
tífic organitzat per la National Academy of Sciences dels EUA, que adverteix d’una certa 
complaença en les estimacions de les reserves d’aquest país, atès que les actuals estima-
cions de les reserves de carbó estan basades en mètodes que no s’han revisat o comprovat 
des de la seva concepció, el 1974. Aquest panel científic va concloure que usant mètodes 
actualitzats, només una petita fracció de les reserves estimades són reserves que es puguin 
extreure. D’altra banda, l’Energy Watch Group (EWG) d’Alemanya conclou que les dades 
sobre reserves globals de carbó són de mala qualitat i que semblen esbiaixades cap a consi-
deracions optimistes. Els perfils de producció més realistes, segons l’EWG, suggereixen que 
al voltant del 2025 la producció de carbó començarà la seva davallada.

2. Encara hi ha 
controvèrsia pel 
que fa al veritable 
origen d’un 
augment del 26% 
en les reserves 
mundials de petroli, 
produït a la dècada 
dels 80 a un grup 
de països de l’OPEP, 
ja que la revisió 
no va tenir el seu 
origen en nous 
descobriments.

3. Coal: Research 
and Development 
to Support National 
Energy Policy” [en 
línia] (http://books.
nap.edu/openbook.
php?record_
id=11977&page=R1).
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Sense tenir en compte aquestes revisions a la baixa, cal recordar que el carbó és el 
combustible fòssil que més emissions de GEH produeix i que, per tant, és el primer 
combustible fòssil que es planteja substituir (sense tenir en compte el desenvolu-
pament del “carbó net”, que podria solucionar la qüestió de les emissions, si es 
desenvolupa amb èxit).

La crisi econòmica

Un dels efectes negatius de l’actual crisi econòmica és la caiguda de la inversió en infraes-
tructures energètiques. Les projeccions de l’AIE anuncien que, per tal que el seu escenari 
continuista sigui realitat, el sector energètic mundial necessita inversions anuals de més 
d’un bilió de dòlars des d’ara fins al 2030. Un 52% d’aquesta xifra correspon a la genera-
ció elèctrica, mentre que la resta correspon sobretot al sector de l’explotació de petroli i 
gas. Dels totals necessaris en inversió, una mica més de la meitat es necessiten només per 
mantenir els nivells actuals de consum. Cal recordar que aquestes previsions estan basades 
en uns preus del petroli de 100 $/barril d’ara al 2015, augmentant fins als 120 $/barril el 
2030. L’actual davallada dels preus del petroli ja està produint cancel·lacions de diversos 
projectes, de manera que en un futur de recuperació econòmica es podria produir una crisi 
de subministrament de petroli que tornés a disparar els preus. Cal tenir en compte que el 
percentatge del PIB mundial destinat a pagar la factura petrolífera es va disparar fins al 4% 
el 2007 (des d’un 1% el 1998) i que l’AIE creu que aquest percentatge s’estabilitzarà entorn 
del 5% d’ara al 2030.

En l’actualitat, la caiguda de la demanda a causa de la crisi econòmica ha alleujat les ten-
sions entorn del subministrament d’energia, especialment el petroli. Si els plans que opten 
per destinar una part important dels estímuls fiscals en l’actual crisi a la transformació del 
model energètic es materialitzen, aquesta crisi podrà convertir-se en una bona oportunitat 
per a posar els fonaments d’un nou paradigma energètic. Però cal recordar, tal com ens 
adverteix la mateixa AIE, que un cop tornem al camí del creixement econòmic, el perill 
de patir una crisi de subministrament petrolífer serà molt gran. Per tant, els estímuls, els 
plans, les mesures a prendre per sortir de la crisi han d’incloure també canvis estructurals 
que ajudin a reduir la dependència del petroli en els transports. I com que probablement 
les alternatives, ja sigui en forma de vehicles amb combustibles alternatius o d’expansió 
dels serveis de transport públic, tardaran a tenir un impacte significatiu, caldria començar 
per mesures d’estalvi i d’eficiència. Aquestes tindrien a més la virtut de millorar la nostra 
balança comercial, penalitzada per la importació de gairebé tots els combustibles (inclo-
ent-hi l’urani enriquit de les nostres centrals nuclears).

Crisi com a oportunitat
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El triple repte del canvi climàtic, la crisi energètica i la crisi econòmica ja han portat diverses 
ciutats i regions de tot el món a plantejar-se quines accions d’àmbit local són necessàries 
per adaptar-se o prevenir els pitjors efectes d’aquesta crisi energètica i ambiental. Aquests 
plans van néixer a partir de les preocupacions energètiques i climàtiques, però atesa la 
seva orientació cap a la gestió de la demanda i la prevenció davant possibles crisis climàti-
ques i/o energètiques, la seva aplicació encara es veu més necessària i adient en la situació 
actual.

Aproximació a algunes experiències en marxa

A la Unió Europea, en el marc de les polítiques actuals, les previsions per al 2030 preveuen 
un augment del 15% en el consum energètic, a la vegada que l’economia creixerà un 2% 
anual. A finals d’aquest període s’espera que l’increment del consum energètic sigui per-
centualment menor que el creixement del PIB, a causa d’una disminució de la intensitat 
energètica anual en un 1,5% (CE 2006)4. Davant dels reptes de la seguretat energètica i la 
lluita contra el canvi climàtic, la millora de la intensitat energètica, la disminució dels inputs 
energètics necessaris per fer augmentar el PIB en un punt, esdevé l’eina preferida a l’hora 
de conjugar el creixement econòmic amb la contenció del consum energètic (CE 2006).

La disminució en la intensitat energètica observada en alguns països desenvolupats pot 
explicar-se principalment per la substitució progressiva del carbó pel gas natural en la 
generació elèctrica, i per la deslocalització de les indústries més intensives en energia cap 
a d’altres països (Prieto 2008)5. Per tant, malgrat les bones intencions, es preveu que el con-
sum energètic a Europa (així com la mitjana mundial) no deixi de créixer, fins i tot en aquells 
escenaris “virtuosos” que contemplen mesures d’eficiència energètica. La conjuntura actual 
obligarà Europa a agilitzar la transició energètica i l’opció més prudent seria un fort impuls 
a les energies renovables, alhora que es treballi per reduir de manera important el consum 
energètic en termes absoluts.

Tot i que fa un parell d’anys el comissari europeu de l’energia Andris Piebalgs va admetre 
que no tenia plans per afrontar amb rapidesa el creixement del preu del petroli i del gas, ja 
que l’escenari anomenat “pic del petroli” no era més que una teoria, darrerament ha canviat 
substancialment el discurs.

Actualment, el mateix Piebalgs exposa que, de la mateixa manera que la preocupació pel 
canvi climàtic és crucial, els decisors polítics no han d’oblidar el tema de la seguretat ener-
gètica. Remarca així que, tal com la crisi del 1970 presentava una discrepància d’un 5% 
entre el subministrament de petroli i la demanda, el buit entre capacitat de subministra-
ment i demanda en un escenari post pic del petroli podria ampliar-se un 4% anualment, 
assolint així una diferència de 20% al cap de cinc anys.

4. Comissió Europea, 
Annex al Llibre verd 
"A European Strategy 
for Sustainable, 
Competitive and 
Secure Energy What is 
at stake–Background 
document", 2006.

5. Prieto, P., 
Opciones 
económicas y 
energéticas de 
futuro [en línia] 
http://www.
crisisenergetica.org/
ficheros/opciones_
economicas_y_
energeticas_de_
futuro.pdf>, 2008.
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Tot fa pensar que cada cop més països i regions se sumaran a les iniciatives que comencen 
a aparèixer en moltes ciutats i algunes regions que assumeixen la realitat del pic del petroli 
com quelcom no només inevitable sinó també imminent.

En l’àmbit estatal

Destaquen d’una banda aquelles experiències pioneres que es localitzen en indrets parti-
culars pel que fa a la seva situació geogràfica o amb baixa densitat poblacional, com pot ser 
el cas d’Islàndia o Suècia.

Suècia ha posat en marxa des de l’any 2005 un pla amb l’objectiu de substituir el petroli 
com a font energètica en 15 anys, i esdevenir així el primer estat “lliure de petroli”. La inten-
ció del govern suec és substituir tots els combustibles derivats del petroli per fonts reno-
vables “abans que el canvi climàtic destrueixi l’economia i la creixent escassetat de petroli 
comporti augments exagerats dels preus”.

També pot resultar d’interès la gestió energètica a Islàndia, sempre tenint present que es 
tracta d’un cas peculiar per la seva reduïda població i les condicions naturals excepcionals, 
que no es poden comparar amb el subjecte de l’estudi. Aquest país ha passat, des de l’any 
1940 fins a l’actualitat, de dependre altament del carbó i el petroli a substituir aquestes 
fonts per recursos locals –un 85% de l’energia procedeix de l’aigua volcànica subterrània.

A l’altra banda trobem el cas dels EUA. Immers en una crisi financera, el país presidit per B. 
Obama sembla trobar-se en una cruïlla entre l’aposta per la lluita contra el canvi climàtic 
i una resposta eficaç per a superar la crisi, que en el context capitalista passa per un aug-
ment generalitzat en la producció i el consum. Amb aquest panorama es planteja a finals 
del 2008 el “Green New Deal”, enfocat a crear llocs de treball “verds” per a la construcció 
d’infraestructures, el foment de les renovables, etc., amb el triple objectiu d’acabar amb 
la crisi financera, reduir els efectes sobre el canvi climàtic i disminuir la dependència del 
petroli 

En l’àmbit regional

Són diverses les administracions que han signat el Memorandum of Understanding 
on Pacific Coast Collaboration to Protect our Shared Climate and Ocean. Aquest 
memorandum inclou la participació d’estats com Arizona, Nou Mèxic, Oregon, 
Washington, Utah (Estats Units), Victoria (Austràlia) i British Columbia, Ontario i 
Manitoba (Canadà).

A la regió australiana de Queensland, l’any 2005, un grup de treball (Queensland Oil Vul-
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nerability Taskforce) va realitzar un estudi, encarregat pel govern de la regió, sobre la 
dependència que aquesta té del petroli, basant-se en el consens entre les parts que el sub-
ministrament de petroli, en tant que recurs finit, començarà a disminuir a escala mundial. 
Es van estudiar les fonts i tecnologies alternatives i es van fer una sèrie de recomanacions. 
El febrer de 2007, el senat va emetre un informe6 amb algunes recomanacions per afrontar 
el “pic del petroli”. A principis de 2008 el govern de Queensland va decidir desenvolupar 
una estratègia regional per a la mitigació de la vulnerabilitat del petroli (Oil Vulnerability 
Mitigation Strategy for the Queensland State Government).

Les illes d’El Hierro i La Palma7, a l’arxipèlag canari, són pioneres a l’Estat espanyol per 
la iniciativa, nascuda d’un grup de científics i tècnics, de proveir-se íntegrament amb 
energies renovables (hidroelèctrica, eòlica, solar i biocarburants). A La Palma aquesta 
iniciativa es posa en marxa després que, el gener del 2007, el Cabildo reconegui, per pri-
mer cop a Espanya, el “pic del petroli”, entenent que la producció petrolífera està a prop 
d’arribar a un màxim, després del qual començarà a declinar irreversiblement, tendència 
que es repetirà poc després amb el gas natural. A part d’abastar d’energia elèctrica la 
població de l’illa (800.000 habitants i 500.000 visitants) el projecte també té en compte 
la mobilitat, i per al 2008 s’està abastant la zona de motocicletes elèctriques biplaça per 
a usuaris privats.

En l’àmbit local i metropolità

A escala local i metropolitana és on arreu del món hi ha un gran nombre d’iniciatives que 
responen a la inquietud que planteja el futur, tant en l’àmbit ambiental com energètic: 
des de petites accions fins a plans integrals d’adaptació al canvi climàtic o per a pal·liar 
la inseguretat que suposa la dependència d’un subministrament energètic provinent de 
l’exterior. Fins i tot en llocs on els governs i altres estructures supranacionals sí han mani-
festat la voluntat d’emprendre polítiques de sostenibilitat energètica i de prevenció del 
canvi climàtic, la iniciativa s’està desenvolupant des dels àmbits locals, posant èmfasi en 
l’autosuficiència local de recursos materials i energètics. Aquesta autosuficiència adopta 
una nova importància en un moment d’inestabilitat econòmica i esdevé una porta cap a 
una sostenibilitat ja no només ambiental, sinó més integral.

Les autoritats locals saben, generalment, quines decisions han de prendre (reduir dràs-
ticament l’ús energètic, fomentar l’ús de renovables, oferir alternatives en la producció 
d’aliments, etc.), però tan sols s’observen actuacions tímides. Les autoritats locals no saben, 
doncs, com arribar a la nova situació. Algunes experiències representatives ens mostren 
possibles camins, motiu pel qual exposem alguns exemples en aquest apartat.

La ciutat de Växjö, a Suècia, ha aconseguit rebaixar les seves emissions de CO2 en un 30% 
des de 1993, fet que l’ha dut a rebre el premi del programa europeu Sustainable Energy 
Europe. Växjö ha renovat els seus compromisos amb objectius més ambiciosos per al futur, 

6. http://www.aph.gov.
au/Senate/committee/
rrat_ctte/oil_supply/
report/report.pdf.

7. http://www.solantis.
eu/ES/la_palma_100.
html.



18

com són la reducció de les seves emissions en un 50% el 2010 i en un 70% el 2025. Altres 
iniciatives municipals a Europa són la “taxa de congestió” imposada a Londres i la norma-
tiva solar de la ciutat de Barcelona, que obliga en els nous edificis a produir almenys el 60% 
de l’energia necessària per escalfar l’aigua amb tecnologia termosolar. També es poden 
incloure en aquests esforços la implantació de serveis de bicicletes compartides en diver-
ses ciutats europees, com París o Barcelona, i els compromisos de ciutats com Estocolm, 
Copenhaguen i Londres de rebaixar les seves emissions de CO2 (el Climate Action Plan de 
l’anterior alcalde de Londres, Ken Livingstone, va néixer amb ànim de reduir aquestes emis-
sions en un 60% el 2025, respecte als nivells de 1990).

D’entre totes les iniciatives sorgides de l’àmbit local per a afrontar els problemes ambien-
tals i energètics, destaquem la de les “Ciutats en Transició” (Transition Towns8). La diferència 
principal respecte a d’altres iniciatives comentades anteriorment en aquest informe és que 
aquesta se centra sobretot en el repte del pic del petroli. Normalment les iniciatives des-
tinades a combatre el canvi climàtic ho fan des del punt de vista de les emissions de CO2, 
com si aquest fos l’únic problema que amenaça la civilització industrial. Sense introduir 
en l’equació l’esgotament de les fonts fòssils, les polítiques actuals de lluita contra el canvi 
climàtic corren el risc de ser insuficients i fins i tot desaprofitar els recursos amb les quals 
les dotem.

Encara que moltes de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic i les mesures d’adaptació 
al pic del petroli són compatibles, els perills per a l’estabilitat de les nostres societats que 
presenta aquest últim, com s’ha demostrat amb la pujada del preu que va experimentar 
l’estiu del 2008, fan necessari donar-li la màxima prioritat. Per això, la iniciativa de les Ciutats 
en Transició vol complementar des de l’àmbit local altres propostes destinades a resoldre 
els problemes del nostre model energètic. Aquestes propostes poden ser globals, com ara 
el protocol de l’esgotament9 o la proposta de contracció i convergència10, o bé nacionals, 
com la proposta de les Tradable Energy Quotes11, un sistema de racionament que actual-
ment està sent estudiat pel govern britànic.

Els reconeixements necessaris per a dotar l’acció local de l’impuls necessari són, entre 
d’altres, la constatació que, en el futur, l’energia serà més escassa i cara, i que les nostres 
societats i comunitats no estan gens preparades per a aquest escenari. D’altra banda, el 
moviment de Ciutats en Transició té un fort component comunitari, en el sentit que serà 
necessària la participació i la creativitat de tots (incloent-hi totes les escales de govern i les 
empreses), si es vol tenir èxit en aquesta transició, i de pas, crear un mode de vida molt més 
satisfactori des del punt de vista emocional i social. D’altra banda, tal com veurem, un dels 
elements que es veuen reforçats a les Ciutats en Transició és l’economia local.

Aquesta iniciativa sorgeix a les illes britàniques a partir de l’any 2005, amb una sèrie de 
plans de ciutat que centren el problema del petroli com a recurs finit. Neix a la universitat 
de la ciutat de Kinsale, Irlanda, on es redacta el pla “Kinsale 2021: An Energy Descent Action 

8. En línea a 
http://www.

transitiontowns.org
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Plan — Version.1.2005”. Més tard la segueixen altres ciutats, com Bristol, Brixton, Falmouth, 
Forest Row, Glastonbury, Ivybridge, Lewes, Mayfield, Moretonhampstead, Ottery St. Mary, 
Penwith, Stroud o Totnes.

Aquests plans no pensen en com hauria de ser la ciutat en un escenari futur, aïllat i distant 
en el temps, fins i tot en l’àmbit climàtic o energètic, sinó que es plantegen quins han de 
ser els passos, i com s’han de fer, per a transformar el model actual de ciutat, d’economia, 
de societat, a un model futur, coherent amb els recursos locals i les condicions ambientals.

Aquest moviment defineix dotze passes que una comunitat pot seguir per a començar a 
treballar, i que idealment acabaria amb el redactat d’un pla d’acció de disminució ener-
gètica:

1. Formar un grup per donar l’impuls inicial, que pot ser dissolt una vegada 
s’avanci més en el procés.

2. Fer créixer l’interès amb informació, incloent-hi xerrades, projeccions, publi-
cacions i presència als mitjans de comunicació locals.

3. Establir els fonaments amb grups ja actius, empresaris, institucions, etc., de manera que 
els esforços ja fets puguin integrar-se amb la proposta de transició.

4. Organitzar un esdeveniment públic, que oficialitzi el compromís de la comunitat 
d’activistes per a començar a treballar plegats.

5. Crear grups de treball sectorials: alimentació, energia, salut, formació, resi-
dus, joventut, transport, aigua, govern local, economia, etc.

6. Tècniques d’espais oberts en el debat que afavoreixin la participació i la 
inclusió.

7. Manifestacions visibles dels projectes (en el cas de les Ciutats en Transició existents 
s’han centrat en la producció local d’aliments i béns).

8. Facilitar el reaprenentatge d’habilitats, especialment les pròpies de la locali-
tat i que siguin útils per a la construcció de comunitats sostenibles, principal-
ment oficis tradicionals.

9. Construir un pont amb el govern local, tot reconeixent la necessitat de diàleg, 
en un moment en què els problemes ambientals i energètics són part impor-
tant de l’agenda governamental a tots els nivells.

9  Presentat 
originalment per 
ASPO, en línia a http://
www.oildepletion 
protocol.org.

10. En línia a http://
www.climatejustice.
org.uk/about/ 
contractionand 
convergence/.

11. En línia a http://
www.teqs.net/.



20

10. Recuperar la saviesa de la gent gran, que va viure en èpoques en què el con-
sum energètic i de béns era molt menor.

11. Objectius i recorregut flexibles. Cada comunitat té les seves característiques, 
problemàtiques i ritmes.

12. Creació d’un pla de reducció energètica mitjançant les aportacions dels dife-
rents grups de treball.

Altres iniciatives en aquest context europeu van més lligades als plans de sostenibilitat 
vinculats, normalment, al desenvolupament d’Agendes 21 Locals. Els canvis suggerits en 
les polítiques d’aquestes agendes són normalment complementaris amb aquells que es 
requereixen per a combatre l’escalfament global, però siguin quines siguin les motivacions 
d’un ajuntament determinat, canvi climàtic o pic del petroli, moltes de les polítiques sugge-
rides redueixen també les despeses de manera gairebé immediata simplement per l’estalvi 
energètic.

També als Estats Units d’Amèrica es reprodueixen aquestes iniciatives innovadores al llarg 
del territori. La primera ciutat que planifica la substitució del model energètic petrode-
pendent actual és Portland, Oregon. D’aquesta interessant iniciativa se’n parla a l’apartat 
següent. Altres municipis dels EUA on, ja abans de la crisi financera, el govern local ha apro-
vat una resolució sobre el pic del petroli són: Bloomington, Indiana; Franklin Town, Nova 
York; San Francisco, Califòrnia; Alington, Virgínia.

En aquest context en particular, el comtat d’Arlington, a Virgínia, ha començat d’una forma 
excel·lent. A principis de 2007, el Consell del Comtat d’Arlington va publicar una iniciativa 
ambiental anomenada FRESH AIR -iniciativa per a la reducció d’emissions d’Arlington. Les 
mesures presentades en el document són també un gran pas en la direcció correcta per a 
preparar-nos per al pic del petroli. Els passos específics són part d’una iniciativa per:

• Incrementar les compres d’electricitat d’origen eòlic del total de l’electricitat comprada 
pel comtat des d’un 3% fins a un 5%.

• Instal·lar tecnologia d’energia solar (ex.: tèrmica solar aigua calenta sanitària) en una o 
dues instal·lacions del comtat, per a demostrar-ne l’efectivitat i eficiència.

• Incrementar l’eficiència energètica a les instal·lacions del comtat, per aconse-
guir un 2% anual de reducció en l’ús energètic fins al 2012.

• Preparar un pla energètic estratègic i un pla d’acció climàtic per a les operacions del 
comtat i la comunitat.
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• Enfortir la política verda per a construccions del comtat per als edificis públics: 
requerir que els nous grans edificis públics aconsegueixin la certificació LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design).

• Plantar almenys 1.200 arbres el 2007.

A San Francisco, Califòrnia, la Comissió per al Pic del Petroli de la ciutat té la inten-
ció d’adreçar les seves iniciatives al declivi que s’espera en el turisme, l’increment 
dels preus dels aliments i la necessitat d’un trànsit basat en combustibles alterna-
tius.

Franklin12, a l’Estat de Nova York, va començar a treballar el 2008 en la posada en marxa 
de la infraestructura per a un programa de cotxe multiusuari (car sharing); diverses bases 
de dades, inclosa una xarxa de seguretat alimentària de grangers locals, una xarxa d’oficis 
i d’intercanvi de béns. Estan també en les etapes inicials per a la posada en funcionament 
d’un butlletí sobre el pic del petroli per a la municipalitat, que volen publicar mensualment 
i que es distribuirà als 2.500 habitants de Franklin Town.

D’altra banda, altres ciutats dels Estats Units ja s’estan preparant per afrontar el canvi cli-
màtic, però gairebé totes les mesures que s’estan disposant en contra de l’escalfament glo-
bal també ajuden a mitigar l’esgotament del petroli com també a enfortir l’economia local. 
El juny de 2007, es va celebrar a Los Ángeles la “U.S. Conference of Mayors Climate Protec-
tion Agreement”, on més de 200 alcaldes de ciutats dels Estats Units es van reunir per donar 
resposta a un problema que creuen que és necessari “per l’absència del lideratge federal”. 
Durant la conferència es va dur a terme una enquesta, en la qual van participar 134 alcal-
des, que mostra que l’acció contra el canvi climàtic comença en l’àmbit local:

• Més de quatre de cada cinc ciutats estan utilitzant energies renovables o tenen 
intenció de començar a utilitzar-les a partir del 2008.

• El 97% de les ciutats enquestades utilitzen tecnologies d’il·luminació més efi-
cients en els edificis públics, enllumenat dels carrers, o esperen fer-ho el 2008.

• El 72% de les ciutats fan servir combustibles alternatius en les seves flotes 
municipals.

• Nou de cada deu ciutats requereixen que els nous edificis de govern local 
siguin energèticament eficients i ambientalment sostenibles.

• Més del 75% de les ciutats estan fent esforços per tal que el sector privat 
construeixi edificis energèticament eficients i amb tècniques de construcció 
sostenibles.

12. http://www.
postcarbon.org/
involve/resolution/
franklin.
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També a les capitals del Regne Unit i dels EUA es redacten plans integrals de gestió de les 
ciutats i llurs àrees metropolitanes. A la ciutat de Nova York, així com a la seva regió metro-
politana, es busca per a l’any 2030 un entorn “més verd, més gran, millor” per a una ciutat 
que creixerà inevitablement en població. A l’àrea metropolitana de Londres (Greater Lon-
don) es pretén millorar i adaptar l’entorn urbà al canvi climàtic i mirar de minimitzar-ne les 
causes, aprofitant per a augmentar la qualitat de vida de la població. A l’apartat següent es 
parla, més en profunditat, d’aquestes dues ciutats.

En l’àmbit de barri o districte

Molts dels exemples locals més representatius són iniciatives que es realitzen a determinats 
barris o districtes de les ciutats. Aquests són laboratoris del nostre futur que, combinant 
baix ús de l’energia amb alts nivells d’energies renovables i subministraments energètics 
descentralitzats, donen importància a esdevenir llocs agradables on viure i treballar. Malau-
radament aquests exemples encara són aïllats, però ens poden mostrar el camí per a entrar 
en un nou paradigma energètic.

Els casos revisats han estat: BedZed (Sutton, Regne Unit), Kronsberg (Hannover, Alemanya), 
Vauban (Friburg, Alemanya), Rieselfeld (Friburg, Alemanya), Weingarten (Friburg, Ale-
manya), Hammarby Sjöstad (Estocolm, Suècia), Vasterbro (Copenhagen, Dinamarca), Eco–
Viikki (Hèlsinki, Finlàndia) i EVA-lanxmeer (Culmborg, Holanda).

A mode de resum, exposem les característiques comunes d’aquests “districtes sos-
tenibles”:

• Els factors que impulsen el desenvolupament d’aquests districtes són: creixement de 
la població; alt compromís ambiental municipal; polítiques i legislació nacional; fortes 
iniciatives bottom-up; necessitat de renovació de determinades àrees urbanes.

• Planejament i implementació participativa i integradora: per tal d’assegurar 
l’èxit en el desenvolupament de nous districtes sota la perspectiva de la sos-
tenibilitat és necessari, des del principi, prendre moltes de les decisions 
col·lectivament amb la resta d’actors implicats (en les fases de disseny, planeja-
ment, construcció, informació i comunicació).

• Malgrat que l’energia consumida en el transport és, percentualment, la més alta, dis-
posen de plans de transport sostenibles: facilitats en el transport públic (nombre de 
parades i distàncies “caminables”); desenvolupament de carrils bici i zones de vianants; 
zones per aparcar bicicletes integrades en els edificis; sistemes de cotxe multiusuari i 
limitació de velocitat i espais d’aparcament (limitant l’aparcament a zones determina-
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des o creant un aparcament comunitari fora de l’àrea residencial).

• Altres aspectes característics són: baix consum energètic, elevat ús d’energies 
renovables i implementació de sistemes de calefacció i refrigeració passius o 
d’alta eficiència (disseny bioclimàtic, regulació de la insolació, sistemes elèc-
trics, plaques fotovoltaiques i solars als terrats, etc.). La tendència és impulsar 
la cogeneració.

• Tots els exemples inclouen un pla de gestió del cicle de l’aigua: aprofitament 
d’aigües pluvials, tractament de l’aigua residual, reducció del consum d’aigua 
(dispositius reductors o recirculacions) i implementació de sistemes d’infiltració 
d’aigua de pluja eficaços.

• Així mateix, tots disposen d’un pla integrat de gestió de residus: sistemes de recollida 
selectiva, incentius per la reducció i reutilització de residus i minimització dels residus 
de construcció. En alguns casos la construcció dels edificis usa materials naturals, recu-
perats o reciclats.

• Les experiències mostren que, en la mesura del possible, cal tendir cap a 
integrar les àrees d’habitatge amb espais laborals, d’esbarjo i serveis culturals, 
serveis comercials i serveis educatius i esportius, escoles bressol i llars de jubi-
lats, etc.

• També consideren summament important per a l’èxit de l’experiència tenir 
molta cura d’aspectes socials com un bon balanç entre grups socials, centres 
comunitaris, espais verds públics, horts comunitaris, accés lliure als serveis 
esportius, etc.

Algunes de les experiències en detall

Introducció

Després d’un petit repàs d’allò que s’està fent arreu del món per a fer front als reptes de les 
properes dècades a les diverses escales territorials, és el moment de veure més en detall 
alguns exemples, principalment de ciutats i un darrer de barri, com a paradigma.

Amb l’objectiu de no fer una anàlisi massa feixuga però que alhora sigui prou representa-
tiva, hem escollit quatre ciutats. Els paràmetres per a fer la tria han estat:

NYC– Ciutat de Nova York: la seva proximitat al mar, la densitat poblacional i el fet de ser 
una capital econòmica i sociocultural, una àrea molt influent en diversos aspectes, són 
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característiques similars a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Així, alguns dels reptes 
que afronta la ciutat, i com els planteja, poden ser una proposta interessant per a la ciutat 
comtal.

Greater London: Londres i la seva àrea metropolitana. Com Nova York, la ciutat té un impor-
tant pes en l’àmbit sociocultural, econòmic i també administratiu. A més, la proximitat 
d’aquesta ciutat amb Barcelona, tant física com cultural, pot ser d’interès.

Portland, Oregon: és la ciutat més avançada dels Estats Units d’Amèrica en termes de pre-
paració per al pic del petroli.13

Friburg de Brisgòvia, Alemanya: tradicionalment, Friburg ha estat la ciutat més “verda” 
d’Alemanya i ha esdevingut una “capital de l’ecologia” a la Unió Europea. El seu objectiu és 
continuar a l’avantguarda. L’estratègia que proposa pot resultar, en tots els àmbits, i espe-
cialment en l’econòmic, atractiva per a una ciutat com Barcelona.

Anàlogament, s’ha escollit un exemple representatiu del resum de l’apartat ante-
rior, sobre barris pioners energèticament de ciutats europees, Hammarby, a Esto-
colm.

New York City

Característiques geogràfiques i socials. New York City

13. Nota de premsa 
de 7 de març de 2007: 

“Peak Oil Task Force 
recommends Portland 

cut fossil fuel use 
50% by 2032”, http://

www.portlandon-
line.com/osd/index.

cfm?a=150007&c= 
41625 
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Ciutat
Ciutat

Col·lectiu

Individual

Núm. d’habitants
Extensió

Relació de mides

Influències

Multiculturalitat

Turisme

Tipus de 
transport

Contaminació 
associada

Ciutat més gran, i segona més densa, dels EUA. Tercera aglomeració d’habitants més gran del món.

Ciutat α. Capital econòmica (Wall Street), Mitjans comunicació, política, educació, etc.

Relacions regionals i internacionals.

36% de la població ha nascut fora dels EUA.

El 2006 se’n va batre el rècord, amb 44 milions de visitants 
Per al futur se’n preveu un augment, que generarà part de l’augment en ingressos. Alhora, l’increment en tu-
risme farà augmentar la demanda de recursos, especialment el transport, un dels motius pel qual cal millorar 
les infraestructures de transport.

AM
AM

21.000.000 d’habitants
30.500 km2

8,2 milions d’habitants
830 km2

Infraestructures de transport

Metro urbà: és operatiu 24 h / 24 h, però les rutes varien d’horari.
Actualment hi ha 26 rutes.

Interurbà: ferri i tren.

Port (Seaport, Nova York i Nova Jersey): té 7 terminals de càrrega, 2 de creuers i una de 
passatgers.

Té 3 aeroports, els 2 darrers internacionals: La Guardia (civil i mililtar), Newark (3 termi-
nals) i JFK (9 terminals).

Vehicle de motor i bici (900 milles de carrils bici planificades, 
programa “bike sharing”).

Un terç del CO2 emès a NYC prové del transport a l’inici del pla.
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Característiques del projecte “PlaNYC 2030”

Visió de l’escenari tendencial (o els motius)

Les principals causes que impulsen el pla són tres. L’any 2030:

1a. S’espera un milió més de persones (amb les necessitats corresponents).

2a. Es creu molt probable que hi hagi problemes amb el clima.

3a. Les infraestructures estaran envellides.

Actors del pla

En aquest projecte hi ha diversos actors: l’ajuntament i la regió com a promotors; la ciu-
tadania, a qui es demana l’opinió per a dur a terme el pla, i actors privats econòmics, que 
col·laboren en el finançament.

Objectius del pla

Amb aquest pla integral s’aspira a assolir fites en diversos àmbits, com:

A) Territori: crear habitatges per a 1milió de persones. És a dir, fer un habitatge més asse-
quible i sostenible, que es trobi a un màxim de deu minuts a peu d’un parc, i dur a terme 
una descontaminació d’alguns terrenys i donar nous usos al sòl.

B) Aigua: es preocupa de la qualitat i la distribució (encara no hi ha problemes quantita-
tius). Es proposen noves infraestructures.

C) Transport: reducció de l’ús de l’automòbil, millora de l’estat de la xarxa de carreteres, 
metro, tren i carrils bici, augment de la capacitat del trànsit (per a residents, treballadors 
i visitants) en vies existents. Millorar l’accés als aeroports.

D) Energia: energies més netes, subministrament més segur, millora d’infraestructures.

E) Qualitat de l’aire: fer que sigui el millor dels EUA.

F) Lluita contra el canvi climàtic: es vol treballar en dos fronts:

• Reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en un 30% (metà–CH4–de resi-
dus orgànics, aigües residuals, etc.).
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• Adaptació a l’augment del nivell del mar (al metro, instal·lacions subterrànies, aero-
ports, plantes energètiques a nivell del mar, etc.).

Algunes idees rellevants

L’èmfasi es posa en com fer front a l’envelliment de les infraestructures, l’augment 
de la població i la mobilitat obligada en un context de pretendre que NY es con-
verteixi en la metròpoli dels EUA amb millor qualitat atmosfèrica, reduint les emis-
sions nocives en més del 30% i usant energies netes i renovables.

Es presenta l’efecte que podria tenir el pla barri per barri, per tal de donar una visi-
bilitat més gran a les accions.

Grans grups temàtics d’anàlisi (o el com)

Transport i distribució de béns

El Pla de transport està adreçat al manteniment i millora de les xarxes viàries i els serveis 
que donen. Dóna força importància a la seva viabilitat econòmica. Així, s’hi proposen diver-
ses accions:

• “Congestion pricing”: prenent l’exemple d’altres ciutats (Londres, Milà, etc.) es vol 
reduir, en una primera fase, el trànsit a Manhattan a les hores punta mitjançant un 
peatge. A llarg termini es vol generar un benefici per a la ciutat i la regió, a través de 
millorar la fluïdesa del trànsit, les condicions de la gent que camina a la feina, la reducció 
d’emissions contaminants, etc. Aquesta mesura es declara també clarament com una 
font d’ingressos per a invertir en les infraestructures viàries de la ciutat i la regió.

• Millora de la xarxa de metro i ferrocarril: augmentar l’abast de la xarxa i 
millorar l’interconnectivitat, per tal de facilitar els desplaçaments obligats quo-
tidians 

• Foment de vehicles híbrids i elèctrics: establiment de distribuïdors d’hidrogen per a 
vehicles pilot i de punts de càrrega elèctrica a la via pública.

• Vehicles especials (taxis, lloguer): millora de l’eficiència de combustible. Tec-
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nologies per mantenir els “serveis” del vehicle amb el motor apagat.

• Foment de la mobilitat sostenible: iniciatives per a fomentar l’ús sostenible 
dels mitjans de transport individuals, com el “bike sharing” (proposat el 2009).

Aigua per a consum humà

Es posa èmfasi en la millora de la xarxa: el seu estat, la distribució i les fonts del 
recurs. Així mateix, es dóna importància a la qualitat i la gestió de l’aigua resi-
dual.

Energia elèctrica

S’aposta per un augment de l’ús d’energies més netes per diferents camins:

• Ampliació de la xarxa de gas natural (GN)

• Generació d’energia distribuïda neta (Clean DG)

• Promoció de l’energia solar. Es vol fer per dos mitjans:

A) Augment de l’energia solar que es pot connectar a la xarxa (a l’inici del pla, 8,1 MW 
màxim) i

B) Augment de l’excedent que es pot vendre a la xarxa (de 10 kW màxim).

• Producció energètica amb dues metodologies, actualment en prova (fins a 450 
MW):

A) Digestió anaeròbia

B) Procés tèrmic

Gestió de residus

El PlaNYC inclou un pla de gestió de residus sòlids (SWMP), líquids i gasosos, que proposa, 
principalment, les iniciatives següents:

• Reutilització del 50% de l’asfalt (menor generació de residus, disminució del transport 
de camions, menys gasos d’efecte d’hivernacle).

• Generació energètica amb calor residual per a aigua calenta sanitària (ACS), calefacció, 
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refrigeració.

• Tractament d’aigües residuals: es volen introduir metodologies naturals per a 
la depuració de les aigües, començant per plantar més arbres als carrers i con-
trolar la qualitat de les zones humides (pantans, etc.).

• Residus orgànics: reducció de l’emissió de metà per diferents mètodes (crema, digestió 
anaeròbia, generació compost, etc.).

Respostes a la crisi financera

A nivell nacional, una de les solucions plantejades per l’administració de 
cara a pal·liar els efectes de la crisi i alhora buscar la sostenibilitat és in-
jectar diner públic en infraestructures, i concretament en la creació de 
llocs de treball “verds”.

Part del finançament del PlaNYC és públic i prové d’impostos, que depe-
nen del consum de la ciutadania. Atès que en l’actualitat tant la mobilitat 
com el consum de béns està experimentant un estancament o, fins i tot, 
una disminució, els promotors del Pla s’estan focalitzant en el finança-
ment privat per a dur a terme les actuacions prioritàries.

Així, s’estan desenvolupament projectes amb forta visibilitat, que ser-
veixin d’exemple i impuls:

• Plantació d’arbres a zones amb major incidència de malalties respira-
tòries

• Transició a tecnologies més netes en les plantes de producció ener-
gètica

• Remodelació d’edificis emblemàtics per a incrementar-ne dràsticament 
l’eficiència energètica, amb ànim d’aconseguir la certificació LEED
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Portland

Característiques geogràfiques i socials. Portland (Oregon)

Ciutat
Ciutat

Col·lectiu

Individual

Núm. d’habitants
Extensió

Relació de mides

Influències

Multiculturalitat

Geografia

Tipus de 
transport

Contaminació 
associada

És la 23a AM més gran dels EUA.

Coneguda pels seus parcs, espais oberts i planificació d’usos del sòl, mantenint molt clars els 
límits de creixement vers la zona rural.

És la ciutat més important de l’estat per ser seu d’indústries i per la seva activitat cultural i regional.

El principal idioma és l’anglès i el segon, l’espanyol.

La ciutat s’assenta a la confluència dels rius Columbia i Willamette, per això ha esdevingut una 
de les ciutats portuàries més importants dels EUA.

Té magnifiques condicions ambientals: pròxima a les muntanyes i boscos, a rius i a l’oceà, 
al desert i a volcans.

AM
AM

2.337.565 habitants
880 a 970 km² d’àrea urbanitzada

562.690 habitants
376,5 km²

Infraestructures de transport

Transport públic: sistema d’autobusos Trimet (tota la ciutat i suburbis a un preu econò-
mic), sistema de metro MAX, tramvia i tren.

Aeroport internacional de Portland: 17 aerolínies destinades a més de 120 països.

Cotxe: una iniciativa rellevant és el “car sharing”.

Bicicleta: la bicicleta és un dels transports més usats a la ciutat. És considerada una de les 
ciutats més “bike friendly” dels EUA. Té més de 400 km de carrils bici 
i es pot portar en tots els transports públics, que tenen un espai per a bicis.

Les actuacions ja en marxa en el transport i les condicions geogràfiques la fan una ciutat d’alta 
qualitat ambiental.

Característiques del projecte “Descending the Oil Peak: Navigating 
the Transition from Oil and Natural Gas”

Visió de l’escenari tendencial (o els motius)

L’objectiu principal del projecte de Portland és fer front al pic del petroli i desenvolupar-se 
de manera sostenible abans del 2025.
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Objectius del pla

Amb aquest pla integral s’aspira a assolir fites en diversos àmbits, tal com:

1. Reduir l’exposició: es proposa reduir el consum de petroli i gas natural a la meitat, trans-
formant la manera com l’energia s’usa en el transport, el subministrament d’aliments, 
l’edificació i la indústria. Busca estratègies per mantenir la viabilitat empresarial i laboral 
en un mercat depenent de l’energia.

2. Enfortir la cohesió de la comunitat: per molt que es planifiqui la transició energètica, 
la crisi energètica global farà que Portland es vegi afectada per dificultats econòmiques 
i per alts nivells d’atur. Per això es recomana tenir plans de suport econòmics i socials.

L’informe final inclou recomanacions: Act Big, Act Now.

• Lideratge dels ajuntaments: malgrat que cap ajuntament ni govern pot fer grans canvis 
per si sol, aquests hauran de tenir un rol destacat a informar i mobilitzar la comunitat, esde-
venir un exemple positiu i convocar socis per a poder desenvolupar solucions.

• Acció immediata: els canvis proposats necessiten temps per a implementar-se i és més 
fàcil realitzar l’esforç quan l’economia està encara bastant forta.

• Beneficis econòmics i socials: moltes de les recomanacions tenen aspectes positius per 
als residents i els negocis locals: beneficis per a la salut per l’aire net i indrets caminables. 
Econòmicament pot significar menys despesa en importació de fuels.

• Reducció de la demanda: totes les recomanacions exigeixen per força una reduc-
ció de la demanda a partir de l’eficiència energètica, la frugalitat i la reorganitza-
ció dels estils de vida i l’estructuració urbana.

• Poblacions vulnerables i marginades: tenint en compte que els impactes de l’augment del 
preu del petroli es notaran primerament per aquella població més vulnerable i marginada, 
les estratègies de Portland hi presten especial atenció i reconeixen que aquesta població 
no disposa de recursos per adaptar-s’hi (cotxes híbrids, panells solars, etc.).

• Canvi climàtic: per la similitud de moltes de les estratègies entre ambdós aspectes, 
l’ajuntament ha de fer un esforç per connectar-los i que la solució proposada en un aspecte 
no sigui contraproduent per a l’altre.

Actors del pla

1. Task Force: El maig del 2006 l’Ajuntament de Portland va establir el “Peak Oil Task Force” 
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(conformat per 12 ciutadans de diferents disciplines) per a examinar el potencial econòmic 
i les conseqüències socials del pic del petroli a Portland, així com per a desenvolupar reco-
manacions per a mitigar els impactes de l’augment del preu del petroli i la disminució de 
subministrament.

2. Grup de treball: durant sis mesos el grup de treball va tenir unes quaranta trobades en 
subcomitès i va involucrar uns vuitanta grups d’interès i quaranta ciutadans. Van desenvo-
lupar quatre tasques:

A) Cerca d’informació en els assumptes de pic del petroli i producció de gas natural i les 
conseqüències econòmiques i socials relacionades;

B) Cerca d’impactes sobre la comunitat i l’activitat econòmica, i proposta de solucions;

C) Desenvolupament de recomanacions a l’ajuntament sobre estratègies que la ciutat 
de Portland pot considerar per a mitigar els impactes de subministraments d’energia 
decreixents en àrees, entre les quals: transport, negocis i ús d’energia domèstica, aigua, 
seguretat alimentària, assistència sanitària, comunicacions, planificació territorial i 
depuració d’aigües residuals; i

D) Proposar mètodes d’educar el públic sobre el “peak oil” per a generar un canvi de 
comportament que redueixi la dependència dels combustibles fòssils.

• A tal efecte, es van crear quatre subcomissions:

• Usos del sòl i transport

• Alimentació i agricultura

• Serveis públics i socials (inclou educació, salut, serveis socials, seguretat pública, 
etc.)

• Canvi econòmic 

Grans grups temàtics d’anàlisi (o el com)

Transport i distribució de béns
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Algunes idees rellevants

La societat no pot entrar en crisi només per la disminució de petroli o gas natural, 
sinó per si la resposta col·lectiva no és prou rellevant. Sense la cohesió de la comu-
nitat, l’autoorganització i el treball en equip, els individus es poden sentir isolats i 
enfocar els seus interessos únicament en la pròpia supervivència. L’enfortiment de 
la comunitat és, per tant, un aspecte crític a l’hora d’implementar i trobar solucions 
per vèncer els impactes del pic del petroli. També és destacable que la major part 
de la resposta respecte al pic del petroli arribarà a través dels mateixos ciutadans 
i no només dels programes governamentals. Per això també cal un fort sentit de 
comunitat.

• Dissenyar infraestructures per a promoure les opcions de transport més sostenibles i facili-
tar el moviment eficient de mercaderies, única solució viable atesa l’escassetat de combus-
tibles i els alts preus.

• Promoure les opcions de mobilitat energèticament eficients i renovables.

Infraestructures

Expandir els programes d’eficiència energètica en la construcció i els incentius per 
a estructures noves i existents.

Planificació urbanística

• Recolzar els patrons d’ús del territori que redueixin les necessitats de transport, 
que promoguin la possibilitat de caminar i proveeixin fàcil accés als serveis i les 
opcions de transport.

• Producció, distribució d’aliments.

• Preservar les terres de conreu i expandir la capacitat local de produir i processar 
aliments.

Cohesió social

• Informar els ciutadans sobre el pic del petroli i promoure les comunitats i les solucions que 
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aquestes plantegin.

• Moure empreses, governs i líders de les comunitats a iniciar la planificació i el canvi polític.

• Identificar i promoure les oportunitats per als negocis sostenibles i facilitar-ne la formació 
de la mà d’obra apropiada.

Respostes a la crisi financera

La crisi financera nacional i global també afecta aquesta ciutat, però tal 
com s’ha vist tant en els objectius com a les línies guia, aquesta iniciati-
va planteja un desenvolupament de ciutat que fomenti l’economia del 
municipi, mitjançant la creació de llocs de treball i la inversió en infraes-
tructures, alhora que busca el subministrament de serveis mitjançant els 
propis recursos.
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Londres

Característiques geogràfiques i socials. (Greater) London / London Commuter Belt

Ciutat
Ciutat

Col·lectiu

Individual

Núm. d’habitants
Extensió

Relació de mides

Influències

Multiculturalitat

Tipus de 
transport

La ciutat més gran i més poblada del Regne Unit i d’Europa.

Ciutat α

“Hub” de negocis, focus per al turisme i entreteniment, lloc dinàmic i habitable i on treballar.
És de les ciutats més visitades i emblemàtiques d’Europa.

100 llengües parlades, 7 (no) religions majoritàries.

21% de la població ha nascut fora de la UE.

AM
AM

Més de 14 milions d’habitants
Més de 10.000 km2

7,1 milions d’habitants
1.700 km2

Infraestructures de transport

Terrestre: metro (12 línies), tren, bus / nit bus, taxi

Marítim: Port of London, port fluvial de càrrega i descàrrega de gran 
varietat de mercaderies, ferris i creuers.

Cotxe

Bici: el 2008 es projecten 12 carrils bici “autopista” i servei de 
bicicletes municipals (imitant el de París) 

Característiques del “London Plan” (City Plan, 2026 i Estratègia 
energètica, 2050)

Visió de l’escenari tendencial (o el motiu)

• Primer problema: alguns efectes del canvi climàtic són inevitables: temperatures molt més 
altes, major demanda d’energia i aigua, disminució del confort i la seguretat als edificis i 
infraestructures de transport; major risc d’inundacions. I tot això comportarà un impacte 
econòmic més gran.

Tot i tenir una bona xarxa de transport públic, pel creixent ús i accessibilitat (olim-
píades, etc.) cal un pla.

• Segon problema: hi ha una alta competitivitat del sòl, i escassa disponibilitat 
d’espai per a urbanització i altres usos.
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Actors del pla

Intervenen en el pla, a diferents nivells, una sèrie d’actors de l’àmbit local i regional

• Alcalde, govern, entitat metropolitana (GLA), barris, entitat del transport (TfL)

• Ciutadania, voluntaris, diversos sectors de la societat (en fer consultes, etc.)

• Grups d’interès: agències estatutàries, sector privat

Objectius del pla

Els dos aspectes als quals es dóna més importància al London Plan (LP) són: l’espai dispo-
nible per a habitatge, ja que és escàs i du a buscar una compactació; i els efectes del canvi 
climàtic. És per això que els objectius del LP són:

• Tenir un creixement urbanístic compacte

• Fer una ciutat més sana i millor

• Aconseguir una ciutat més pròspera (amb un creixement econòmic fort i divers)

• Tenir en compte la inclusió social en les polítiques

• Millorar l’accessibilitat a tota la ciutat i amb l’àrea metropolitana (Connecting 
London)

D’altra banda, l’Estratègia Energètica (ES) es proposa establir clarament una jerarquia ener-
gètica :

1. Usar menys energia (Be Lean)

2. Usar energies renovables (Be Green)

3. Distribuir de forma eficient l’energia (Be Clean)
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Algunes idees rellevants

Eixos del LP: sostenibilitat i territori

• Millorar l’accessibilitat a diferents àrees (d’interès econòmic present 
o futur) amb transport públic

• Organització subregional

• Polítiques integrals

Eixos de l’ES: sostenibilitat i “pobresa energètica”

• Coherència dels ens locals amb la política de l’àrea metropolitana 
de Londres

• Sostenibilitat: canviar les fonts energètiques i el sistema

• Donar un model a la resta de Londres i àrees urbanes: es volen po-
sar en marxa les “Energy Action Areas”, zones amb baixa intensitat 
en carboni, on es puguin reproduir proves pilot de tècniques i tecno-
logies energètiques en diversos tipus d’edificis (proposta de l’alcalde 
precedent, Ken Livingstone, que es manté amb Boris Johnson).

Grans grups temàtics d’anàlisi (o el com)

Energia elèctrica (consum final)

Es parla de sostenibilitat energètica, que en el pla significa: 

• Fomentar les energies renovables

• Afavorir l’estalvi i l’eficiència

• Rebutjar l’energia nuclear

• Rebutjar el desenvolupament actual del transport, per mitjà aeri, etc., que per-
met els desplaçaments inútils, etc.
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Usos industrials

• Es planteja fer nous desenvolupaments, dissenyats en funció dels impactes 
ambientals (sobre el canvi climàtic) que tindran. Es fomenten els sectors indus-
trials respectuosos amb el medi ambient i creatius al llarg de la ciutat, localitzats 
estratègicament per a crear llocs de treball locals.

• Es pretén doblar el sector de béns i serveis ambientals per al 2010. Aquest sector 
inclou: generació d’energies renovables, gestió energètica, millora de la cadena 
alimentària, control de la contaminació ambiental, gestió de residus i reprocés de 
materials.

• El sector industrial ambiental dóna importància a temes com la contaminació de l’aire, el 
canvi climàtic, la gestió de residus i la pobresa energètica i la biodiversitat. Així, per exem-
ple, es plantegen mesures per a controlar les partícules i emissions en el sector de la cons-
trucció (començant per substituir la demolició quan sigui possible per reestructuració), 
com també al sector automobilístic.

Domèstic / residencial

Es fa èmfasi en el concepte de “pobresa energètica”, la despesa excessiva d’energia per mal 
aïllament, etc., que sol correspondre a llars de baixa renda i els genera costos inviables.

Els objectius plantejats per a resoldre aquest problema són:

• Augmentar l’eficiència energètica de les llars

• En grans edificis, implantar sistemes descentralitzats de producció energètica

Aigua

El context plantejat gira entorn del canvi climàtic, que generarà una demanda d’aigua més 
gran, i alhora suposarà un major risc d’inundacions.

Per aquest motiu es desenvolupa una “estratègia de l’aigua”, amb els objectius:

• Mesures de gestió de la demanda: promoció de l’ús de sistemes de reciclatge dual 
d’aigües potables i grises; promoció d’abastament de fonts sostenibles d’aigua addicio-
nals, eficients a llarg termini, o reduir el dèficit d’abastament d’aigua per tal d’arribar a 
nivells de seguretat a Londres; minimitzar l’ús d’aigua tractada, a les llars (105 l/persona 
i dia) i a la indústria, i tenir en compte aquest paràmetre a l’hora de dissenyar polítiques; 
introduir objectius d’estalvi d’aigua en contextos econòmics de pes.
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• Minimitzar l’energia invertida en els processos d’abastament d’aigua.

• Assegurar la disponibilitat de fonts sostenibles d’aigua, tant per a noves activi-
tats econòmiques com per a la conservació i millora de l’entorn natural.

• Mantenir i actualitzar les infraestructures: disminuir les fuites a mínims raonables en 
termes econòmics, maximitzar la capacitat de recol·lecció d’aigua pluvial.

Transport

El transport suposa més del 20% de l’energia total consumida. Concretament, els aeroports 
són grans consumidors (tant per l’activitat a terra com a l’aire).

Com a solució, es plantegen combustibles alternatius (hidrogen, GLP o gas natu-
ral) i es planteja, com en ciutats més petites, la instal·lació de punts de càrrega al 
carrer per a vehicles elèctrics.

L’alcalde pretén promoure, com a estratègia per al transport de mercaderies, modes sos-
tenibles per al transport, alhora que es vol millorar la integració intermodal, descarregar la 
ciutat de transport, mitjançant línies ferroviàries, entre d’altres.

Canvi climàtic

Per a disminuir-ne les causes, es planteja:

Una reducció del 60% en els GEH abans del 2050, en el document “Energy Strategy”. No obs-
tant això, l’alcalde vol perseguir objectius menys ambiciosos, més viables amb un augment 
de la demanda lligat a una població creixent. Tot i així, els objectius de l’alcalde seran prou 
ambiciosos perquè la reducció en les emissions sigui important, reflectint un creixement de 
la ciutat i la seva AM relativament sostenibles.

D’altra banda, hi ha canvis que no podran evitar-se, de manera que es fa èmfasi en 
l’adaptació. Una mesura proposada a aquest efecte és el foment dels espais verds, vistos en 
conjunt com una xarxa que ofereix una “infraestructura verda”, pels serveis que pot oferir a 
la salut i el lleure.

Gestió dels residus

Pla de gestió de residus. L’alcalde es compromet a gestionar el 85% dels residus londinencs 
dins el propi territori, començant pel reciclatge.
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Respostes a la crisi financera

Atès que el canvi climàtic es considera un cost econòmic en el futur de la 
ciutat, es posa èmfasi en un desenvolupament “durable”.

Així, es crea un comitè “verd”, el Comitè de Desenvolupament Econòmic 
i Sostenibilitat, que pretén abordar les problemàtiques econòmiques i 
ambientals simultàniament, amb l’objectiu de promoure el creixement 
econòmic. Es pretenen així crear llocs de treball en projectes de ciutat 
verds (infraestructures, etc.).

En aquest sentit, es vol disminuir la dependència del petroli, i la seva contamina-
ció associada, amb iniciatives per a la mobilitat local, com la recent proposta de 
l’alcalde d’esdevenir la capital europea de vehicles elèctrics.
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Friburg de Brisgòvia

Característiques geogràfiques i socials. Friburg de Brisgòvia (Freiburg im Breisgau)

Ciutat
Ciutat

Núm. d’habitants
Extensió

Condicions 
climàtiques

Influències

Més de 1.800 hores de sol a l’any i una intensitat de radiació anual de 1.117 quilovats per metre 
quadrat (kW/m2). Això la fa una de les ciutats més assolellades d’Alemanya.

Ciutat agermanada amb nou (9) ciutats d’Europa i del món.

Important volum de turisme “ecològic”, en bona part asiàtic.

Regió
Regió

2.190.727 d’habitants
9.347 km² (41 districtes)

217.547 d’habitants (2006)
153 km²

Infraestructures de transport

Col·lectiu

Individual

Tipus de 
transport

Tramvia, autobusos, ferrocarril (amb línies exprés que connecten Alemanya 
amb els països veïns).

Aeroports: en té tres en les proximitats. EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg(55 mi-
nuts del centre en bus), té vols internacionals (a més de 50 
destins d’Europa); els dos aeroports de vols intercontinentals més propers 
són a Munic i Cotxe.

Bicicleta: 500 km de carrils bici i zones de trànsit restringit. No se’n permet 
l’ús al centre.

Vehicles: la ciutat té la densitat de vehicles més baixa del país.

Característiques del projecte “Freiburg, Green City”

Visió de l’escenari tendencial (o els motius)

És la ciutat més verda d’Alemanya (bressol del moviment ecologista antinuclear 
del país), i es pretén seguir innovant permanentment.

Actors del pla

Aquesta política engloba interessos econòmics, privats i públics, ambientals i 
socials, de manera que està dirigida a l’habitabilitat i salut econòmica i ambiental 
de la ciutat i la regió.
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Objectius del pla

Friburg és la ciutat ambientalment més avançada d’Alemanya i un referent mun-
dial com a ecociutat, però l’administració és conscient que es requereixen esforços 
a diferents nivells i escales per a mantenir aquesta posició.

En la lluita contra el canvi climàtic i a favor de la qualitat de l’aire, es posen dues fites tempo-
rals de reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle (ampliació a l’apartat “Canvi climàtic”).

Idees rellevants

Suport de la població. Agenda 21 local.

El 1992, Friburg va ser nomenada “Capital Ambiental” d’Alemanya, pels 
seus assoliments pioners.

El projecte “Green City” és un pilar de l’economia de la ciutat i la seva 
regió.

Grans grups temàtics d’anàlisi (o el com)

Transport i distribució de béns

Cronologia:

1969: Pla de mobilitat d’acord amb el desenvolupament urbanístic i el medi 
ambient. Privilegia mobilitat “neta” (a peu, en bici, transport públic).

Objectiu: polítiques per a una bona mobilitat a la ciutat que no interfereixin amb el desen-
volupament, el medi ambient, etc. Per això també ha guanyat premis.

1973: primera àrea de vianants. En l’actualitat n’hi ha un gran nombre, algunes de les quals 
han estat totalment reconstruïdes.

1982-1999: augment de l’ús de la bicicleta (del 15% al 28%) i del transport públic (de l’11% 
al 18%) i reducció de vehicles motoritzats (del 38% al 30%). És la ciutat amb menys vehicles 
per capita d’Alemanya (432/1.000 hab.).
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La màxima és evitar el trànsit motoritzat i concentrar l’activitat en els nuclis urbans 
del centre, en detriment del creixement perifèric. Aquest desenvolupament també 
ha d’anar vinculat a la xarxa de transport públic.

El trànsit motoritzat es gestiona de manera que s’evitin les congestions, que s’hagi 
de passar per zones residencials, i amb un sistema d’aparcaments adequat, inten-
tant descongestionar les àrees prop del centre i primant la comoditat dels veïns 
(amb diferents tarifes d’aparcament, etc.).

A l’actualitat:

• El 65% de la població viu prop d’una parada de tramvia

• Hi ha tren urbà i de rodalies (Breisgau–S-Bahn)

• El 90% dels residents viu en zones de trànsit pacificat (30 km/h)

• Es primen els cotxes propulsats amb gas natural, en detriment del dièsel

• Bicicletes a Friburg:

· Hi ha 500 km de carrils bici

· Es disposa de 9.000 places d’aparcament per a bicis

· Existeixen enllaços amb el transport públic (tren)

Comerç, serveis, turisme

El turisme sostenible és força important. Friburg és un model per a diverses regions d’Àsia 
(Xina, Corea, Japó). Està agermanada amb nou ciutats (una a l’Iran), gràcies a la seva expe-
riència en desenvolupament d’energies renovables.

Domèstic, residencial (urbanisme)

• El 2006 es dissenya el Pla de l’ús del sòl per al 2020 

• Es dóna prioritat a connectar els espais verds

• Es fomenta l’edificació bioclimàtica, passiva fins on es pugui. Es pretén que tingui com a 
màxim un 10% més de cost
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• Aquest pla és un exemple de bona participació.

1. El 2003 es duu a terme un procés que assenta el marc del pla per a l’any següent.

2. El 2005 es fan dinou grups de treball per a debatre els projectes de construcció del pla. 
Amb els resultats es reorienta el pla.

• Es prenen dos barris com a exemples de bones pràctiques per a la resta de la 
ciutat i la regió (Rieselfeld i Vauban).

Aigua

D’una banda, s’està duent a terme la reconstrucció dels llits del riu, entre d’altres 
accions de millora.

Els recursos hídrics utilitzats són els següents:

• L’aigua subterrània: és la principal font d’aigua potable, de manera que no es pot deixar 
contaminar per la indústria i/o l’agricultura.

• L’aigua pluvial: és molt valuosa, s’ha de recollir abans de fer-la passar pel clavegueram. 
També es considera la vegetació com a apta per a filtrar l’aigua i depurar-la. Així, per 
exemple, filtrada al sòl, sostres verds, plantes de potabilització prop del bosc. L’aigua de 
pluja la utilitzen les cases. Paguen una quota molt menor que per l’altra aigua.

És interessant remarcar que Friburg està per sota la mitjana alemanya d’aigua residual.

Energia elèctrica

En la gestió energètica, primerament es fa èmfasi en l’estalvi i en l’eficiència. Per 
això en la construcció es fomenta l’aïllament tèrmic (les cases passives, com s’ha 
esmentat anteriorment).

En l’àmbit energètic, hi ha diversos exemples de projectes pioners:

A) Heliotrope: és el primer edifici autosostenible energèticament del món

B) Poble solar, creat per Rolf Disch

C) Cases “energia zero” del barri de Vauban

Gestió de residus
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La campanya de reducció de residus es diu “Waste not, want not”. Es segueix la regla de les 
3 R: a) reduir, b) reutilitzar, c) reciclar. Amb això es busca un canvi de rumb de la “societat 
del llençar”.

• Incentius: Per reduir el volum de residus. Per exemple, per utilitzar bolquers de tela.

• Reciclatge de la fracció orgànica i la inorgànica. Del paper que utilitza 
l’administració, el 80% és reciclat. La fracció de rebuig s’incinera amb estàn-
dards exigents de qualitat (a 20 km de la ciutat). Amb la incineració es produeix 
energia per a 25.000 llars.

Per tots els seus esforços, la ciutat té una relació de quilograms de residus per persona 
inferior a la mitjana alemanya. Ja el 1991 s’estableix un acord entre actors sobre el reci-
clatge (incloent-hi l’equip de futbol). I des de 1994 es fan activitats de sensibilització entre 
els actors (empresa de gestió de residus i depuració d’aigües, escoles, deixalleria): cursos i 
itineraris, “teatre brossa”, etc.

Planificació urbanística

L’objectiu és que la ciutat sigui compacta i fàcil de travessar, amb un sistema de 
mobilitat que ho permeti.

Amb la creació de dos barris nous, Rieselfeld i Vauban, es planeja el servei de transport 
públic abans que es desenvolupin urbanísticament. També s’hi optimitza l’estalvi energètic, 
així que és més gran que la mitjana de la ciutat.

Sector econòmic i indústria

L’“economia sostenible”, basada sobretot en la tecnologia fotovoltaica, és una part impor-
tant de l’entramat econòmic i genera un alt nivell d’ocupació.

Amb l’“economia ambiental” el medi ambient es veu com a factor econòmic. L’economia 
ambiental és el sector econòmic líder de la ciutat i la regió. Concretament:

A) 10.000 persones contractades, 700 només per l’energia solar (4 o 5 cops més que la 
mitjana estatal).

B) 500 milions d’euros de producció.

C) Tot això dóna una imatge positiva de la regió. Els centres de recerca permeten inno-
vació en diversos sectors econòmics (agricultura, urbanisme, universitat, etc.). Es fan 
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màsters i formació en economia ambiental, fet que dóna renom a la universitat a escala 
internacional. A més, això crea 700 nous llocs de treball en el camp de la formació.

En el paisatge urbà es percep l’aposta per les renovables: es poden trobar panells solars a 
l’administració (ajuntament), als centres educatius, de lleure (estadi), culturals (esglésies), 
etc.

Canvi climàtic i qualitat de l’aire

Plans i programes:

1996-2010: es decideix reduir abans del 2010 un 25% de les emissions de GEH (especial-
ment en els sectors elèctric i de transport). Alhora, la proporció d’energia nuclear passa de 
representar el 60% al 30% (reducció a la meitat).

Malgrat tots els esforços sembla que serà complicat assolir l’objectiu. Això genera l’ambició 
de superar-se, així:

2007-2030 : reducció del 40% de GEH.

És un objectiu ambiciós però realista, perquè les condicions a diferents escales pel 
que fa a la protecció ambiental han millorat. Suposarà el compromís dels diferents 
actors, amb recursos provinents del sector privat i públic. Es farà especial atenció 
a la mobilitat i l’edificació. I es vol involucrar un major nombre d’actors.

Green City:

• “Dieta de CO2”: una iniciativa per a la població local, que permet calcular i comparar en 
línia les emissions personals, rebent indicacions personalitzades per a millorar la dieta.

• Pla Aire net 2006, en el marc de les polítiques de la UE. A partir del 2010 preveu prohibir 
vehicles altament contaminants.

• Actualment s’està dissenyant el Pla d’acció de Friburg sobre partícules de pols fina, al 
qual es dóna importància atesa la contaminació de la ciutat per PM i CO2 (i O3).

Finalment, es parla en concret de les característiques del projecte de Hammarby 
Sjöstad, en què es mostra com la ciutat d’Estocolm ha apostat per treballar a escala 
de barri, escala territorial que diversos governs locals consideren adient per a dur 
a terme activitats innovadores.
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Hammarby Sjöstad, Estocolm

Es tracta aquí d’un barri pràcticament autosuficient, que conjuga les necessitats dels habi-

Respostes a la crisi financera

Es desprèn dels objectius i les accions principals del projecte que les ener-
gies renovables, les tecnologies netes, l’eficiència, són una base impor-
tant de l’economia de Friburg, amb un pes considerable en el mercat la-
boral. És més, l’economia local té una forta base en el desenvolupament 
amb criteris de sostenibilitat.

tants per a la vida en societat a diferents escales. Va néixer el 1996, amb motiu d’una candi-
datura a ciutat olímpica, sobre els antics molls industrials, que allotjaven grans quantitats 
de residus, alguns dels quals perillosos. Després de tractar el sòl, l’objectiu és combinar el 
paper d’actors públics i privats perquè el 2016 aculli 22.000 habitants. Al 2008 ja n’hi ha uns 
2.400.

Els actors

L’ajuntament oferta el sòl a promotors amb certes condicions per a millorar 
l’eficiència energètica (triples vidres) i minimitzar els consums (electrodomèstics 
de categoria A, etc.).

L’administració, per la seva banda, es responsabilitza de les infraestructures generals (espais 
verds, recollida pneumàtica, etc.) i els serveis (vaixell-bus de biogàs, tramvia, etc.), alhora 
que pretén avançar en els camps econòmic i social amb el foment de la indústria ambiental, 
d’una banda, i de la conscienciació social (el barri disposa d’un punt d’informació ambien-
tal, la casa de vidre).

En l’àmbit energètic

És interessant destacar algunes característiques d’aquest projecte. En l’edificació 
es busca maximitzar la llum i l’aïllament mitjançant vidre (finestres de triple 
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càmera, etc.). D’altra banda, l’aigua calenta sanitària (ACS) s’escalfa amb energia 
fotovoltaica, mentre que les cuines van NOMÉS amb biogàs, producte de reciclatge 
dels residus urbans (RSU) o de llots de depuradora.

D’aquesta manera, actualment el 50% de l’aigua, la calor, el gas i l’electricitat, provenen del 
sistema de reciclatge. L’objectiu per al 2016 és arribar al 100% (es confia en l’avenç de la 
tecnologia).

Gestió de la mobilitat

Tant dins el barri com pel que fa a la connexió amb el centre de la ciutat, es busca mini-
mitzar l’ús del cotxe privat (actualment és de 0,7 cotxes/família, l’objectiu és arribar a 0,3) i 
fomentar la mobilitat a peu –mitjançant carrers de vianants, vials amplis amb canals i zones 
verdes- i en transport públic o compartit –com el cotxe multiusuari, amb un parc de 22 
cotxes a biogàs, per a 225 veïns, el tramvia que comunica amb el centre, o el vaixell-bus que 
entrarà en funció properament.

Trets comuns i característiques diferenciadores

Algunes de les experiències més exitoses de ciutats amb alta independència del 
petroli i del gas natural es troben en zones o bé poc poblades o amb recursos físics i 
naturals poc comparables amb d’altres àrees, com pot ser el cas d’Islàndia o Suècia.

Ara bé, en molts d’altres llocs també estan emergint nombrosos plans o estratè-
gies per posar en marxa línies d’actuació que permetin a la vegada disminuir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i disminuir la dependència del petroli 
i el gas natural.

A partir del conjunt de polítiques actuals més prometedores als EUA i Gran Bretanya per 
afrontar el pic del petroli, l’ODAC14 (Oil Depletion Analysis Centre) ha establert un seguit de 
recomanacions a totes les autoritats locals:

14. El Centre per 
a l’Anàlisi de 

l’Esgotament del 
Petroli (ODAC per 

les seves sigles 
en anglès) és 

una organització 
benèfica dedicada 

a promoure el 
reconeixement de 

l’esgotament del 
petroli i el gas, i la 
seva pàgina web 
(www.odac-info.

org) inclou molta 
més informació. 
S’està planejant 

desenvolupar 
aquesta web en 
un centre per a 

l’intercanvi de 
polítiques sobre el 

pic del petroli entre 
una creixent xarxa 
d’autoritats locals 

interessades 
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Dur a terme una detallada auditoria energètica de totes les activitats municipals 
i els seus edificis. És probable que això procuri estalvis immediats en els costos, 
reduccions d’emissions i una millor seguretat energètica, i que prepari millor les 
autoritats per a qualsevol interrupció a curt termini en els subministraments ener-
gètics.

Un estudi en profunditat de l’impacte del pic del petroli en l’economia 
local, els serveis socials i ambientals, incloent-hi: alimentació i agricultu-
ra, salut i sanitat, transport, educació, residus, subministrament d’aigua, 
comunicacions i ús de l’energia.

Desenvolupar un pla d’emergència per a respondre a les interrupcions sobtades 
en els subministraments de petroli i/o a les abruptes pujades dels preus del petroli, 
amb un èmfasi especial en les comunitats en situació de risc.

Objectius específics per a la reducció del consum de petroli i gas natural 
en una proporció significant, en un període definit, per als sectors pri-
vats, públics i comunals. Amb mètodes i incentius per aconseguir aquests 
objectius com:

• Introduir programes rigorosos d’eficiència energètica i estalvi energètic que 
ajudin les empreses i els particulars a reduir el seu consum de petroli i gas, in-
cloent-hi objectius específics amb horitzons temporals determinats.

• Dissenyar un sistema de transport públic energèticament eficient i 
renovable que redueixi la demanda d’energia, i previngui inversions en 
infraestructures que no són viables en una societat de baixa energia.

• Expandir programes existents com ara els carrils bici i les diferents 
taxes al transport 

• Proporcionar incentius per a l’edificació energèticament eficient, tant la nova 
com la ja existent. Fer estudis d’impacte energètic, seguint les línees dels ac-
tuals estudis d’impacte ambiental, obligatoris per a tots els nous projectes i 
edificis per a optimitzar l’eficiència energètica o cancel·lar projectes que siguin 
inapropiats en un món energèticament limitat.

• Recolzar el creixement dels negocis que proporcionin solucions energètica-
ment eficients i renovables.

• Trobar formes de promoure la producció i processat d’aliments lo-
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cals.

• Desenvolupar la gestió sostenible i baixa en energia de l’aigua i els 
residus i els sistemes de reciclatge.

• Llançar una campanya d’informació pública incloent-hi fulletons, In-
ternet i una xarxa estesa de centres d’assessorament en canvi climàtic 
i estalvi energètic. Moltes persones i institucions no volen saber res 
del pic del petroli perquè troben el problema massa aclaparador. Per 
tant, aquest fulletó hauria de centrar-se en les solucions positives i en 
els beneficis relacionats que ajudaran a mitigar el canvi climàtic. El pa-
per de les institucions i els individus, i la necessitat d’acció immediata, 
haurien de ser emfatitzats.

Els ajuntaments també necessiten dur a terme un programa intern de consciencia-
ció i educació per a informar tots els regidors, funcionaris i empleats sobre el pic 
del petroli i les solucions disponibles per a reduir la dependència del petroli.

Formar un comitè sobre el pic del petroli juntament amb altres ajuntaments, i for-
mar aliances estretes amb iniciatives liderades per comunitats ja existents, com ara 
les Ciutats en Transició.

Coordinar polítiques per al pic del petroli i el canvi climàtic. La majoria 
de les opcions polítiques ajudaran a mitigar ambdós problemes, però allà 
on les prioritats entrin en conflicte, el pic del petroli ha de rebre l’atenció 
adequada. Cal que les polítiques vers aquests aspectes es reforcin mútua-
ment.

Expandir les iniciatives existents. Moltes iniciatives a escala municipal ja estan en 
marxa. Per exemple, les taxes al transport, l’eficiència energètica i els programes 
d’aïllament, la promoció de les renovables, el reciclatge i la reutilització. Si el públic 
en general entén el pic del petroli, serà més fàcil que estiguin disposats a donar 
suport a iniciatives municipals en aquestes àrees i participar-hi.
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L’exemple analitzat que més s’acosta a l’estratègia proposada per l’ODAC és la ciutat de Port-
land (com també la major part dels exemples trobats de Ciutats en Transició), que com hem 
indicat és l’exemple de ciutat més avançat en termes de preparació per al pic del petroli.

A la taula següent podem observar una comparació entre els plans exposats de les quatre 
ciutats en el punt anterior.

Comparació de la informació recollida

Portland Nova York Londres Friburg
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Els aspectes de 
“sostenibilitat” són marca 
de la ciutat: coneguda pels 
espais verds, planificació dels 
usos del sòl, manteniment 
de les zones rurals properes, 
xarxa comunitària molt ben 
cuidada i articulada, etc.

Parlen directament del pic 
del petroli i de la caiguda 
del gas.

Ja parteix d’un xarxa de 
transport públic diversa, 
eficient i barata: busos que 
arriben a tots els voltants, 
metro, tramvia, tren, cotxe 
multiusuari.

La bicicleta és el transport 
estrella (molt utilitzat, molts 
carrils, es pot portar a tots els 
transports públics).

Cohesió de la comunitat: és 
l’únic cas analitzat que hi fa 
tant d’èmfasi.

Es fa èmfasi en el treball amb 
“actors clau”.

No parlen 
directament del 
pic del petroli.

Parlen més de 
canvi climàtic i 
tracten aspectes 
d’“adaptar-se al 
nivell del mar”, 
com també 
d’aspectes lligats a 
l’aigua.

Esmenta 
específicament 
temes de gestió 
de residus.

A part de millorar 
el servei públic 
i promoure l’ús 
de la bicicleta 
(amb carrils i 
aparcaments), 
es pretén 
desincentivar el 
transport privat a 
través de taxes.

Parlen més de canvi climàtic 
i les iniciatives es plantegen 
per fer front al canvi climàtic

Citen el problema del 
desenvolupament aeri 
actual i proposen que 
la indústria de l’aviació 
pagui pels costos externs 
que imposen a la societat.

Inclouen el concepte de 
“pobresa energètica” i 
busquen la seva eradicació, 
amb la millora energètica 
de les llars i donant prioritat 
a condicionar habitatges 
vells i no a la construcció 
d’habitatge nou.

Es proposa també crear 
“Energy Action Areas”.

Ciutat més verda d’Alemanya 
(bressol del moviment 
ecologista antinuclear del 
país). Volen seguir innovant.

Es parla de canvi climàtic i 
qualitat de l’aire 

Les iniciatives proposades 
busquen mantenir 
la ciutat “Capital 
Ambiental” d’Alemanya.
Es fa èmfasi en 
l’economia que genera 
la indústria renovable, el 
turisme sostenible i les 
zones verdes de la ciutat i 
entorns. Per això es dóna 
importància als espais 
verds i llur connexió.
En l’àmbit urbanístic es prima 
la ciutat compacta, així com 
l’arquitectura bioclimàtica, 
passiva fins on es pugui.
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Dóna suport a l’expansió 
d’infraestructures de gas 
natural.

Reutilització del recurs i 
millora de l’eficiència a les 
canonades d’aigua.

Existeix un ens per 
emergències: City’s Office 
Emergency Management. 

La ciutat té un pla de 
desastres (New York City 
Disaster Planning), perquè 
hi ha possibilitat d’huracans 
de força 3 que provocarien 
onades que cobririen punts 
d’evacuació claus: aeroport 
de La Guardia i JFK, túnels 
Battery i Lincoln. El pla 
preveu com evacuar 3 
milions de persones.

Plans d’emergència:

Un dels problemes és la 
probable crescuda del 
Thames (Tàmesis). Hi ha 
un sistema de contenció, 
però es preveu un pla 
d’emergència per a una 
futura major inestabilitat del 
nivell del riu.

L’entitat London Fire 
and Emergency Planning 
Authority (LFEPA) és qui 
ha de garantir que la 
planificació territorial 
tingui en compte factors 
de seguretat

Portland Nova York Londres Friburg
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No esmenta específicament 
temes de gestió de residus.

Reducció 50% consum.

2025

No fa referència a temes 
de producció, distribució 
d’aliments. No fa esment 
de prevenir inversions en 
infraestructures que no 
siguin necessàries.

2030 Per al 2010 es vol, si més no, 
una zona “0 carboni”.

Disminuir l’ús d’energia (la 
1a!!).

Augmentar les renovables.
Una distribució més eficient.

—
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Principals coincidències

Tots els plans fan referència d’una manera o altra a la importància de crear un refe-
rent energètic pel que fa a les activitats i instal·lacions municipals.

Els tres primers inclouen un estudi de previsió d’impactes, però només en el cas de 
Portland s’aprofundeix en quines poden ser les conseqüències socials de l’impacte 
del pic del petroli, i es llancen propostes fermes per potenciar el canvi de model 
d’organització social.

A tots els plans apareix el tema d’augmentar la formació i informació sobre ener-
gia.

Tots parlen de proporcionar incentius per a l’edificació energèticament 
eficient.

També donen suport al creixement d’energies eficients i renovables.



54

2



55

Estudi model energètic PEMB. Capítol 2

Introducció

Si hi ha un tret que distingeix la situació actual pel que fa a la consciència ambiental és la 
diversitat i el volum de la literatura respecte aquest tema. 

El 1988 les Nacions Unides, amb l’informe Brundtland, afirmaven que “la supervivència de 
la humanitat està en perill”.

El 1992, un grup de més de 1.500 científics, incloent-hi 99 premis Nobel, advertien 
que “la nostra civilització està en procés de col·lisió amb el món natural i ha de 
ser substituïda per una altra que sigui harmònica amb la natura, que sigui soste-
nible”.

El mateix any, a la Cimera de Rio de Janeiro, la comunitat internacional va adoptar l’Agenda 
21, un pla global sense precedents per a aconseguir un desenvolupament sostenible.

Deu anys més tard, la Cimera de Johannesburg va constatar que “el medi ambient mun-
dial continua deteriorant-se, continua la pèrdua de biodiversitat; continua esgotant-se la 
població de peixos; la desertificació avança i es cobra cada vegada més terres fèrtils...”.

Les diferents actualitzacions dels informes del Grup Intergovernamental sobre el Canvi 
Climàtic han posat també de manifest el consens científic sobre l’origen inequívocament 
antròpic d’aquest fenomen i les seves possibles conseqüències: un augment de les tempe-
ratures d’entre 1,1 i 6,4 °C durant aquest segle i un augment del nivell del mar d’entre 18 i 
59 cm.

Recentment, l’Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni ha conclòs que “les acti-
vitats humanes han posat el planeta al límit d’una massiva extinció d’espècies i 
les pressions sobre els ecosistemes s’incrementaran mundialment en les properes 
dècades, a menys que canviïn les actituds i accions humanes”.

Tot aquest coneixement generat en les darreres dècades ha tingut una repercussió 
notable en el disseny de les diferents polítiques mediambientals, encara que, com 
mostra la reiteració en el missatge i el seu progressiu dramatisme en l’expressió, 
no sembla haver estat suficient. 

En aquest capítol es presenten les propostes més importants en els diferents marcs (des 
del municipal a l’europeu), incloent-hi la legislació rellevant, com també una visió de les 
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tecnologies que possiblement tindrem a l’abast. També s’inclourà, en una perspectiva local, 
quina és la posició de partida de l’àrea metropolitana de Barcelona, els seus punts forts i 
dèbils per a afrontar el repte ambiental.

Els marcs per a l’acció

Del marc local al supraregional

La constatació més clara de l’existència de diversos marcs d’acció en qüestions mediam-
bientals i energètiques és la diversitat d’organismes, a diversos nivells, que s’ocupen 
d’aquesta temàtica. Per exemple, a la Unió Europea existeixen 189 agències locals i regio-
nals d’energia, de les quals 37 són espanyoles, 8 catalanes i 4 pertanyen a la província de 
Barcelona. 

En altres àmbits, que però estan relacionats d’alguna manera amb la qüestió ambiental i 
energètica, com ara les polítiques d’ocupació i de vertebració territorial, ja s’ha reconegut 
que el marc local és el més idoni per a l’aplicació de polítiques de foment. Així, per exem-
ple, el Pacte industrial de la regió metropolitana de Barcelona defineix la seva gènesi de la 
manera següent:

“La seva gènesi també s’inscriu en la línia de les propostes sorgides arreu de la Unió 
Europea, totes elles coincidents en la consideració del marc local com el més idoni per a 
l’aplicació de polítiques d’ocupació i el foment d’una vertebració territorial estretament 
lligada al creixement econòmic i a la innovació.”

Si les decisions a escala local representen la proximitat de les polítiques amb la realitat 
del territori i la seva ciutadania, els àmbits autonòmics i nacionals es veuen complemen-
tats des de la nostra integració a Europa amb estratègies supraregionals. La convergència 
entre els objectius de les polítiques promogudes en aquests diferents àmbits és resultat de 
l’aclaparador consens i urgència que la situació ambiental i energètica reclamen.

Amb tot, i malgrat l’orientació que ens arriba des dels diferents àmbits de decisió, és clar 
que una de les característiques que hauria de tenir una estratègia efectiva a l’hora de des-
envolupar un model energètic sostenible per a les ciutats de l’àrea metropolitana de Bar-
celona és la proximitat. Aquesta és imprescindible per aconseguir l’efectivitat desitjada en 
la gestió de la demanda, per exemple, que no serà possible sense una implicació ciutadana 
que parteixi d’una informació veraç i propera. 
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Les propostes europees

La Comissió Europea ha orientat la seva política energètica entorn de tres eixos principals: 
sostenibilitat, competitivitat i seguretat del subministrament. El novembre de 2008, sota el 
títol “Assegurar el nostre futur energètic”15, la Comissió va presentar la segona revisió del 
Pla d’acció solidària i seguretat energètica de la UE. Aquestes seran les primeres passes per 
a transformar la UE en un mercat energètic baix en CO2, basat en tecnologies, segur i soste-
nible. 

Les mesures 20-20-20, però, no seran suficients, i la comissió ha proposat el Pla d’acció soli-
dària i seguretat energètica com un pla basat en cinc punts:

Infraestructures i diversificació del subministrament energètic.

Malgrat que en l’àmbit de la Unió Europea el subministrament energètic es considera com 
a ben diversificat, alguns estats membres encara presenten dependències importants en 
algunes de les seves importacions energètiques, com és el cas del gas natural. També es con-
sidera important assegurar una major interconnexió de les xarxes elèctriques, especialment 
pel que fa a les connexions entre Europa i la riba sud de la Mediterrània.

Pel que fa a la situació del gas, les importacions representen el 61% del consum europeu 
continental (22% a Espanya i 21,9% a Catalunya). S’espera que, a causa de l’esgotament de 
les fonts europees de gas natural, el percentatge del gas natural importat pugui arribar 
fins al 73% el 2020. Dels 23 països europeus importadors de gas, 13 presenten un nivell 
d’importacions del 100% o més, i 7 un nivell més alt al 80%. Espanya és el sisè consumidor 
europeu de gas natural i el setè importador mundial. El nostre mercat ha experimentat un 
gran creixement en el període 1995-2005, amb un creixement mitjà del 14%.

Per tal d’assolir els objectius de 20-20-20 de la Unió Europea, i dins el capítol d’infraestructures, 
la comissió ha proposat sis punts perquè siguin aprovats com a prioritats comunitàries:

1r. Prioritzar la connexió dels mercats energètics europeus que restin aïllats. Això inclou 
el desenvolupament d’un pla d’interconnexió bàltica de gas, electricitat i emmagatze-
matge. Es convocarà una cimera regional la segona meitat de 2009 per a llançar-ne la 
implementació.

2n. Desenvolupar un corredor de gas pel sud, que connecti Europa amb les fonts de 
subministrament provinents del Caspi i l’Orient Mitjà. Aquesta és una de les prioritats 
més altes en seguretat de subministrament de la Unió Europea. Es reconeix la necessitat 
de treballar conjuntament amb països com Azerbaidjan, Turkmenistan, Iraq i d’altres per 
tal d’iniciar la construcció dels gasoductes necessaris. Així mateix, quan les condicions 
polítiques ho permetin, s’haurà de considerar el subministrament des de l’Uzbekistan i 

15. Disponible 
en línia a http://
europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.
do?reference=MEMO/0
8/703&type=HTML.
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l’Iran. Es destaca la importància de Turquia com a país de trànsit, i la possibilitat que la 
UE actuï com a bloc en les seves importacions de gas natural.

3r. Desenvolupar un pla d’acció del gas natural liquat (GNL) que ajudi a proporcionar 
diversificació i un emmagatzematge adequat als mercats de gas natural europeus. 
Aquest pla ha de considerar tant les instal·lacions de liqüefacció en origen com les de 
regasificació en destinació.

4t. Promoure la construcció d’una anella energètica a la Mediterrània, que connecti les 
infraestructures de gas i electricitat europees amb el sud de la Mediterrània. Un dels 
aspectes essencials d’aquesta anella seria l’aprofitament de les capacitats en energia 
eòlica i solar d’aquesta regió. El disseny d’aquest projecte s’ha constituït a partir d’una 
llista de prioritats en projectes d’infraestructures adoptades a la reunió de ministres 
d’energia de l’Euromed 2007 i del Pla solar del Mediterrani 2008. Aquests plans es 
podran estendre cap a l’Orient Mitjà i l’Àfrica subsahariana.

5è. Desenvolupar noves interconnexions de gas i electricitat entre el nord i el sud dins 
l’Europa central i el sud-est d’Europa, dins la iniciativa New European Transmission Sys-
tem (NETS). Això inclou l’Energy Community Gas Ring i la Pan-European Oil Pipeline. 
Aquestes actuacions s’emmarquen dins el paquet de mercat intern d’energia i seran des-
envolupades per una xarxa composta pels operadors de sistemes de transmissió euro-
peus, treballant amb els organismes reguladors energètics nacionals. 

6è. Desenvolupar un projecte per a una xarxa de transmissió marina que connecti les 
xarxes elèctriques nacionals al nord-oest europeu, i que alhora aprofiti el potencial eòlic 
marí de la regió. Juntament amb l’anella energètica a la Mediterrània, aquesta xarxa 
s’haurà de convertir en el pilar d’una futura superxarxa elèctrica europea.

Malgrat la proximitat geogràfica a un dels grans exportadors de gas natural, Algèria, 
Espanya i Catalunya són capdavanteres mundials en la importació de gas natural liquat 
(GNL). Espanya és el tercer importador mundial d’aquest recurs, que constitueix un 74% del 
seu consum. En el futur s’espera que encara s’augmentin més les interconnexions, en línia 
amb les demandes de la Unió Europea.

Una de les qüestions més importants per a aquestes sis prioritats comunitàries, atesa l’actual 
situació econòmica, serà la del finançament. Serà necessària una col·laboració més gran 
entre el sector privat i les institucions financeres, especialment el Banc d’Inversions Europees 
i el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament. La comissió considera que els 
actuals instruments per al finançament són insuficients i que, com a primera mesura, la Unió 
Europea hauria de considerar aquests projectes com a prioritats pel que fa a la seguretat 
energètica.
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Relacions energètiques externes

El món camina cap a una creixent interdependència energètica que està influenciant el 
desenvolupament, el comerç, la competitivitat, les relacions internacionals i la cooperació 
global en assumptes climàtics. S’ha de donar a l’energia un paper polític prioritari en les 
relacions internacionals de la UE. Aquest nou paper ha d’incloure la política comercial, els 
acords bilaterals i la cooperació. Un dels aspectes clau és assegurar alhora la seguretat del 
subministrament dels importadors i la seguretat en la demanda dels exportadors, especial-
ment davant les grans inversions necessàries en els països productors d’energia. Per tant, 
la Unió Europea ha d’enfortir el seu pes col·lectiu envers els països subministradors, oferint 
nous tipus d’aliances. 

El Consell Europeu ha identificat la necessitat que Europa parli amb una sola veu en aques-
tes qüestions, considerant les relacions exteriors i la seguretat energètica com una prioritat. 
Per això, durant el 2009 la comissió identificarà els mecanismes concrets necessaris per a 
assegurar la transparència entre els estats membres i la UE, entre els quals, una revisió de 

Figura 01: Detall del mapa de propostes dels eixos per al transport de gas natural. Font: INOGATE (2003)
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les regulacions que obligarà els estats membres a informar la comissió de les inversions en 
projectes en els sectors del petroli, el gas i l’electricitat.

Les diferents procedències de les importacions energètiques fan necessàries dife-
rents estratègies:

 
• Noruega ja està integrada al mercat energètic en formar part de l’Àrea Econò-
mica Europea. Subministra el 24% de les importacions de gas europees i un 16% 
de les de petroli. La integració es pot millorar amb els projectes eòlics marins 
al mar del Nord i el desenvolupament de les seves reserves d’hidrocarburs. 

• La Comunitat Energètica (organització que agrupa Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bul-
gària, Croàcia, l’antiga república iugoslava de Macedònia, Montenegro, Romania, Sèr-
bia, missió de les Nacions Unides a Kosovo i Turquia) està construint un mercat integrat 
lligat a la UE. De moment s’ocupa del mercat intern i la seguretat del subministrament 
del gas i l’electricitat, i s’està discutint la seva extensió al petroli. S’espera que Ucraïna 
(país molt important per al trànsit del gas) i la República de Moldàvia s’afegeixin al grup. 

• Bielorússia no ha estat encara objecte de desenvolupament d’una estratègia, però 
atesa la seva importància com a veí i país de pas, se n’haurà de desenvolupar una.  

• Les relacions amb Rússia encara es basen en l’acord de partenariat i coope-
ració de 1997, i es considera que, per assegurar la bona salut dels acords ener-
gètics a llarg termini entre Rússia i la UE, aquests acords s’han d’actualitzar. 
Un dels objectius hauria de ser facilitar la reforma i la liberalització dels mer-
cats energètics a Rússia, en línia amb els seus objectius domèstics. També 
assegurar a Rússia estabilitat i predictibilitat en la demanda, així com clarifi-
car les condicions sota les quals les companyies russes podrien invertir en el 
sector d’aigües avall europeu. Un altre dels aspectes no coberts en els tractats 
vigents és l’articulació del trànsit de les exportacions russes a través d’Europa.  

• Pel que fa als països del Caspi, s’hauria de desenvolupar una estratègia similar, 
donant màxima prioritat a la intensificació de les relacions amb aquests països. 

• El diàleg energètic UE-OPEP proporciona un fòrum per a l’avaluació con-
junta dels factors que afecten els preus i les inversions en totes les fases 
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del procés de comercialització dels hidrocarburs. A més, es reconeix la 
necessitat d’ampliar la col·laboració en l’àrea de les energies renovables. 

• La cooperació amb socis com Austràlia, el Canadà, el Japó i els EUA, així com amb els 
països consumidors emergents (la Xina, l’Índia, etc.) s’ha d’aprofundir per promoure una 
visió comuna de la seguretat energètica global, tant per aconseguir una transparèn-
cia més gran en els mercats globals com per a tractar l’assumpte de la sostenibilitat. 

• Les relacions amb Àfrica, en especial amb el nord d’Àfrica, s’han d’enfortir, sobretot 
tenint en compte el seu important potencial en petroli i gas. El gasoducte transaharià 
és una altra important oportunitat de diversificació per a Europa. La UE està preparada 
per a aquesta tasca mitjançant el partenariat energètic Àfrica - UE, juntament amb la 
Unió Africana i les Comunitats Regionals Econòmiques Africanes. Seran especialment 
importants en el futur la integració dels mercats elèctrics i la promoció de les energies 
renovables.

Finalment, la UE assistirà aquells països que considerin el llançament o l’expansió del seu 
programa nuclear mitjançant l’instrument per la cooperació en la seguretat nuclear.

Reserves de petroli i gas i mecanismes de resposta davant les crisis

L’efectivitat dels mecanismes de crisi i els estàndards de seguretat són una part important 
de la política de seguretat energètica. Des de 1968 existeix un règim obligatori de reser-
ves d’emergència de petroli implementat pels estats membres, ja sigui amb reserves con-
trolades pels governs com per la indústria. Aquest sistema funciona en coordinació amb 
l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), i s’ha demostrat útil amb interrupcions limitades, 
encara que es pot millorar. Es proposa augmentar la coherència amb els plans de l’AIE, 
millorant la transparència de les existències disponibles i els procediments d’emergència. 
La comissió ha proposat que, com es fa als EUA, es publiquin els nivells d’existències comer-
cials de petroli a la UE de manera setmanal. Pel que fa al gas natural, l’obligació de mantenir 
reserves d’emergència tindria uns costos cinc vegades més grans que en el cas del petroli, 
i per tant, es creu més efectiva la promoció de la flexibilitat en el subministrament mit-
jançant GNL i connexions amb proveïdors veïns, entre d’altres mesures.

Eficiència energètica

La UE s’ha proposat millorar l’eficiència energètica en un 20% per al 2020, mitjançant la 
reducció de gasos d’efecte d’hivernacle i els objectius de penetració de les renovables. Això 
millorarà no només la sostenibilitat de la UE, sinó també la seva competitivitat, al reduir 
la seva dependència dels combustibles fòssils i les importacions energètiques. Es posarà 
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l’accent especialment en els sectors del transport i en les edificacions. Juntament amb 
aquesta revisió estratègica, la comissió proposa un nou paquet d’eficiència energètica, que 
consta dels punts següents:

 
• Revisió de la Directiva del rendiment energètic als edificis, per a estendre el seu abast, 
simplificar la seva implementació i desenvolupar certificats energètics que serveixin real-
ment al mercat de la construcció. La revisió de la Directiva estalviarà centenars d’euros per 
família i any. A Espanya, des de gener de 2008 està vigent el nou Codi Tècnic d’Edificació. 

• Revisió de la Directiva d’etiquetatge energètic, per a estendre-la als aparells comercials 
i industrials i establir una base harmonitzada pels incentius que ofereixin els estats mem-
bres. També es promourà un nou etiquetatge energètic per als pneumàtics dels cotxes. 

• Intensificació de la implementació de la Directiva de disseny ecològic, que 
inclourà els requeriments mínims per a les bombetes, equips elèctrics en 
espera, il·luminació al carrer i en edificis, entre d’altres. Combinada amb la 
Directiva d’etiquetatge, es tindrà la capacitat d’estalviar 96 Mtpe el 2020. 

• Promoció de la cogeneració, mitjançant l’adopció de línies directrius tècniques deta-
llades per la Directiva de cogeneració. A Catalunya, la cogeneració va experimentar un 
fort creixement a finals dels noranta, a causa de l’elevat preu de l’electricitat, però es va 
estancar a partir de l’any 2000 per un augment del preu del gas natural. La cogeneració 
s’ubica normalment en activitats industrials (tèxtil, químic, alimentació) i serveis (hospi-
tals i hotels), llocs on existeix una demanda de calor o fred per als seus processos i serveis.  

• Desenvolupament i extensió de mesuraments i xarxes per a la disseminació de bones 
pràctiques. Això serà facilitat pels fons comunals i altres programes, per alleugerir la 
càrrega de les inversions necessàries a petita escala.
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•  Ús dels fons de cohesió per a la promoció de l’eficiència energètica i les energies 
renovables (fins al moment s’han destinat 9 bilions d’euros per al període 2007-13). 

• Presentació d’un paquet d’impostos verds com a complement del paquet en energia 
i canvi climàtic. Inclourà una proposta per a la revisió de la Directiva d’impostos ener-
gètics, per a fer-la compatible amb els objectius en energia i canvi climàtic, i un examen 
de com l’IVA i altres instruments fiscals poden ser usats per promoure l’eficiència ener-
gètica.

Aprofitament òptim dels recursos energètics propis

Per tal de facilitar la contribució de les energies renovables, la UE està treballant per unificar 
esforços en la Iniciativa de finançament d’energia sostenible, a més d’aprofitar la Directiva 
d’energia renovable per tal d’identificar les dificultats que puguin sorgir, com ara les limita-
cions de la xarxa elèctrica. 
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Pel que fa a Catalunya, els recursos propis més aprofitats són les centrals hidro-
elèctriques, que varen proporcionar el 13,3% de l’energia elèctrica el 2004. La resta 
de les fonts autòctones, totes elles d’origen renovable, constitueixen només un 
1,2% de tot el consum elèctric. 

Aquests objectius entren també dins l’àmbit del Pla estratègic de tecnologies energèti-
ques, aprovat el 2008 pel Consell Europeu, i es presenta com una gran oportunitat econò-
mica per al desenvolupament, a part d’una prioritat en seguretat energètica i sostenibilitat. 
Fins al moment s’han iniciat treballs en sis iniciatives industrials europees: eòlica, solar, 
bioenergètica (biocombustibles de segona generació), CCS (captura de carboni, transport 
i emmagatzematge), xarxes elèctriques i fissió nuclear sostenible. El proper pas serà una 
comunicació sobre el finançament de tecnologies baixes en carboni, que es presentarà el 
2009, en associació amb el Banc Europeu d’Inversions.

Pel que fa al carbó com a font energètica autòctona, la UE projecta que el seu ús creixerà 
tant al món com a Europa. Per això, i tenint en compte les altes emissions que causa el seu 
ús en la generació elèctrica, es considera que s’hauran d’augmentar els incentius per a fer 
possible la seva captura, transport i segrest, de manera que, com a mínim, estiguin funcio-
nant fins a dotze plantes de demostració el 2015.

També es considera necessari incrementar un accés als recursos energètics fòssils euro-
peus, especialment els hidrocarburs no convencionals, compatibles amb els objectius 
mediambientals.

Pel que fa a l’energia nuclear, aquesta suposa una tercera part de la generació elèctrica, 
amb un 50% del combustible provinent del Canadà i Austràlia. Però sense noves inversions 
en capacitat elèctrica nuclear, aquesta contribució declinarà en el futur, ja que durant els 
propers 10-20 anys la majoria de les centrals en funcionament avui en dia hauran arribat 
al final de la seva vida útil. Cada estat haurà de decidir si inverteix o no en energia nuclear, 
però tot i això la UE continuarà promovent el manteniment i millora dels estàndards de 
seguretat, no proliferació i protecció del medi ambient per a aquesta tecnologia. 

En el cas de Catalunya, l’energia nuclear aporta més de la meitat de l’electricitat, 
un 56% del total. Malgrat que a les estadístiques estatals i autonòmiques es comp-
tabilitza aquesta contribució com a pròpia, el 100% del combustible emprat en 
aquestes centrals és importat, com succeeix en el cas del gas natural. 
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Més enllà de 2020

En el futur, tenint en compte tant les preocupacions sobre el canvi climàtic com les que es 
deriven del declivi de la capacitat productiva dels jaciments de petroli mundial, el balanç 
entre demanda i subministrament serà cada vegada més ajustat, si no crític. Aquest és el 
motiu pel qual serà necessari un canvi massiu cap a tecnologies energètiques baixes en 
carboni i altament eficients.

L’agenda fins a 2020 ha indicat les primeres passes essencials cap a aquest procés, 
però un canvi tan radical com la generació elèctrica lliure de carboni o trencar la 
dependència del petroli en el transport exigiran encara més temps. Per això es 
proposa una renovació de la política energètica el 2010, de cara a establir les políti-
ques fins a 2050. Alguns dels objectius que es plantegen per a aquest període són:

• “Decarbonitzar” el subministrament elèctric.

• Acabar amb la dependència del petroli en el transport. 

• Edificis de baixa energia i energeticament positius.

• Xarxa elèctrica interconnectada i intel·ligent.

• Promoció de sistemes d’alta eficiència i baixos en carboni a tot el món.

El marc nacional

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va posar en marxa un pla per a l’estalvi i l’eficiència 
energètica en el període 2005-2007, que ha tingut continuïtat en un nou pla d’acció 2008-
2012.16 Els principis que regeixen aquest pla són configurar aquestes polítiques com a ins-
trument de progrés per a la societat, ja que afavoreixen el desenvolupament sostenible. 

Els objectius estratègics del pla són reconèixer l’estalvi i l’eficiència com a instruments del 
creixement econòmic i el benestar social, aportar les condicions adequades per tal que el 
coneixement sobre aquest estalvi i eficiència arribi a la societat i que aquest coneixement 
estigui present en totes les estratègies nacionals, especialment en la del canvi climàtic. 
Altres objectius són que l’estalvi i l’eficiència fomentin la competència empresarial, i que es 
consolidi la posició d’Espanya com a avantguarda de l’estalvi i l’eficiència.

El pla també es fixa objectius concrets i quantificables, com un estalvi en el consum d’energia 
primària de 24.776 ktep el 2012, un estalvi del 13,7% respecte al pla anterior. Això estaria en 
concordança amb la Directiva europea 2006/32/CE, sobre eficiència en l’ús final d’energia i 

16. Disponible en línia 
a http://www.idae.
es/index.php/mod.
pags/mem.detalle/
relcategoria.1127/
id.67/relmenu.11.
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els serveis energètics. De fet, si s’aconsegueix l’objectiu del pla se superarà la directiva, que 
demana un estalvi del 9% per al 2016.

Un altre programa governamental que està en concordança amb el pla és l’Estratègia 
espanyola de canvi climàtic i energia Neta.17 Aquest reclama una disminució en les emis-
sions de CO2 de 270.592 ktCO2 per al 2012, de les quals 238.130 ktCO2 s’assolirien dins el 
període 2008-2012.

Una de les característiques d’aquest nou impuls és la seva orientació cap als sec-
tors anomenats “difusos”, principalment el transport i l’edificació, on les actua-
cions estan dirigides cap a públics objectiu molt atomitzats i amb comportaments 
diversos.

En aquest sentit, i emmarcat en el Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Eco-
nomía y el Empleo), posat en marxa de manera excepcional pel govern espanyol 
per a fer front als efectes de la crisi econòmica mundial a Espanya, trobem les 
“mesures per al sector de l’energia i la lluita contra el canvi climàtic”. Aquestes 
mesures recullen diverses iniciatives ja proposades pel govern i les integren en 
una estratègia comuna d’estímul de l’economia i dels llocs de treball.

• Pla d’estalvi i eficiència energètica 2008-2011: permetrà estalviar l’equivalent 
al 10% de les importacions de petroli. Compta amb una inversió de 245 milions 
d’euros, que es veuria més que compensada per un estalvi equivalent a 4.104 
milions d’euros. El pla actuarà sobre els sectors del transport, la indústria, el 
sector residencial, terciari i agrícola en quatre línies principals, una de transver-
sal i tres de sectorials: mobilitat, edificis i estalvi elèctric.

• Programa Vehicle innovador vehicle ecològic (VIVE 2008-2011): posat en marxa pel 
Ministeri d’Indústria i l’ICO per a fomentar la substitució de vehicles antics per altres de 
moderns i menys contaminants. 

• Acord amb França per doblar la interconnexió elèctrica: parteix de l’acord de l’estiu 
de 2008 entre França i Espanya pel qual es crearia una nova línia d’interconnexió elèc-
trica entre Baixàs (França) i Santa Llogaia (Espanya) que doblaria la capacitat d’intercanvi 
actual fins els 1.400 MW. El projecte es troba en fase de redacció i es preveu que la línia 
estigui operativa el 2014. La interconnexió facilitaria el desenvolupament de les ener-
gies renovables, en augmentar la capacitat de reserva elèctrica.

• Impuls de l’aplicació de les línies estratègiques de lluita contra el canvi climàtic; identi-
fica sis línies estratègiques en aquesta lluita, com són: gestió dels residus i fems, mobili-
tat sostenible, edificació sostenible, eficiència energètica i energies renovables, política 
forestal i embornals i innovació.

17. Disponible en línia 
a http://www.mma.

es/portal/secciones/
cambio_climatico/

documentacion_cc/
estrategia_cc/index.

htm.
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• Nova llei d’eficiència energètica i energies renovables: l’avantprojecte està 
pendent de ser presentat  

• Pla d’energies renovables 2011-2020: d’acord amb els objectius de la Unió Europea, 
Espanya s’ha compromès a produir el 20% de l’energia a partir de fonts renovables. El pla 
estableix objectius concrets per a cada tecnologia de generació i objectius vinculants i 
obligatoris mínims de la contribució renovable al consum total. Actualment es troba en 
fase d’elaboració.

• Regulació del subministrament d’últim recurs d’electricitat i mesures per reforçar la 
competència: es completa el procés de liberalització. Com a pas de transició es subs-
titueix la tarifa regulada per la tarifa d’últim recurs (TUR), a la qual poden accedir els 
usuaris domèstics i pimes (amb potència contractada igual o inferior a 10 kWh) que 
no desitgin contractar un comercialitzador en el lliure mercat. Aquesta mesura té per 
objectiu protegir aquells consumidors que tinguin dificultats per negociar contractes 
satisfactoris.

• Regulació de les subhastes majoristes de gas natural per al subministrament d’últim 
recurs: amb l’eliminació, el juliol de 2008, de les tarifes de gas natural s’estableix el sub-
ministrament d’últim recurs per als consumidors domèstics i pimes. Com en el cas elèc-
tric, aquesta regulació afavorirà els consumidors i empreses proporcionant un marc 
regulatori predictible per ambdós.

• Mesures per a la solució del dèficit tarifari: proposa congelar les tarifes elèctriques fins a 
2012 per als consumidors amb potències contractades de fins a 3 kW en la primera resi-
dència, a les famílies nombroses, perceptors de pensions mínimes i llars en què tots els 
seus membres estiguin a l’atur. Inclou també el pagament per part de les companyies 
elèctriques dels costos derivats de la gestió dels residus radioactius i del combustible 
gastat (2.700 milions d’euros). L’Estat avalarà fins a 10.000 milions d’euros les quanti-
tats del dèficit tarifari pendents de titularitzar, mentre que els pressupostos generals 
de l’Estat assumiran els costos de produir electricitat a les Canàries, les Balears, Ceuta i 
Melilla.
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El marc autonòmic

A Catalunya és vigent el Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 (PEC),18 que parteix de 
la premissa, confirmada en l’informe de l’OCDE World Energy Outlook 2006, que el model 
energètic actual està en crisi i cal un canvi ràpid de tendència. En el cas català, la situació 
és encara pitjor, a causa d’un creixement més gran del consum i la dependència exterior. 

El PEC neix de la voluntat del Govern de la Generalitat de comptar amb una política ener-
gètica pròpia que estigui integrada amb altres polítiques sectorials i per a donar resposta 
als reptes europeus i mundials. 

A Catalunya el consum energètic final s’ha duplicat en el període 1986-2003, un creixement 
molt per sobre de la mitjana europea. Com que el nostre consum energètic es caracteritza 
per una forta dependència dels combustibles fòssils, que són importats, un model com el 
nostre queda molt exposat als augments dels preus de l’energia importada, especialment 
en el cas del petroli i el gas natural.

Figura 03: Consum d’energia primària a Catalunya 1990–2006. Font: ICAEN (2006)
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18. Disponible en línia 
a http://www.gencat.
cat/economia/doc/
doc_68879950_1.pdf.
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Tot seguint les pautes marcades a Europa, el PEC es basa en dues eines bàsiques. D’una 
banda, la gestió de la demanda a través de l’estalvi i l’eficiència. De l’altra, la diversificació i 
la millora de les vies d’abastament, amb especial èmfasi en les fonts energètiques pròpies, 
que a Catalunya i la resta d’Europa són fonamentalment les energies renovables. 

Un dels sectors clau en aquesta transformació és el sector del transport, que el 2005 va 
consumir el 26% de l’energia a Catalunya (només per darrere del sector energètic, amb un 
32%), i que en un 98% és dependent dels derivats del petroli i el gas natural. El PEC proposa 
una diversificació cap a les motoritzacions híbrides i els biocombustibles.

Tant els vehicles híbrids com els purament elèctrics han rebut molta atenció en els darrers 
mesos, com una possible sortida a l’estancament de l’activitat industrial en el sector de 
l’automòbil, causat per la crisi econòmica. No obstant això, la mateixa incertesa en el sec-
tor, molt afectat per la crisi a escala mundial, i el descens del consum de combustibles per 
al transport no ofereixen garanties que la diversificació pugui ser significativa en l’àmbit 
temporal del pla. 

Pel que fa als biocombustibles, el PEC se centra en el biodièsel, que substituiria el diè-
sel, el combustible més utilitzat a Catalunya. L’objectiu que es marca és que el biodièsel 
cobreixi el 18% del consum el 2015, cosa que representaria el 12% del consum energètic 
en el sector transport, molt per sobre dels objectius de la UE. Si es volgués que la matèria 
primera per a la producció d’aquest biodièsel fos autòctona, i contribuir d’aquesta manera 
a una major independència energètica, s’hauria de dedicar el 38% del territori català al 
cultiu d’oleaginoses. Per tant, la incorporació del biodièsel en aquestes proporcions hauria 
de dependre de les importacions. Respecte a aquestes importacions, existeixen nombro-
sos dubtes, ja que són dependents del preu del transport de la matèria primera, són una 
manera d’exportar petjada ecològica a països amb una legislació ambiental més laxa i s’ha 
demostrat que, amb les pràctiques actuals, competeixen amb la producció d’aliments. 

Dins el PEC, les polítiques de contenció de la demanda són molt importants, i es desenvolu-
pen a través de tres grans eixos: l’estímul de l’eficiència i l’estalvi, especialment en el sector 
del transport i de l’habitatge, la desmaterialització de l’economia i la conscienciació social. 
Aquesta tríade és resumida al mateix PEC com a “nova consciència de l’energia”:

Només amb noves fonts energètiques o amb simples millores tecnològiques no 
s’evitarà el pic del petroli o la crisi, ni es frenaran els trastorns ambientals planetaris. 
Cal canviar les pautes de consum per modular l’oferta a la baixa, en comptes de 
voler satisfer debades una demanda indefinidament creixent. 



70

Com han fet altres organismes, el PEC proposa dues visions del futur a mitjà termini: l’opció 
continuista (escenari base) i l’opció sostenible (escenari Iitensiu en eficiència energètica i 
energies renovables, o escenari IER). Aquest últim escenari està basat en la potenciació al 
màxim de les tecnologies d’estalvi, d’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables. 
És amb l’escenari IER on s’aconseguiria trencar la tendència d’augment del consum ener-
gètic i de les emissions de CO2 que es preveuen a l’escenari base.

L’escenari IER es basa en l’aplicació de dues estratègies presentades al mateix PEC: l’Estratègia 
d’eficiència energètica i el Pla d’energies renovables. Aquest escenari contribuiria a fer que 
l’Estat espanyol complís els seus compromisos internacionals pel que fa a emissions de CO2 
i de penetració de les energies renovables. El Pla d’energies renovables es basa en el man-
teniment i desenvolupament de les tecnologies ja madures (hidroelèctrica, eòlica terrestre, 
solar tèrmica, biomassa) i en el suport a les tecnologies en desenvolupament o amb poca 
penetració en el mercat (solar fotovoltaica, geotèrmia, eòlica marina, l’energia de les onades). 

Un altre aspecte important d’aquest pla és el seu efecte en el desenvolupament econòmic, ja 

Figura 04: Previsió consum final d’energia dels escenaris del PEC. Font: ICAEN (2006)
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que la seva implantació mobilitzaria diferents sectors i es constituiria, per tant, en un impor-
tant motor econòmic, que en molts casos parteix de capital intel·lectual propi. 

Aquest pla renovable comportaria que la contribució de les energies renovables es multi-
pliqués per quatre fins al 2015. Les contribucions més importants provindrien de l’energia 
eòlica, la tecnologia que té un potencial més gran de creixement a Catalunya, i dels biocom-
bustibles. No obstant això, cal recordar que el mateix PEC reconeix que les possibilitats de 
subministrar aquesta producció de biocombustibles amb matèria primera autòctona són 
molt limitades i que, per tant, s’hauria d’acudir als mercats exteriors.

Pel que fa a l’energia solar, aquesta tecnologia es troba subdesenvolupada, especialment pel 
que fa a la generació elèctrica. És important remarcar que han estat les diferents ordenances 
solars a diferents ajuntaments catalans les que han contribuït de manera més important a 
l’impuls d’aquesta tecnologia, especialment en el cas de l’energia solar tèrmica. Destaquen 
en aquest sentit les ordenances de Barcelona i Sant Joan Despí, pioneres a Catalunya. A fi-
nals de 2004 hi havia vint-i-nou ordenances solars municipals, que cobrien més del 50% de 
la població catalana. El Codi tècnic d’edificació contribuirà encara més al desenvolupament 
d’aquest aprofitament energètic, ja que obliga els edificis de nova construcció que cobreixin 
part de les seves necessitats d’aigua calenta sanitària amb instal·lacions solars tèrmiques. 

El sector de l’energia solar que necessita desenvolupar-se més és, doncs, el de la solar fo-
tovoltaica. Fins a l’any 2000, el seu desenvolupament havia estat principalment en forma 
d’instal·lacions aïllades, no connectades a la xarxa elèctrica, dins de programes d’electrificació 
rural i de demostració. En els darrers anys, el creixement s’ha donat fonamentalment en les 
instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica, gràcies a la introducció de normatives favora-
bles a la connexió i a les primes econòmiques per als productors. El Codi tècnic d’edificació 
contribueix també a l’extensió d’instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica, atès que ja és obligatòria la seva instal·lació a les edificacions del sector terciari.

El desenvolupament de l’energia eòlica a Catalunya, pioner a l’Estat espanyol, s’ha vist afavo-
rit pels desenvolupaments tecnològics, amb la introducció d’aerogeneradors de gran potèn-
cia (fins a 1,3 MW) i el marc que proporciona el Règim especial de producció elèctrica (que 
també afecta altres tecnologies renovables). No obstant ser pionera a l’Estat, el desenvolu-
pament eòlic català no ha seguit la mateixa evolució ascendent que a la resta de l’Estat per 
una manca de planificació.

Recentment s’ha aprovat un decret regulador del procediment administratiu aplicable per 
a la implantació de parcs eòlics (i també instal·lacions fotovoltaiques) que ha rebut moltes 
crítiques per part de la indústria i de col·lectius favorables a les energies renovables, ja que 
segons aquestes crítiques el decret en comptes d’afavorir aquestes instal·lacions, les limita, 
aixeca noves barreres com el concepte difús de “valor identitari” aplicat al paisatge, que obre 
el camí a valoracions subjectives per denegar un projecte. 



72

Per acabar, l’aprofitament d’altres fonts com les onades marines o la geotèrmia està molt 
limitat a Catalunya. En el primer cas, perquè el Mediterrani té un baix potencial energètic 
en les seves onades, 8 kW per metre longitudinal de cresta d’ona a la nostra zona, respecte 
dels 44 kW/m al Cantàbric o els 55 kW/m a les costes atlàntiques gallegues. D’altra banda, 
l’energia geotèrmica es presenta en dues formes: d’alta i de baixa entalpia . A Catalunya els 
indrets d’alta entalpia són inexistents, i els de baixa entalpia, amb les tecnologies actuals, 
tenen un potencial insignificant.

El marc local
Les iniciatives a escala municipal passen per l’execució de les competències en matèria de 
mobilitat, urbanisme i medi ambient de cada municipi i també pels diversos programes o 
xarxes als quals s’adscriuen o participen des de cada municipi. 

Els ajuntaments han servit, per exemple, per vehicular les iniciatives inscrites al 
Programa 21 de les Nacions Unides de 1989, mitjançant les Agendes 21 Locals, 
en què participen més de 5.000 ciutats a tot el món. Des de les ciutats europees, 
aquest procés es va concretar el 1994 mitjançant la denominada “Carta d’Aalborg”, 
aprovada pels participants en la 1a Conferència Europea sobre Ciutats Sosteni-
bles. 

La Carta d’Aalborg reflecteix el punt de partida i el consens de les ciutats europees cap a la 
sostenibilitat des dels punts següents i malgrat la seva antiguitat, les seves recomanacions 
són plenament vigents:

• Paper de les ciutats europees: des del reconeixement que el 80% de la població europea 
viu en ciutats, els governs locals reconeixen la seva responsabilitat i la seva proximitat 
als ciutadans, assumint la seva funció determinant en el procés de canvi de mode de 
vida, producció, consum  i pautes de distribució de l’espai.

• Principi de sostenibilitat: incorpora la justícia social, les economies sostenibles i la 
perdurabilitat del medi ambient. Aposta per la conservació del capital natural i que 
el consum de recursos no superi la capacitat de l’entorn de substituir-los ni d’absorbir 
l’emissió de contaminants.

• Estratègies locals: reconeix la ciutat com l’entitat més gran a l’hora d’abordar els 
desequilibris del món modern i alhora la unitat més petita en la qual els problemes 
poden ser resolts de manera integrada. Cada ciutat és diferent i ha de trobar la seva via 
cap a la sostenibilitat.

• Sostenibilitat com a procés creatiu que cerca l’equilibri: la sostenibilitat ha de ser un 
procés creatiu que permeti un retorn d’informació permanent sobre quines activitats 
impulsen l’equilibri de l’ecosistema urbà i quines l’allunyen d’aquest equilibri. Basa la 
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gestió urbana en la informació recollida, fent aparèixer la ciutat com un tot orgànic on 
els efectes de totes les activitats es fan patents.

• Resolució de problemes mitjançant negociacions obertes: seguint el principi de 
concertació, les ciutats reconeixen que no poden traslladar els seus problemes a 
comunitats més grans ni a les generacions futures.

• Economia urbana cap a la sostenibilitat: les ciutats han d’invertir en el seu capital natural 
(aire, sol, aigua, boscos), prioritzant primer la conservació del capital natural existent, 
després el creixement de nou capital natural i finalment amb l’increment del rendiment 
final dels productes, com és el cas dels edificis d’alt rendiment energètic o el transport 
urbà respectuós amb el medi ambient. 

• Justícia social per a la sostenibilitat urbana: parteix de l’acceptació que els pobres són 
els més afectats pels problemes ambientals (soroll, contaminació del tràfic, absència 
d’instal·lacions de lleure, habitatges poc saludables, manca d’espais verds) i els que 
menys capacitat tenen per a resoldre’ls. El canvi és més difícil quan la riquesa està menys 
repartida, ja que afavoreix els comportaments insostenibles. Una de les solucions passa 
per la creació de llocs de treball que contribueixin a la sostenibilitat de la comunitat.

• Ocupació sostenible del sol: el territori s’ha d’ordenar d’acord amb una estratègia 
d’avaluació ambiental, aprofitant les oportunitats que ofereixen les grans concentracions 
urbanes en matèria d’energia i transport públic, renovant el centre de les ciutats i 
planificant adequadament les zones suburbanes, evitant l’explotació dels recursos de 
les zones perifèriques.

• Mobilitat urbana sostenible: les ciutats s’han d’esforçar per millorar l’accessibilitat 
mantenint els modes de vida urbans alhora que redueixen el transport. Es donarà 
prioritat als mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient (especialment als 
vianants, bicicletes i transports públics).

• Responsabilitat envers el canvi climàtic mundial: els riscos que comporta el canvi 
climàtic per als entorns naturals i urbans requereixen una resposta adequada per a 
estabilitzar i reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Alhora es fa necessari 
protegir els recursos que tenen la capacitat d’absorbir el carboni, com la biomassa, els 
boscos i el fitoplàncton.

• Prevenció de la intoxicació dels ecosistemes: les creixents quantitats de substàncies 
tòxiques presents a l’atmosfera, l’aigua, el sòl i els aliments són una amenaça cada 
vegada més gran per a la salut pública.

• Autogestió local com a condició necessària: les ciutats han d’estar llestes per a assumir 
la responsabilitat de reorganitzar-se amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament 
sostenible. És fonamental que les ciutats tinguin el poder suficient i un sòlid suport 
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econòmic per a la seva autogestió.

• Protagonisme de ciutadans i comunitats: d’acord amb el mandat del Programa 
21, les ciutats es comprometen a col·laborar amb tots els sectors de les comunitats 
(ciutadans, empresaris, grups d’interès) en la concepció dels plans locals de suport a 
aquest programa. El treball haurà d’estar basat en la cooperació entre totes les parts 
implicades, garantint l’accés a la informació de tots els ciutadans i grups interessats.

• Instruments de la gestió urbana orientada cap a la sostenibilitat: mostra el compromís 
de fer servir els instruments polítics i tècnics disponibles per a assolir un plantejament 
ecosistèmic de la gestió urbana. Per a aquest objectiu es recorrerà a instruments com 
la recollida i el tractament de dades i planificació ambientals, directives, impostos, 
drets i mecanismes de sensibilització. Les decisions s’han de basar en la vigilància 
mediambiental, les auditories, l’avaluació dels impactes ambientals i en els diferents 
indicadors de qualitat del medi ambient urbà.

Prospectiva en tecnologia energètica fins al 2030

Si es continua com fins ara el futur energètic mundial és insostenible. Mentre les 
economies segueixin creixent, encara que en temps de crisi com l’actual no ho 
facin, el consum d’energia i les emissions també continuaran fent-ho. Els riscos 
associats a l’actual sistema energètic són clars: la seva dependència dels combusti-
bles fòssils el posa en perill per la tendència a l’augment dels preus i pels factors 
de risc geopolític associats a la concentració de les reserves de petroli i gas en 
territoris políticament inestables. D’altra banda, l’increment de les emissions deri-
vades del seu ús posa en perill l’estabilitat del clima. A més, la pobresa energètica 
que pateix un gran nombre de persones fa inexcusable la provisió d’un subminis-
trament energètic adequat per als que més ho necessiten.

El desplegament de noves tecnologies energètiques serà una condició indispensable (però 
no suficient, com ho indica el consens envers la necessitat de consumir menys energia i fer-
ho de manera més eficient) per a superar aquest urgent repte. A continuació es presenten 
un seguit de tecnologies energètiques, algunes ja implementades i altres en desenvolupa-
ment, que podrien tenir un paper en el futur subministrament energètic. A més de les consi-
deracions purament tècniques, es fa també una valoració de la incidència que podrien tenir 
en el subministrament energètic de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Electricitat d’origen fòssil

Un dels paràmetres més important a l’hora de valorar l’eficiència i l’impacte ambiental de 
les plantes generadores d’electricitat amb combustible fòssil és la seva antiguitat. En el cas 
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de l’AMB, les plantes Besòs 3 i 4, localitzades a Sant Adrià de Besòs, i que són de cicle combi-
nat amb gas natural, van entrar en funcionament el 2002, i es consideren modernes i amb 
un alt rendiment (al voltant del 60%). Les seves emissions són, per tant, baixes en compa-
ració amb les d’altres tipus de centrals (350 g/kWh respecte dels 866 g/kWh de mitjana 
de la central de carbó de Cercs). Les properes instal·lacions de generació previstes a l’AMB 
són totes de cicle combinat (al port de Barcelona i a Sant Adrià de Besòs), per tant la seva 
implantació contribuirà a la millora de l’eficiència i la reducció relativa d’emissions.

La tecnologia del “carbó net”, basada en la captura i segrest del diòxid de carboni (CCS, 
per les seves sigles en anglès) que es produeix en la combustió del carbó en les centrals 
de generació elèctrica, és potser el desenvolupament més prometedor per a la generació 
elèctrica d’origen fòssil. En el cas de Catalunya i l’AMB, i atesa la tendència a la disminució de 
la seva contribució, és poc probable que el desenvolupament del CCS tingui cap impacte. 
Aquesta és una tendència que també es registra a escala estatal, ja que el carbó ha deixat 
pas al gas natural com a combustible per a la generació elèctrica. 

Figura 05: Consum d’energia primària mundial fins al 2030 (Escenari de Referència). Font: AIE (2008)
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No obstant la seva teòrica viabilitat tècnica (les seves diferents fases –captura, transport, 
i segrest– fa temps que són emprades en la indústria química i en la producció de gas i 
petroli), el “carbó net” s’enfronta a alguns obstacles. D’una banda, l’increment dels costos 
que s’està produint des de 2005, a causa de la pujada dels preus de les matèries primeres.  
De l’altra, l’absència d’un marc legal i regulador per als incentius en la formació de preus 
del CO2 i els necessaris fons per a R+D, que són obstacles que aquesta tecnologia haurà de 
superar. A més, aquests marcs s’hauran d’adaptar a les expectatives del comportament del 
CO2 segrestat, incloses les qüestions de responsabilitats civils i penals en casos d’accidents. 

En tot cas, i deixant de banda les emissions, hi ha altres desenvolupaments que poden fer 
més eficient l’ús dels combustibles fòssils per a la generació elèctrica, com ara la cogenera-
ció (especialment en el cas de plantes de gas natural de mida petita i mitjana utilitzades per 
a l’autoabastament a la indústria i a determinats serveis, com ara hospitals, hotels, etc.) i els 
cicles avançats del vapor i la gasificació integrada.

Nuclear

Tèrmica

Hidroelèctrica

Eòlica

Total

%

Consum (%)

Tarragona

3 147

800

322

175

4 444

57%

13%

Barcelona

0 

2.180

7

49

2 236

29%

65%

Lleida

0

0

970

0

970

13%

9%

Girona

0

0

105

1

106

1%

13%

Total

3 147

2.980

1.404

225

7 756

%

41%

38%

18%

3%

Taula XX: Potència instal·lada i consum electricitat a Catalunya (2005). Font: Saladie (2005)
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En el futur s’espera que la tendència a descarbonitzar la generació elèctrica amb combusti-
bles fòssils continuï, principalment per l’abandonament del fueloil com a combustible per a 
les centrals i la progressiva substitució del carbó pel gas natural. Malgrat els avantatges del 
gas natural, menors emissions i millor eficiència, la tendència experimentada en els últims 
anys és a una major dependència de les importacions. Això constitueix un risc de cara a la 
seguretat del subministrament, i l’altre risc important és que el seu preu es troba indexat al 
del petroli, que també està amenaçat pel risc de fortes pujades a curt i mitjà termini.

Energia nuclear

Malgrat que al territori de l’AMB no hi ha cap instal·lació de generació elèctrica nuclear, i 
no és probable que se n’instal·lin en el futur per l’absència de terrenys adequats, l’energia 
nuclear s’estima que contribueix en un 20% al consum d’energia (dades corresponents a 
la ciutat de Barcelona l’any 2004). Per tant, l’evolució d’aquesta tecnologia de generació 
influirà de manera important en l’estructura del subministrament futur d’energia de l’AMB.

A l’actualitat hi ha tres centrals nuclears en funcionament a Catalunya: Ascó I (1984), Ascó 
II (1986) i Vandellós II (1988). Amb una vida útil estàndard de quaranta anys, aquestes cen-

Figura 06: Preus internacionals de les matèries primeres. Font: AIE (2008)
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trals, si no es demana una pròrroga al final d’aquest període, podran continuar funcionant 
fins als anys 2024, 2026 i 2028, respectivament. Les competències en aquest aspecte són 
del govern central espanyol, que és qui decideix la concessió de les pròrrogues. No obstant 
això, els permisos de renovació de l’activitat tenen un termini de deu anys, i el proper 2010 i 
2011 s’han de concedir noves autoritzacions per a les tres centrals catalanes. De produir-se 
un tancament d’aquestes centrals fins i tot abans del final de la seva vida útil estàndard, i de 
no produir-se canvis estructurals en la demanda elèctrica, s’haurien de substituir els 3.146 
MW de potència instal·lada (a mode d’exemple, la seva substitució requeriria la instal·lació 
de deu grups de cicle combinat).

Cal recordar que al Pacte del Tinell que va donar pas al Govern de la Generalitat de Cata-
lunya 2003-2006, un dels punts d’aquest acord incloïa un programa de tancament de les 
centrals nuclears. Per això, el PEC proposa una estratègia gradual de tancament de les cen-
trals nuclears catalanes, aprofitant la disminució de la contribució nuclear, que passaria de 
contribuir amb el 55,8% de la generació elèctrica el 2003 al 25,3% el 2015. Aquesta dis-
minució en la seva contribució estaria causada per l’increment de demanda en el futur, 
la creixent contribució d’altres fonts i la manca de perspectives de construcció de noves 
centrals nuclears a Catalunya. 

D’altra banda, no és clar com es desenvoluparà aquest tancament derivat d’una 
decisió política d’abast autonòmic, quan el tancament de centrals és competència 
estatal. Especialment perquè un tancament prematur (encara que fos el 2022, tal 
com proposa el PEC, dos anys abans del final de la vida útil estàndard de la central 
d’Ascó I) podria comportar la necessitat d’establir un sistema de compensacions 
econòmiques als operadors de les centrals. 

A escala mundial, malgrat una certa reactivació dels estudis de viabilitat per a noves cen-
trals als EUA i a Europa i els plans de construcció de noves centrals a la Xina i l’Índia, l’energia 
nuclear disminuirà la seva contribució al conjunt de subministrament elèctric mundial en 
els propers anys, i passarà del 6% l’any 2006 al 5% l’any 2030, si no varia la tendència actual. 
De nou, la causa d’aquesta disminució percentual (que contrasta amb un augment en la 
capacitat instal·lada) és l’augment relatiu de la demanda i el major creixement d’altres 
fonts, juntament amb el tancament de les centrals que ja han superat la seva vida útil. 

Els possibles avenços tecnològics en el disseny de les centrals nuclears no sembla que 
hagin de tenir un gran impacte en les properes dècades. Un informe del MIT de l’any 2003 
recomana continuar amb els reactors de cicle de combustible obert, millorant, això sí, les 
mesures de seguretat i racionalitzant l’emmagatzematge dels residus (problema que fins 
ara no té solució definitiva). La proposta del MIT parla de triplicar el nombre de reactors 
al món fins a aproximadament unes 1.500 unitats per al 2050, perquè des del seu punt de 
vista “els únics escenaris que mereixen ser considerats són un desplegament a gran escala, 
o bé l’abandonament de l’energia nuclear al llarg de la primera meitat de segle”. 
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L’únic exemple en marxa a Europa de construcció d’un nou reactor es troba a Olkiluoto, 
Finlàndia. El projecte, encarregat per un grup d’empreses papereres finlandeses (TIVO) a 
un consorci entre la francesa Areva i l’alemanya Siemens, estava lligat a unes condicions 
molt especials: preu tancat de 3.000 milions d’euros, termini de construcció de quatre anys, 
finançament barat (mitjançant un préstec de 2.000 milions d’euros a Siemens per part d’un 
banc alemany, al 2,6% d’interès, i un altre de l’agència pública francesa de promoció del 
comerç exterior de 1.000 milions d’euros, també amb uns interessos baixos), i que França 
construís un reactor igual al seu territori (Flamaville). La marxa del projecte no convida a 
l’optimisme, ja que acumula trenta-vuit mesos d’endarreriment i un sobrecost del 50%. A 
més, Areva ha estat demanda pels seus clients finlandesos per un import de 2.400 milions 
d’euros, i al seu torn, la companyia francesa ha contraatacat demandat a TIVO per 2.000 
milions d’euros. Mentrestant, Siemens vol abandonar el consorci i reclama a Areva la recom-
pra del seu 34% de participació, que ascendeix a 2.000 milions d’euros.

Pel que fa a les possibles ampliacions del parc nuclear espanyol, el Foro Nuclear Español 
proposa una ampliació de la capacitat instal·lada d’11.000 MW, davant els 7.716 MW actuals 
(2007). Això suposaria entre set i nou nous reactors, depenent de la potència de cadascun, i 
una inversió de 33.000 milions d’euros (en línia amb les previsions inicials del reactor finlan-
dès en construcció per part d’Areva i Siemens). Aquesta proposta faria augmentar la con-
tribució de la generació elèctrica d’origen nuclear del 19% actual (2007) al 33% l’any 2030. 
La proposta del Foro Nuclear no inclou una valoració de la competitivitat econòmica de 
l’energia generada en aquestes noves centrals, ja que “dependrà en el futur de moltes varia-
bles de difícil determinació (tipus d’interès, subvencions, preu dels drets d’emissió, costos 
d’inversió i de combustible d’altres alternatives, principalment el gas i el carbó)”. 

El Foro Nuclear també proposa un nou marc regulatori per al sector elèctric nuclear, de 
manera que “els subjectes polítics assumeixin la necessitat del desenvolupament de 
l’energia nuclear (...) com a política d’estat”. Això implicaria revocar la Llei 54/1997, del sector 
elèctric, que en el seu preàmbul afirma que “no es considera necessari que l’Estat es reservi 
per a si mateix l’exercici de cap de les activitats que integren el subministrament elèctric”. 

Biomassa i bioenergia

La bioenergia és el major contribuent d’energia renovable al subministrament 
mundial d’energia, encara que dos terços d’aquesta aportació es fan de manera 
molt poc eficient en els països de la perifèria i per a usos domèstics (energia per 
cuinar i per escalfar).

S’espera una transició cap a millors conversions tecnològiques, com ara els combustibles 
líquids (biodièsel, bioetanol o dimetil èter - DME) o els biogasos. Sense un canvi d’usos de 
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les terres, la quantitat de biomassa disponible, tant provinent dels residus agrícoles com 
dels cultius energètics, dependrà de l’eficiència dels sistemes agrícoles i forestals mundials. 
Aquestes matèries primeres seran requerides per a la producció de calor i electricitat, pro-
ductes bioquímics, combustibles líquids per al transport i altres biomaterials. Per tant, les 
principals limitacions a què s’enfronta la disponibilitat de biomassa per a la producció de 
bioenergia i altres usos són la quantitat de terra que es pugui fer servir de manera sosteni-
ble, sense comprometre la seguretat alimentària i ambiental, altres canvis en els usos del 
sòl que puguin comprometre l’equilibri en l’absorció del CO2, els organismes genèticament 
modificats i l’ús i les necessitats d’aigua.

Les tendències que s’han anat observant els darrers anys indiquen un grau de penetra-
ció més gran en la indústria, especialment aquella que té la biomassa com a subproducte 
o residu (indústria de la fusta, alimentària, agrícola, ramadera). Aquest ús “in situ” millora 
l’eficiència global dels processos i converteix els residus en matèries primeres. 

Altres recursos reconeguts, com els que es podrien obtenir de la neteja dels boscos, sovint 
no són aprofitats pels problemes logístics i de transport que presenten els típics boscos 
mediterranis, amb orografies complicades i poca homogeneïtat en les varietats vegetals. 
En tot cas, caldrà valorar, juntament amb les mesures que afecten la seva contribució al 
subministrament energètic o com a combustible, l’efecte beneficiós que l’aprofitament de 
la biomassa forestal presenta (menor risc d’incendis, foment d’activitat econòmica a zones 
forestals, fre per a la despoblació, etc.).

A Catalunya, el consum total de la biomassa va representar l’1% del consum total d’energia 
primària (2003). Per sectors, aquest se centra en la indústria (43%), el sector domèstic 
(39,9%, gairebé limitat a les zones rurals), el sector serveis (8,8%) i el sector primari (1,8%). 
En les seves diferents formes, la biomassa que es consumeix a Catalunya prové de residus 
renovables (51%), biomassa forestal i agrícola (32%), biogàs (8%), biodièsel (7%) i bioetanol 
(2%).

Pel que fa a l’evolució de les diferents tecnologies de conversió de la biomassa, en desta-
quem les següents:

• Generació elèctrica per combustió: inclou cremadors i combustió de llit fluid. Aquests 
últims ofereixen millor control de la temperatura. Els combustibles utilitzats poden ser 
paletes de fusta, palla, residus de fusta i deixalles sòlides municipals. Com a avantatge, 
compten amb el fet que existeixen dissenys de diferents capacitats, encara que les plan-
tes més grans tenen un costos menors.

• Biomassa com a combustible complementari en centrals tèrmiques de carbó: repre-
senten un avantatge a l’hora de reduir les emissions de CO2. I un cost menor que el de 
construcció d’una planta de generació exclusiva amb biomassa. Un valor típic de la con-
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tribució de la biomassa com a combustible és el 5%.

• Gasificació de biomassa per a la generació elèctrica: l’oxidificació parcial de la biomassa 
en altes temperatures pot produir gasos que es faran servir de combustible en motors, 
turbines de gas o bé com a combustible complementari en cremadors de centrals tèrmi-
ques. L’evolució més prometedora es trobaria en plantes de petita escala que a més facin 
servir la cogeneració. Actualment es troben en una etapa inicial de demostració, raó per 
la qual la qualitat de les dades no és òptima, atesa la manca d’informació sobre dissenys, 
en un context d’alta sensibilitat a la divulgació de la propietat intel·lectual.

• Cogeneració: l’aprofitament del calor residual produït en la combustió augmenta 
sempre l’eficiència del procés, i també és així en la generació d’electricitat en centrals 
tèrmiques que facin servir biomassa com a combustible. La rendibilitat d’aquests equi-
paments depèn en gran mesura de les condicions locals: existència de consumidors de 
calor a prop; volums i duració de la càrrega de calor, i preus dels possibles combustibles 
competidors.

• Algues per a la producció de biocombustibles: en els últims anys una sèrie d’empreses, 
entre elles algunes d’espanyoles (BFS), han iniciat projectes pilot per a demostrar la 
viabilitat de la producció d’algues com a matèria primera per a la seva transformació 
en biodièsel. La tècnica que sembla tenir millors perspectives és la del cultiu tancat en 
els anomenats “bioreactors”, on les algues es cultiven en ambients tancats que eviten 
la contaminació i la invasió d’altres espècies i on els nutrients poden circular més fàcil-
ment. Aquests sistemes, encara que més eficients, són molt més cars. Aquesta és preci-
sament una de les dificultats d’aquesta tecnologia, que hauria de reduir de manera molt 
significativa els seus costos per tal de presentar una alternativa competitiva. 

• Biocombustibles de segona generació: davant els evidents límits dels biocombustibles 
tradicionals, sobretot per la manca de terres de cultiu i aigua (i els efectes adversos rela-
tius a la reabsorció del CO2 quan es desforesta per a crear noves terres de cultiu), s’està 
investigant ja des de fa dècades en el desenvolupament de noves formes d’aprofitar 
la biomassa. L’anomenada segona generació de biocombustibles es basa en la conver-
sió de la cel·lulosa de les plantes, parts que actualment no es poden aprofitar per a la 
seva conversió en combustible líquid, encara que sí que es poden cremar per a produir 
electricitat. És un procés tècnicament possible però que, malgrat dècades d’investigació, 
encara no és econòmicament rendible. 

Energia eòlica

La penetració de l’energia eòlica ha experimentat un gran creixement des de la dècada dels 
noranta. La capacitat global instal·lada el 2007 (94 GW), era cinquanta vegades la de 1990. 
No obstant això, els generadors eòlics només van proporcionar el 2006 l’1% de la demanda 



82

mundial d’electricitat. 

La tecnologia eòlica terrestre es pot considerar madura, com ho demostra el fet que, des 
dels anys vuitanta, els costos s’han reduït per quatre (encara que no és immune a l’augment 
dels costos de les matèries primeres. Des del 2004 els costos han augmentat en un 20%, 
reflectint l’augment del preu del petroli). El fet que durant la seva operació no s’emeten 
gasos d’efecte d’hivernacle i que, una vegada concedits els permisos, els aerogeneradors 
es poden instal·lar de manera ràpida és un avantatge, respecte de la complexitat més gran 
d’altres tecnologies. 

El major potencial d’innovació per a la tecnologia dels aerogeneradors es troba en la seva 
implantació en el medi marí (els aerogeneradors marins) i en la integració amb les xarxes 
elèctriques mitjançant noves tecnologies per a l’emmagatzemament d’electricitat i la seva 
transmissió.

Espanya és un dels països líders en energia eòlica, i actualment ocupa el tercer lloc mun-
dial en potència instal·lada (16.754 MW el 2008). Dues empreses espanyoles es troben a 
més entre les deu primeres del món (Gamesa, 2a, i Acciona, 9a). L’energia eòlica a Espanya 
contribueix amb l’11% de la demanda elèctrica, mentre que a Catalunya només ho fa en un 
1,6% (2007). En l’escenari IER del Pla de l’energia català, es projecta que aquesta contribució 
augmenti fins al 12,3% el 2015. Si es volen assolir els objectius del PEC de manera progres-
siva, la capacitat instal·lada a Catalunya s’hauria de doblar d’aquí al 2015.

Pel que fa als futurs avenços tecnològics d’aquesta tecnologia i la seva possible aplica-
ció en un model energètic ajustat a les característiques de l’AMB, la tecnologia de l’eòlica 
marina és la més prometedora. No obstant això, existeixen limitacions, com una fondària 
límit d’entre vint i trenta metres, i una distància mínima fins a la costa de cinc quilòmetres. 
En aquest supòsit, la tecnologia de les plataformes flotants per als aerogeneradors marins 
es presenta com una solució molt interessant, atès que permet eludir el límit de fondària i 
assegurar una distància fins a la costa suficient per, d’una banda, aprofitar millor els vents, 
més forts com més ens allunyem de la costa, i per l’altra, minimitzar l’impacte visual.

En tot cas, i atenent al mapa de recursos eòlics confeccionat l’any 2004 pel Servei Meteoro-
lògic de Catalunya i l’Institut Català de l’Energia, la zona costanera de l’AMB no es trobaria 
entre les zones de major potencial eòlic marí, i les zones costeres catalanes amb més poten-
cial serien l’Alt i el Baix Empordà i el litoral sud (des del sud del Tarragonès fins al Delta de 
l’Ebre).
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No obstant això, l’AMB es podria beneficiar d’una major implantació de l’energia eòlica, sem-
pre que es vencin els obstacles que fins ara han frenat el seu desenvolupament a Catalunya. 
Aquests obstacles no són tecnològics ni econòmics, almenys durant períodes de creixe-
ment econòmic i comptant amb la inclusió de l’electricitat generada en el règim especial, 
amb condicions econòmiques molt favorables per a la seva venda en el consorci elèctric. 
El PEC identifica sis obstacles: la manca de planificació i l’impacte ambiental són l’objectiu 
d’una nova norma, no exempta de polèmica; la falta d’infraestructura per a l’evacuació 
d’electricitat és un mal endèmic d’aquesta tecnologia, perquè normalment els llocs idonis 
per a la col·locació dels aerogeneradors són remots i lluny de les xarxes de transport elèctric. 
La solució passa per una millor interconnexió elèctrica tant amb el sistema espanyol com 
amb el francès. L’atomització dels promotors eòlics i el cost del finançament són altres obsta-
cles que estan molt relacionats, ja que els petits promotors troben més difícil  el finançament 
i la seva coordinació a l’hora de sol·licitar punts de connexió per a l’evacuació, això els suposa 
un esforç addicional. 

Per últim, l’acceptació social, especialment als territoris on és més rendible la instal·lació de 
parcs eòlics, és problemàtica, atès que aquests territoris o bé ja suporten una càrrega impor-
tant en infraestructures energètiques (cas de la província de Tarragona), o bé reclamen que-

Figura 07: Mapa eòlic català. Font: Servei Metereològic de Catalunya i ICAEN (2004)
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dar exempts de la seva instal·lació pel seu impacte visual i l’afectació a d’altres indústries, 
com el turisme (cas dels parcs eòlics marins en general i de comarques com l’Alt Empordà i 
d’altres).

Tecnologies solars

L’energia solar és la forma més abundant d’energia a la Terra. La quantitat d’energia que 
arriba al planeta en només una hora és equivalent a l’energia que consumeix la humani-
tat durant un any. No obstant això, es tracta d’una energia intermitent i de baixa densitat 
(quantitat d’energia per m2). Per això, les diverses tecnologies solars, ja sigui per a la pro-
ducció d’energia elèctrica com per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària, tenen encara per 
endavant un gran recorregut, malgrat el seu enorme potencial i el creixement exponencial 
que han experimentat els últims quinze anys.

En general, quantes menys conversions necessiti una font energètica fins a arribar en 
forma de servei al consumidor més eficient serà. En el cas de l’energia solar, la seva forma 
d’aprofitament més eficient és la producció de calor, tant per al sector residencial com per a 
l’industrial. De fet, la producció de calor constitueix més d’un 40% de la demanda d’energia 
global. 

L’altra forma d’aprofitament, la producció elèctrica, no té un rendiment global tan gran, 
principalment pels límits del rendiment dels sistemes fotovoltaics, per la seva intermitèn-
cia, que exigeix sistemes d’emmagatzemament adequats, i per les pèrdues en el transport 
elèctric quan es genera l’electricitat lluny dels centres de consum.  Actualment, el mercat 
fotovoltaic mundial es divideix en un 90% d’instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica 
i un 10% de sistemes no connectats, normalment situats a àrees remotes on no arriba la 
xarxa elèctrica convencional. 

Actualment la indústria avança en dos fronts diferents. Per un cantó, les grans explotacions, 
ja sigui de tecnologia fotovoltaica com de termoelèctrica i, per l’altre cantó, les instal·lacions 
modulars domèstiques. En el primer cas es tracta de grans projectes que necessiten grans 
inversions i localitzacions òptimes, mentre que en el segon cas els requeriments són 
menors, però també ho és el seu rendiment si les condicions no són òptimes. 

Els principals reptes per als sistemes fotovoltaics són reduir el seu preu de manera 
que sigui rendible la seva aplicació massiva, per exemple integrada en els edificis 
i connectada a la xarxa elèctrica convencional. Aquesta reducció de costos com-
pensaria les dificultats de la integració arquitectònica, com ara els emplaçaments 
no òptims (façanes en una orientació poc adequada per a la captació de la radiació 
solar o bé que reben ombres d’altres edificis o estructures, principalment).

A Catalunya i l’àrea metropolitana de Barcelona, malgrat ser una de les zones europees amb 
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mitjanes anuals de radiació solar més alta, el seu desenvolupament ha estat petit. En les 
seves diverses formes, l’energia solar no arriba ni a contribuir en un 1% al consum d’energia 
primària. En tot cas, no es comptabilitza el paper de l’energia termosolar, que darrerament 
ha experimentat un fort creixement. 

Les raons per a aquest endarreriment són diverses. En primer lloc, barreres de tipus norma-
tiu, barreres que s’estan començant a aixecar amb el Codi tècnic d’edificació. Les barreres 
econòmiques, derivades dels alts costos dels sistemes fotovoltaics (els sistemes termoso-
lars són molt més econòmics), suposen un repte per als fabricants i també per a les admi-
nistracions que en regulen els sistemes de primes. Malgrat que en el passat els costos han 
disminuït significativament (un 20% per cada vegada que s’ha doblat la capacitat instal·lada 
acumulada), en els anys recents aquests costos han tornat a augmentar, en part a causa 
d’una explosió de la demanda (que ha provocat escassetat en components clau com el 
silici purificat) i també per l’increment dels costos dels materials, impulsat pels augments 
del preu del petroli i el gas natural. Pel que fa als sistemes de primes que fan més rendible la 
instal·lació d’aquests dispositius, encara hi ha certa inseguretat, causada pels recents i con-
tinus canvis en la normativa del sector elèctric en règim especial (al qual estan adscrits els 
productors d’electricitat renovable). Amb una baixada dels preus en la fabricació, el sistema 
de primes, ara en perill per la despesa que suposa, podria desaparèixer de manera gradual 
sense posar en perill la rendibilitat del sector. 

De cara al futur, s’espera un creixement molt important, especialment a Espanya, de la tec-
nologia solar termoelèctrica (on l’energia elèctrica no es genera per l’efecte fotovoltaic, sinó 
fent convergir la radiació solar mitjançant miralls per escalfar un fluid que després produirà 
vapor que acciona una turbina generadora d’electricitat). Aquesta tecnologia, per a ser ren-
dible, necessita grans superfícies i té l’avantatge de poder generar electricitat fins i tot de 
nit, gràcies a uns dipòsits de sal que conserven l’escalfor generada durant el dia. 

Altres desenvolupaments que s’esperen en el futur són l’ús de nous materials per a reduir els 
costos i augmentar l’eficiència de l’efecte fotovoltaic. La recerca, doncs, es dirigeix cap a la 
substitució de materials (per exemple, la plata pel seu cost, o el plom, per motius mediam-
bientals), la millora dels processos (menys consum energètic en la fabricació, mòduls més 
fàcils de muntar) i l’extensió de nous dissenys, com ara els mòduls de pel·lícula fina, que 
encara que no milloren l’eficiència farien possible una gran expansió de baix cost de la 
tecnologia fotovoltaica.

Transport

El transport és un sector clau: se li atribueix més de la meitat del petroli consumit al món i 
gairebé el 25% de les emissions. En el cas català la dependència del petroli és gairebé abso-
luta: el 98% del transport depèn dels derivats del petroli, i el consum en aquest sector repre-
senta el 37,7% de tota l’energia consumida a Catalunya.
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Així doncs, els desafiaments per a aquest sector són molt grans, no s’espera que tecnologies 
crítiques, com ara les cèl·lules de combustible o l’emmagatzematge d’energia en els vehicles 
(bateries, ultracapacitadors, dipòsits d’hidrogen, etc.), estiguin llestes per al seu desplega-
ment massiu a curt i mitjà termini, almenys si el que es demana d’aquestes tecnologies és 
substituir amb les mateixes prestacions i costos les tecnologies consolidades avui en dia.

No obstant això, existeixen tecnologies i mesures que sí que es podrien implementar en 
l’actualitat, com ara una augment dràstic en l’eficiència en l’ús dels combustibles. Això 
s’aconseguiria mitjançant millores en els motors i els sistemes de transmissió, els pneumàtics 
o l’aerodinàmica. Només amb aquestes mesures es podrien aconseguir estalvis en l’ús del 
combustible per quilòmetre de fins a un 30% en els propers quinze o vint anys. Mesures 
addicionals passarien per l’ús de nous materials en la construcció dels vehicles, de menor 
pes, i la hibridació amb motors elèctrics. 

Per descomptat, les polítiques de limitació de mida, pes i potència podrien aportar estalvis 
importants. Tanmateix, són la promoció del transport públic i la limitació de l’ús del vehicle 
privat les actuacions que tindrien un efecte important en la consecució d’un model de trans-
port més sostenible. 

Pel que fa al transport de mercaderies, i especialment en territoris com el nostre, on aquest 
se satisfà sobretot mitjançant el transport per carretera, els guanys també podrien ser molt 
importants. El primer pas hauria de ser la promoció d’una intermodalitat més gran, que per-
metés que les mercaderies que arriben als ports poguessin continuar el seu viatge per tren, 
o fins i tot amb sistemes híbrids que permetin traspassar els remolcs dels camions als trens 
de manera ràpida i senzilla. Altres mesures per al transport de mercaderies per carretera 
passen per instaurar normes d’eficiència en el consum (mesura que només s’ha adoptat al 
Japó) i canvis en els dissenys dels camions que millorin l’aerodinàmica i en redueixin el pes. 

Sens dubte una de les modalitats de transport que més pot créixer en el futur, tant en el 
transport de passatgers com el de mercaderies, és el transport ferroviari. 

La creació de noves infraestructures forma part tant dels plans estratègics en l’àmbit estatal 
com de les recomanacions de la Unió Europea. Un augment de les competències en matèria 
de transport ferroviari (el traspàs de rodalies cap a la Generalitat) servirà també per apropar 
les actuacions a les necessitats reals de la població.

L’evolució de la futura xarxa ferroviària catalana, proposada en el Pla d’infraestructures del 
transport de Catalunya (PITC), té múltiples àrees d’actuació. A més de les noves línies d’alta 
velocitat, està previst l’augment de línies convencionals, o bé l’augment de la capacitat dels 
corredors actuals amb desdoblaments de vies. També es preveu una extensió del trens lleu-
gers o tramvies, fins i tot amb l’adaptació dels corredors ferroviaris per permetre que els 
tramvies puguin tenir usos mixtos urbans-interurbans. 
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Algunes de les propostes futures són l’eix transversal ferroviari Girona-Lleida, la connexió 
amb alta velocitat amb el corredor del Mediterrani fins a València, la línia orbital que connec-
taria Vilanova i la Geltrú amb Mataró per l’interior, passant per Vilafranca del Penedès, Mar-
torell, Terrassa, Sabadell i Granollers, l’ampliació de la connexió ferroviària a Barcelona des 
del Vallès (probablement mitjançant un nou túnel exclusivament ferroviari que travessaria la 
serra de Collserola), entre d’altres projectes. 

Pel que fa al transport internacional, especialment el de mercaderies, davant el 
creixent protagonisme del mode aeri en el cas del transport de passatgers, les pro-
postes de consens a la Unió Europea van en la línia de la promoció del ferrocarril i 
de les anomenades “autopistes del mar”. Aquestes suposarien connexions intermo-
dals entre els ports i la xarxa ferroviària i fluvial per tal d’evitar, en la mesura del 
possible, l’augment del trànsit de mercaderies internacionals per carretera. 

Evidentment, també es contempla una diversificació en els combustibles utilitzats, especial-
ment en el transport rodat. En alguns casos això permetria una adaptació ràpida (per exem-

Figura 08: Consum energètic en el transport a Catalunya. Font: ICAEN (2006)
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ple, amb l’ús de gas natural comprimit en els vehicles), encara que no solucionés la qüestió 
de l’increment de la dependència energètica exterior. A Catalunya s’han dut a terme algunes 
iniciatives amb aquests combustibles, com és el cas de la ciutat de Barcelona, on funcionen 
més de 160 autobusos amb gas natural. També s’han dut a terme programes experimentals 
de vehicles per al transport públic que funcionen amb hidrogen d’origen renovable, però 
novament el rendiment global pobre del sistema i les dificultats d’escala fan que l’alternativa 
s’hagi cenyit a l’àmbit experimental. 

Els biocombustibles, com ja s’ha explicat, estan limitats per la productivitat local dels con-
reus més adients, com són les oleaginoses per a la producció de biodièsel. La seva producció 
dependria llavors de les importacions de matèries primeres de fora, fet que no disminuiria la 
dependència energètica externa i a més podria causar danys mediambientals i distorsions 
dels mercats d’aliments.

Per l’actitud de governs i indústria, sembla que el camí que s’està seguint és el de l’electrificació 
del transport, amb vehicles híbrids com a pont per a motoritzacions totalment elèctriques. 
Els dos obstacles més grans són, d’una banda, la manca de dissenys de bateries que puguin 
competir en cost i prestacions amb els vehicles tradicionals i, d’altra banda, les majors 
demandes d’energia elèctrica i la implantació d’una xarxa d’infraestructures que exigiria una 
major penetració d’aquests vehicles. 

Riscos i oportunitats

Les tendències actuals en l’evolució del model energètic no són sostenibles, i per tant, 
demanen canvis profunds i revolucionaris. Els canvis no només hauran de venir de la substi-
tució tecnològica, sinó també de la variació d’hàbits en tots els sectors implicats: edificació, 
transport, indústria, serveis, manufactura, etc.

Els programes impulsats des dels diferents nivells d’administració estan condi-
cionats per tres grans eixos: la descarbonització de les fonts energètiques (lluita 
contra el canvi climàtic), l’estalvi i l’eficiència (augment de la competitivitat) i la 
diversificació energètica (seguretat en el subministrament).

Al mateix temps, aquests grans eixos es veuen afectats per diversos factors, com 
ara els preus de l’energia en els mercats internacionals (especialment els preus 
dels combustibles fòssils), els avenços tecnològics i la marxa de les economies.

En aquest context, s’identifiquen diversos riscos i com es poden afrontar amb polí-
tiques i mesures que contribueixin no només a mitigar aquests riscos de manera 
immediata, sinó a construir veritables oportunitats de futur.
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Risc geopolític

Amb un grau gairebé total de dependència exterior del gas i el petroli, el con-
sum energètic a Catalunya i a l’AMB està exposat a les turbulències dels mercats 
internacionals. A més, aquests mercats estan cada vegada més influïts per una 
tendència imparable: la concentració de les reserves de gas natural i de petroli en 
un grapat de països.

Malgrat la proximitat al centre de producció més gran d’aquests combustibles (el nord 
d’Àfrica i l’Orient Mitjà, MENA, per les seves sigles en anglès), en aquests països l’estructura 
legal i fiscal de l’extracció dels recursos roman sota un fort control estatal. Aquest fet lliga 
l’estabilitat dels seus sectors d’exportació energètics a l’estabilitat dels estats. Tenint en 
compte que aquests països estan subjectes a fortes tensions demogràfiques, ètniques, reli-
gioses i econòmiques, la dependència actual suposa un factor important de risc. No només 
pel perill, en un cas extrem, d’una interrupció del subministrament, sinó també per la ten-
dència a l’alça dels preus que la inestabilitat geopolítica proporciona (només cal recordar 
els conflictes tribals a Nigèria, les conseqüències de la invasió dels EUA a l’Iraq o el conflicte 
nuclear amb l’Iran).

Per tant, els riscos geopolítics aconsellen fer una aposta per les energies pròpies, que en el 
cas de Catalunya i l’AMB són les energies renovables.

Figura 09: Colls d’ampolla en el transport mundial de petroli. Font: AIE (2007)
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Risc econòmic

En els últims anys hem viscut dues situacions molt diferents en l’economia: creixements 
espectaculars del PIB i un retrocés igualment espectacular el darrer any. Aquestes dues 
situacions contraposades han tingut també efectes diferenciats en els preus i el consum 
energètic.

Durant la darrera part de la fase d’expansió, que ha coincidit amb una gran expansió de les 
economies en desenvolupament, els preus energètics, pressionats per una demanda sem-
pre a l’alça, s’han situat en nivells molt alts, fins i tot han batut rècords històrics. L’exemple 
més clar va ser l’any 2008, quan el barril de petroli va arribar als 147 $. De fet aquest impor-
tant recurs no va ser l’únic que va pujar els seus preus, també el gas natural, el carbó i l’urani 
es van encarir. La pujada en els preus dels recursos energètics va anar acompanyada també 
d’una pujada en els preus de les matèries primeres, ja sigui perquè aquestes demanen con-
sums energètics per a la seva comercialització o bé per efectes directes d’una pujada en la 
demanda. 

Amb l’arribada de la recessió econòmica a gairebé tot el món, els preus energètics 
es van desplomar, encara que no van tornar als nivells anteriors a 2003. El descens 
de la demanda i les pobres expectatives de la marxa de l’economia van ser els 
factors fonamentals per explicar aquesta davallada. Els problemes de liquiditat 
i les dificultats per aconseguir crèdits han deprimit també els mercats de futurs, 
on l’especulació és una eina important a l’hora de predir la possible evolució dels 
mercats. Sense una demanda forta i sense la liquiditat per fer funcionar els mer-
cats de futurs, els preus energètics han tendit a la baixa.

Malgrat que aquesta situació de preus energètics baixos pot contribuir a accelerar la 
recuperació econòmica present, té un greu problema a curt i mitjà termini. La manca 
d’inversions en uns mercats energètics que en la fase expansiva de l’economia es trobaven 
amb molta tensió davant d’un fort creixement de la demanda pot traduir-se en greus pro-
blemes d’abastament quan s’iniciï la recuperació econòmica. 

El 2008 l’Agència Internacional de l’Energia va indicar que, en un escenari conti-
nuista (resultant de no fer grans canvis en les polítiques actuals) seria necessari 
invertir 26,3 bilions de dòlars fins al 2030 per assegurar el subministrament ener-
gètic. Cal assenyalar que aquesta estimació és 4,4 bilions de dòlars més alta que 
la que la mateixa agència va fer el 2007, a causa de l’augment dels costos. Més de 
la meitat d’aquestes inversions anirien a parar al sector de la generació elèctrica 
(13,6 bilions de dòlars),  mentre que el sector del petroli i el gas necessitarien 11,7 
bilions de dòlars (i que s’emportarien més del 50% de la pujada de l’estimació res-
pecte als càlculs fets el 2007). D’aquestes inversions en gas i petroli, més del 65% 
haurien de donar-se als països no OCDE.
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Destaca en l’anàlisi de l’agència el perill que patim una crisi petrolera davant la 
dificultat de compensar l’esgotament dels jaciments més vells, i a més afegir capa-
citat productiva suficient per abastar les pujades de demanda esperades. 

Aquesta situació, preus alts de l’energia en un context de creixement econòmic i perill de 
desinversió a mitjà termini en un context de recessió econòmica i preus energètics a la 
baixa, reclama actuacions no convencionals. 

Alguns economistes19 ja atribueixen a la crisi petrolera de 2008 el paper de “gota que va fer 
vessar el got” de la crisi financera mundial. De fet, totes les crisis petroleres internacionals, 
la del 1973-74 per l’embargament de l’OPEP després de la guerra del Yom Kippur, la de 1978 
causada per la caiguda del Xa de Pèrsia a l’Iran, la de 1980 causada per la guerra Iran-Iraq o 
la de 1990 a conseqüència de la primera guerra del Golf, van anar acompanyades de reces-
sions econòmiques globals. 

Entre juny del 2007 i juny del 2008 els preus del petroli es van doblar, molt més que en les 
anteriors crisis del petroli. La diferència és que mentre que en les crisis passades la causa era 
única (i de caire geopolític), ara les causes són diverses. La més important, però, té a veure 
amb una caiguda de la producció de petroli entre 2005 i 2007, especialment pel declivi 
natural de la producció al mar del Nord i Mèxic i els conflictes a Nigèria. El país productor 
que històricament ha tingut més capacitat de resposta, l’Aràbia Saudita, no va compen-
sar aquesta vegada les caigudes dels altres productors, i de fet la seva producció va caure 
850.000 barrils diaris entre 2005 i 2007. Aquestes caigudes van ser prou importants perquè 
l’entrada de nova capacitat de producció a altres llocs, com ara Angola o Àsia central, fos 
insuficient i la demanda sobrepassés la producció durant aquests dos anys.

Malgrat les dificultats en l’extracció de petroli, la demanda no parava de créixer. Entre 2004 
i 2005 el consum de petroli al món va augmentar en 5 milions de barrils diaris, tot seguint 
l’augment del PIB mundial en el mateix període (9,4%). En els següents dos anys el PIB 
mundial va augmentar encara més (10,1%) i com que la producció continuava estancada 
i països com la Xina continuaven augmentant el seu consum (870.000 bpd entre 2005 i 
2007), els preus seguien augmentant, deixant pràcticament fora del mercat alguns països o 
fent minvar el ritme de creixement de la demanda en d’altres, o fins i tot produint caigudes 
de la demanda.  

En aquest sentit és significatiu el cas dels països de l’OCDE, on després de dos anys de creixe-
ment en la demanda de petroli, el 2003 i 2004 (amb taxes de creixement d’1,2 i 1,6% res-
pectivament), va començar un procés de desacceleració primer (amb un creixement de la 
demanda d’un 0,8% el 2005) i retrocedint el 2006 i el 2007 (-0,35 i -0,78, respectivament).

Causada per una forta demanda davant una producció estancada, els alts preus del petroli 
van afectar el consum de les famílies i van contribuir a la caiguda del PIB. Com en altres crisis 

19. “Causes and 
consequences of 
the oil shock of 
2007–8”, James 
Hamilton, UC San 
Diego.
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del petroli, els costos del carburant i de l’energia en general van pujar i van alterar els patrons 
de consum familiar: les vendes de vehicles van començar a davallar i el consum va començar 
a estancar-se. En aquesta ocasió, però, altres factors van contribuir a un ràpid empitjorament 
de la situació, principalment el descens dels preus de l’habitatge en aquells països on s’havia 
donat un creixement molt gran del sector immobiliari, que va accelerar i retroalimentar el 
procés.

Si el petroli i els preus de l’energia van ser un dels factors principals en l’inici de la davallada 
econòmica, sense un canvi de model de desenvolupament en el model energètic, és molt 
probable que amb la recuperació econòmica torni una altra crisi de preus energètics. 

Per això, aquesta crisi es presenta com una oportunitat que no es pot deixar 
escapar per a promoure un nou model de desenvolupament, menys intensiu 
en materials i energia.

Figura 10: Producció i demanda de petroli 1997–2007. Font: Energy Information Administration (2008)
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Sinèrgia entre economia i sostenibilitat: economies sostenibles

Parlar de la crisi com una oportunitat ja és un tòpic, però no per això deixa de ser necessari 
aprofitar aquests temps difícils per a promoure mesures estructurals que ens allunyin d’una 
insostenibilitat sistèmica que es presenta com un conjunt inseparable d’aspectes econò-
mics, energètics i mediambientals.

Una economia basada en el fort creixement del consum energètic, en el cas català 
i espanyol, fins i tot superior al creixement econòmic, és una economia insosteni-
ble, sense futur. 

Un subministrament energètic dependent de l’exterior i basat en els combustibles fòssils 
no és sostenible per insegur i car, i per tant, no pot ser la base d’una economia sana. 

La solució passa per fer compatible el desenvolupament econòmic amb la sosteni-
bilitat energètica i mediambiental, però ens manquen models i experiències. No 
és estrany, doncs, que es parli de la necessitat d’una revolució. 

No hi ha mesures màgiques, ni receptes miraculoses i potser la principal dificultat consis-
teix en el fet que el model econòmic que ara titllem d’insostenible és el que ens ha per-
met créixer econòmicament i assolir nivells de benestar que ens han apropat a Europa. Tot 
indica que el model està esgotat, i potser en la reconstrucció d’una societat més sostenible 
es troba la direcció en la qual cal moure’s.

Davant els problemes del sector financer privat i el conseqüent rescat amb recursos 
públics, s’està tornant a parlar de la despesa pública com a mecanisme per a la reacti-
vació de l’economia. Combinat amb una orientació d’aquesta despesa cap a la inversió 
d’infraestructures en el sector de les energies renovables i la promoció de l’eficiència i 
l’estalvi, es parla de “keynesianisme verd”, amb referència a l’economista John Maynard Key-
nes o bé de “New Green Deal”, recordant el programa de recuperació econòmica promogut 
pel president Roosevelt als EUA per sortir de la Gran Depressió.
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Estudi model energètic PEMB. Capítol 3

Introducció

Al llarg d’aquest informe s’han presentat mesures i estratègies desenvolupades 
arreu del món per a fer front als reptes de la sostenibilitat energètica i ambiental. 
Més enllà dels plans globals i nacionals, les ciutats s’han mostrat una vegada més 
com a capdavanteres en la identificació dels problemes i en la presentació de pro-
postes. Són a més els òrgans d’administració i decisió més propers als ciutadans 
i, per tant, són conscients que seran els primers que necessitaran posar el fil a 
l’agulla.

Mentre aquest informe es preparava, un altre repte global se’ns ha presentat amb força: 
una crisi financera que ha desembocat en una recessió econòmica mundial. Aquesta crisi 
ha mostrat els perills de la globalització financera i ha deixat al descobert les profundes i 
complexes interrelacions que s’amaguen darrere la circulació de capitals. 

És des d’aquesta doble relació amb el món, local i global, que les ciutats i les regions s’han 
de preparar per als reptes de futur. La globalització no es detindrà, però les comunitats 
locals hauran d’aprendre a ser més “resilents”, és a dir, resistents mitjançant l’adaptació, 
capaces de resoldre problemes que abans quedaven fora del seu abast. És el cas de les 
importacions energètiques: en el futur haurem d’aprendre a procurar-nos la nostra pròpia 
energia i possiblement a recuperar una certa sobirania alimentària. 

Per a l’apartat de resum de propostes s’han delimitat diverses àrees: subministrament ener-
gètic, urbanisme i habitatge, transport i activitat econòmica. Totes elles estan relaciona-
des entre elles i afectades de manera transversal pel model energètic que construirem. 
Sense habitatges neutres en emissions de CO2 i autosuficients energèticament, el model 
energètic serà feble, ja que continuarà creixent la seva dependència exterior. Sense un 
model d’urbanisme que afavoreixi les ciutats compactes, les necessitats de mobilitat con-
tinuaran creixent. Sense un model de transport basat en el transport col·lectiu de qualitat, 
l’urbanisme dispers que s’ha estat estenent els últims anys es tornarà plenament insoste-
nible. Finalment, sense una activitat econòmica, sense un model productiu menys depen-
dent dels consums energètics i materials, l’economia no serà competitiva.

Caldrà fer les coses d’una altra manera, sense renunciar a l’esperit emprenedor que sempre 
ens ha caracteritzat. Se’ns dóna fins i tot l’oportunitat de liderar aquest canvi, de reinventar 
un model que ens ha donat molt d’èxit, però que ara ja està esgotat. En definitiva, tenim 
l’oportunitat de canviar i liderar el canvi, de crear un nou model per a la Gran Barcelona del 



98

segle XXI i que aquest serveixi d’exemple a tot el món.

És molt possible que el model triat fins ara per al desenvolupament de la regió, basat en 
grans esdeveniments capaços de generar les sinergies necessàries entre administracions, 
ciutadania i món econòmic i empresarial, per a dur a terme les inversions requerides, esti-
gui esgotat. La magnitud del canvi i de les inversions potser no és més petita, però el que 
sí que canviarà és què es farà i com. Potser els canvis no seran l’arribada de nous edificis 
singulars o la urbanització de grans terrenys degradats, sinó actuacions petites i constants, 
sense data de finalització o entrega, un treball de regeneració no només dels objectes sinó 
també de les ments i de les actituds.

Assolir aquests objectius requerirà una transformació en la manera com generem 
l’electricitat, com construïm i fem servir les nostres llars, oficines i fàbriques i com desenvo-
lupem els nostres transports. També requerirà una transformació del comportament i els 
coneixements dels consumidors. Però tot això no serà possible sense valentia política i una 
considerable inversió pública i privada, juntament amb un esforç intel·lectual significatiu, 
per a fer possible el desenvolupament d’aquestes noves tecnologies i actituds. Si se li dóna 
l’oportunitat, el sector privat respondrà als canvis requerits, però el mercat no sempre pot 
aconseguir els resultats més òptims per si mateix. 

Subministrament energètic

L’essència de les propostes per al futur subministrament energètic d’institucions com 
l’Agència Internacional de l’Energia o el World Energy Council, o de la majoria de governs a 
tot el món, es podria resumir de la manera següent: diversificar les fonts d’energia, especial-
ment les pròpies, prioritzant aquelles més baixes en emissions, però sense renunciar a cap 
tipus, esperant que els desenvolupaments tecnològics, l’eficiència i l’estalvi ens permetin 
continuar fent servir fins i tot aquelles que avui considerem “menys netes”.

Aquest seria l’esperit que acompanyaria els plans de la necessària revolució energètica a 
tot el món, amb la promoció al màxim de les capacitats de les energies renovables prò-
pies, promovent l’estalvi i l’eficiència, i fins i tot mantenint tecnologies contaminants com 
el carbó i la nuclear, amb l’esperança, per exemple, de convertir el carbó en un combustible 
sense emissions de CO2 o de convertir els residus nuclears en combustible per als reactors 
de nova generació.

En l’escenari alternatiu que va presentar l’AIE al World Energy Outlook 2006 es proposava un 
seguit de canvis en l’estructura del sistema energètic mundial, caracteritzats per un alenti-
ment en les taxes de creixement de la demanda energètica de petroli, gas natural i carbó, 
i un augment de la contribució de les energies renovables, la nuclear i la biomassa. Com a 
resultat, l’augment de la demanda energètica el 2030 passava a ser d’un 38% en comptes 
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d’un 55%, mentre que les emissions de CO2 augmentaven un 27% en comptes d’un 57%. 
La disminució de les emissions (d’un 16% respecte als nivells que s’assolirien en l’escenari 
de referència) es podia atribuir, segons l’AIE, en un 78% a l’eficiència, un 12% a les energies 
renovables i un 10% a l’energia nuclear.

La capacitat d’un territori com l’AMB per a autoabastir-se energèticament és limitada. Si es 
volen aprofitar les energies renovables es topa amb un territori densament ocupat i amb 
poques zones que estarien per sobre del llindar de rendibilitat (en el cas de l’eòlica). La 
tecnologia amb més oportunitats seria la fotovoltaica modular a les teulades dels habi-
tatges, juntament amb la termosolar. També s’haurien d’aprofitar les teulades de les edi-
ficacions de serveis, cosa que ja contempla el Codi tècnic d’edificació, a més de promoure 
l’autoabastament elèctric a la indústria, aprofitant els sostres de les edificacions, cobertes, 
aparcaments, etc. 

Pel que fa a les possibilitats de l’abastament amb energies renovables, i malgrat els obs-
tacles i límits del seu desplegament, és convenient estudiar els diferents programes que 
proposen una “solució renovable 100%”. Entre aquests estudis destaquen el presentat20 per 
la Fundación Ideas que, aprofitant un estudi de Greenpeace, proposa un model energètic 
per a Espanya amb l’horitzó del 2050 i que es basa en les premisses següents:

• La possibilitat de substituir amb fonts renovables, en un escenari mitjà de 
demanda, la generació elèctrica nuclear en menys d’una dècada.

• La possibilitat de l’eliminació total dels combustibles fòssils en la generació elèctrica si 
s’introdueixen mecanismes de flexibilitat en la generació i la demanda.

• L’oportunitat de l’electrificació del transport si es disposa dels coneixements i de la 
capacitat industrial necessària.

La millor manera de fer front a les incerteses que generen els diversos models 
energètics proposats és potenciar al màxim l’estalvi i l’eficiència a l’AMB, ja que 
està demostrat que són aquestes mesures les que més contribueixen a rebaixar el 
nivell de consum i les emissions. 

Finalment, caldrà promoure qualsevol mena d’aprofitament energètic, per petit 
que sigui, allà on es pugui dur a terme, però sense oblidar que l’energia que surt 
més barata i la que té un impacte ambiental menor és aquella que no es consumeix.

Urbanisme i habitatge

El model de ciutat compacta és el més eficient energèticament, però en les darreres dècades 

20. Disponible en 
línea a http://www.
fundacionideas.es/
noticias/pdf/2009052
0NuevoModeloEner
getico.pdf



100

s’ha experimentat a tot Europa un allunyament del model urbanístic que la caracteritzava 
cap a un altre més proper a la ciutat dispersa, típicament americà. Les raons per a aquest 
fenomen són variades, des de l’augment del preu de l’habitatge als nuclis urbans tradicio-
nals, al creixement demogràfic de les poblacions i la conseqüent necessitat d’expansió, pas-
sant per un canvi en els hàbits i les preferències, conseqüència de l’augment del benestar 
econòmic.

Si a aquesta tendència hi afegim que la població mundial s’està “urbanitzant” (a 
tot el món la població que viu en ciutats de més de 100.000 habitants va passar 
el 1950 de representar el 16% de la població total a ser el 50% l’any 2000) no costa 
gaire d’entendre la creixent importància que tindrà com són les ciutats en què 
vivim de cara a la sostenibilitat energètica i ambiental. 

Tal com l’organització urbanística ha anat progressivament cap a models més insostenibles, 
les tècniques de construcció, tot i que han millorat notablement, han acabat orientant-se 
en la mateixa direcció. Els avenços que des del segle XIX van facilitar l’edificació vertical (el 
ferro, el formigó, l’encofrat) permetent alts graus de densitat, però no han acabat oferint-
nos uns habitatges energèticament neutres. En les últimes dècades la pressió a l’alça dels 
preus ha portat als promotors a retallar costos que podrien alleugerir a la llarga la despesa 
energètica de les llars. Aquesta situació ha començat a canviar, però encara queda molt per 
fer.

De fet, en els diversos plans d’assignacions d’emissions, el sector de l’edificació n’és un de 
molt important. El Pla nacional d’assignacions de drets d’emissió 2008-2012 atorga a aquest 
sector el 25% de les emissions de CO2. Aquestes emissions corresponen a les emissions en 
l’ús dels edificis, no a les corresponents a la seva construcció o demolició, ni a les que es 
deriven d’on està construït l’edifici (i per tant, les necessitats de transport que implica per a 
usar-lo). A Catalunya, el Decret d’ecoeficiència n’atribueix un 40% a l’edificació, sense espe-
cificar conceptes.

Tot i aquesta supervisió de les emissions i altres normatives d’eficiència energètica, cada 
nova edificació tendirà a augmentar les emissions i el consum energètic. Caldrà, per tant, 
si el que volem és reduir el consum, limitar la superfície construïda i sobretot millorar 
l’eficiència dels edificis ja construïts.  Si, per exemple, volem complir amb l’objectiu de la 
UE de reduir la demanda energètica en un 20%, això comportarà la rehabilitació d’un 33% 
del parc construït actual, amb la qual cosa s’aconseguiria una reducció mitjana del consum 
d’un 65%. A Catalunya representaria rehabilitar més de 70.000 habitatges l’any. L’habitatge 
públic hauria de ser un exemple d’aquesta voluntat, i a més podria servir d’alleujament per 
al sector de la construcció, que està patint un fort ajustament.

Cada edifici hauria de ser una central productora d’energia, alhora que minimit-
zaria les seves necessitats. Això inclou mesures no estrictament energètiques (com 
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l’aprofitament de l’aigua de pluja o de les aigües grises) però que contribueixen a 
disminuir el consum global de materials, consum que acostuma a comportar, en 
algun moment del seu cicle, una despesa energètica amb les seves corresponents 
emissions. 

Com a exemple del que es pot aconseguir amb nous materials de construcció i noves tècni-
ques i dissenys, s’exposa la taula següent, confeccionada a partir dels resultats d’un estudi21 
de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge , que caracteritza els guanys en eficiència en 
diverses tipologies de construcció:

Pel que fa a la planificació urbanística s’hauran d’aprofitar els canvis d’usos per a 
afavorir densitats d’habitatges complementades amb usos comercials i de serveis, 
alhora que es preserven en la mesura del possible àrees forestals i agrícoles. Alguns 
usos dels espais públics, com ara els horts urbans, juguen un paper múltiple. No 
només representen una oportunitat per a l’autoabastament a petita escala, sinó 
que compleixen una funció social i constitueixen una “escola viva”, que restaura 
la relació perduda entre el consum i la producció d’aliments.

Emissions CO2 Característiques

Habitatge 
anterior a 
2007

Habitatge 
d’acord amb 
les normatives 
actuals 
(CTE, DEE)

58,90 kg/m2/any

52,70 kg/m2/any

· Falta d’aïllament, ponts tèrmics i poca protecció solar.

· Baixa eficiència dels sistemes tèrmics i d’enllumenat.

· Manca de sistemes d’estalvi d’aigua.

· Increment de l’aïllament, consideració de la inèrcia tèrmica i millora 
 del control solar.

· Instal·lacions de climatització individuals.

· Captació solar tèrmica per a aigua calenta sanitària (ACS).

· Millora eficiència en sistemes d’enllumenat.

· Utilització de sistemes d’estalvi d’aigua.

21. Estudi sobre 
les possibilitats de 
reducció d’emissions 
de CO2 en habitatge 
social, finançat pel 
Departament de Medi 
Ambient i Habitatge 
del Govern català, 
dirigit per J. Sabaté 
i A. Cuchí amb la 
participació de Sabaté 
Associats Arquitectura 
i Sostenibilitat.
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Emissions CO2 Característiques

Habitatge d’alta 
eficiència 
energètica

Habitatge 
d’alta eficiència 
energètica i 
baixa energia 
incorporada

Habitatge factor 
10, amb alta 
eficiència 
energètica, 
baixa energia 
incorporada i 
producció 
fotovoltaica

Rehabilitació 
d’alta eficiència 
energètica i 
baixa energia 
incorporada

32,20 kg/m2/any

15,30 kg/m2/any

5,90 kg/m2/any

15,30 kg/m2/any

· Reducció de l’energia incorporada per a la millora dels sistemes 
 convencionals (-20%).

· Reducció de la demanda sobre el CTE, millora de l’aïllament i del 
 control solar (-30%).

· Reducció de la transmitància tèrmica a façanes, cobertes i fusteries.

· Reducció del consum de climatització i ACS amb sistemes energètics 
 col·lectius.

· Aprofitament d’aigua de pluja i/o depuració i reutilització d’aïgues grises.

· Limitació dels materials amb alta energia incorporada; utilització de 
materials minerals reciclats i de materials procedents de la biosfera.

· Eliminació de l’aparcament en el soterrani.

· Reducció de la transmitància tèrmica per a façanes, cobertes i fusteries.

· Incorporació de sistemes de ventilació amb recuperació de calor.

· Increment de l’aportació energètica de fonts renovables: solar 
 fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa i biogàs.

· Sistemes energètics amb coeficients de recuperació (COP) superiors a 6.

· Reducció de la transmitància tèrmica dels tancaments i eliminació de 
 ponts térmics.

· Millora de la protecció solar i incorporació d’espais exteriors.

· Incorporació d’energies renovables: fotovoltaica, biomassa, biogàs.

· Sistemes energètics amb COP superior a 6.

Caldrà parlar, per tant, no tant d’urbanisme com d’ecologia urbana. Aquesta és 
una visió més global, en la qual no només interessen els aspectes ambientals de 
l’urbanisme, sinó que relaciona l’organització, els recursos i l’economia amb les 
problemàtiques socials i comunitàries.

Transport

L’AMB ja és pionera a l’estat amb mesures de millora ambiental en el transport. Els límits 
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de velocitat variable, la creació de zones de vianants, la zonificació tarifària dels aparca-
ments als centres de les ciutats, els aparcaments dissuasoris a l’entrada de les ciutats i a prop 
d’estacions intermodals de transport públic o la pacificació de zones obertes al trànsit privat 
són algunes d’aquestes iniciatives. 

El vehicle privat ha gaudit durant dècades d’una hegemonia gairebé absoluta; es pot dir 
que s’ha dissenyat el territori entorn del seu ús. Però l’espai de què disposem per al vehicle 
privat és limitat, i ja n’ocupa una bona proporció (a la ciutat de Barcelona a cada vehicle 
li correspon un espai viari d’uns 12 m2, mentre que cada ciutadà disposa d’uns 4 m2 de 
vorera).22 A l’interior de les grans ciutats com Barcelona, l’ús del vehicle privat ha disminuït 
(actualment representa un 24,1%) en favor del transport públic (40,6%), la bicicleta i els 
desplaçaments a peu (35,3%). Per contra, és en la mobilitat intermunicipal on la tendència 
és oposada: el vehicle privat és el més utilitzat (61,9%), seguit del transport públic (34,5%) i 
la bicicleta i el desplaçament a peu (3,6%).

Així doncs, on cal millorar, i molt, és en la mobilitat intermunicipal. És de tots conegut que el 
creixement en l’ús del transport públic, especialment en el cas de les Rodalies de Barcelona, 
no ha estat seguit d’un augment o millora de les infraestructures. El Pla d’infraestructures per 
al transport de Catalunya (PITC) se n’ocupa promovent més trens, més línies d’autobusos, 
més carrils bici (fins i tot intermunicipals), més carrils bus i carrils dedicats als vehicles d’alta 
ocupació (VAO). Però aquestes solucions s’hauran de completar amb d’altres, com ara 
l’obligatorietat de presentar plans de mobilitat per a polígons industrials i zones d’especial 
interès (hospitals, zones universitàries, presons, centres comercials, etc.).

No es pot descartar, però, que en el futur ens veiem obligats a implementar mesures 
d’emergència en cas d’una interrupció sobtada del subministrament energètic (en aquest 
cas, de petroli), o fins i tot d’una pujada sobtada i molt pronunciada dels preus dels combus-
tibles. L’Agència Internacional de l’Energia va presentar, ja el 2005, un informe23 que tracta 
aquestes situacions d’excepció.

L’agència va determinar que les mesures més efectives per a disminuir el consum del petroli 
en el transport, en cas d’una crisi puntual, són les més restrictives, com les prohibicions de 
la circulació (vegeu taula). Aquestes mesures, però, sovint s’han d’enfrontar a la resistència 
de l’opinió pública, que ja presenta resistència fins i tot a mesures més toves com la limita-
ció de velocitat. Altres mesures, més dependents de la bona voluntat de la població, pro-
dueixen estalvis més petits, però la seva relació cost-efectivitat és molt alta, com passa per 
exemple amb els canvis en els horaris de treball o amb el teletreball. Per contra, les mesures 
amb costos més grans, especialment si es tracta d’infraestructures, no són rendibles a l’hora 
d’aconseguir estalvis en el consum de combustible, atès el seu llarg temps d’implementació 
davant la crisi sobtada objecte de l’informe. 

En un entorn densificat com el de l’AMB, les mesures destinades a promoure combustibles 

22  Dades de 
l’any 2000 de 
l’Ajuntament de 
Barcelona.

23. “Saving Oil in 
a Hurry: Measures 
for Rapid Demand 
Restraint in 
Transport” (AIE 
2005).



104

alternatius no solucionen els problemes de la congestió en el trànsit (encara que sí millora-
rien la qualitat de l’aire en el cas dels vehicles elèctrics). I com s’ha explicat anteriorment, no 
hi ha cap alternativa que es pugui desplegar amb rapidesa i que pugui canviar ràpidament 
la dependència del petroli importat en el transport. Per això haurien de tenir preferèn-
cia les mesures destinades primer a reduir les necessitats de transport i després a oferir 
l’oportunitat de satisfer-les amb transport públic. Altre formules imaginatives, com ara el 
cotxe multiusuari haurien de rebre el màxim suport institucional. Atenent una nova cultura 
de la mobilitat que valora com a essencial la satisfacció de les necessitats per sobre de la 
propietat d’un vehicle privat, els diferents models de cotxe compartit són una solució clara.

Caldria explorar la possibilitat de traslladar iniciatives exitoses, com el Bicing de la ciutat 
de Barcelona, als vehicles motoritzats de quatre i dues rodes, amb un sistema de reser-
ves capaç d’identificar itineraris coincidents i que combini el lloguer ràpid de cotxe amb el 
cotxe compartit.

24. El 2001, el consum 
de barrils de petroli 

diaris en les carreteres 
als països membres 

de l’AIE va ser de 
20.088.000 barrils 

diaris 

Mesures

Polítiques de 
promoció del 
transport públic

Polítiques per a 
promoure 
compartir cotxe

Increment del 
teletreball

Setmana laboral 
comprimida 4/40

Reducció dels preus dels bitllets en un 50%

Transport públic gratuït

Major freqüència del transport públic en hores vall

Major freqüència del transport públic en hores
punta i vall

Permetre operar VAO per autobús i cotxe les 24 h

Afegir carrils addicionals per a autobusos 24 h

Construir VAO a totes les autopistes, afegir 
aparcaments “park and ride”, programes intensius 
per a trobar itineraris coincidents

Petits programes per a trobar itineraris coincidents, 
informació pública

Informació pública per als empleats sobre els beneficis del 
teletreball, petites inversions per a facilitar-ho

Informació pública als empleats sobre els beneficis de la 
setmana laboral comprimida

Miles de 
barrils 
estalviats 
per dia20

Estalvis en
combustible
per carretera
(%)

Estalvi 
total en 
combustible 
(%)

Resum dels efectes de les polítiques als països membres de l’AIE24

280

563

188

232

17

34

1.240

170

170

520

1,4%

2,8%

0,9%

1,2%

0,1%

0,2%

6,2%

0,9%

0,9%

2,6%

1,0%

2,0%

0,7%

0,8%

0,1%

0,1%

4,3%

0,6%

0,6%

1,8%
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Mesures

Prohibicions 
de circulació i 
senyalització

Límit de velocitat

Campanya 
d’ecoconducció

Prohibicio parells/senars. Proporciona control policial per al 
compliment, informacio apropiada.

Prohibició de circular 1 dia de cada 10. Proporciona 
control policial per al compliment i senyalització.

Redueix la velocitat fins als 90 km/h. Proporciona 
control policial per al compliment o radars, 
informació apropiada i senyalització.

Proporciona informació pública i altres ajuts i incentius per 
a l’ecoconducció.

4.100

490

570

370

21%

2,4%

2,9%

5,0%

14%

1,7%

2,0%

3,5%

Miles de 
barrils 
estalviats 
per dia6

Estalvis en
combustible
per carretera
(%)

Estalvi 
total en 
combustible 
(%)

Activitat econòmica

Al llarg d’aquest informe s’ha anat insistint en l’oportunitat que presenten aquests temps 
de crisi a l’hora de donar un nou impuls a l’economia que contribueixi a la sostenibilitat 
ambiental. Aquest impuls passa necessàriament per un canvi en l’estructura productiva que 
aprofiti la necessitat de localitzar les solucions, però per això cal també modificar d’arrel 
una força de treball que hauria d’estar preparada per prendre part en aquesta transforma-
ció. Ara bé, el canvi no només pot arribar dels nous sectors; l’activitat econòmica en la seva 
totalitat s’ha de sumar a aquest esforç, i això implica també una participació de la població 
en la seva doble condició de ciutadans i consumidors.

El sector energètic i el sector de serveis relacionat amb la mobilitat, el turisme i l’alimentació 
han de ser part de l’esforç transformador que se’ns reclama. L’expansió de les energies 
renovables demana nous professionals, la reconversió d’indústries i un esforç en forma-
ció i R+D+i que pot resultar en una eina de creació de llocs de treball. La creació de pols 
d’interès industrial (clústers) és una bona eina en aquest sentit i reclama la col·laboració 
entre empreses del sector energètic, els centres tecnològics i les universitats. 

El sector de les energies renovables té un gran potencial per a la creació de feines quali-
ficades, i aquests llocs de treball tenen una qualificació superior que la de sectors ener-
gètics tradicionals. Actualment el sector dóna feina directa a gairebé 85.000 persones, amb 
un nombre similar de llocs de treball en feines indirectes. En la construcció, manufactura i 
instal·lació, les energies renovables ocupen més persones que les energies tradicionals per 
MW instal·lat. En l’operació i el manteniment la tecnologia solar fotovoltaica segueix sent 



106

més intensiva (entre 7,4 i 10,4 llocs de treball per MW instal·lat) en mà d’obra que el carbó o 
el gas (0,7 llocs de treball/MW conjuntament). 

L’impuls de la R+D+i en el sector de les noves tecnologies energètiques haurà de ser un altre 
dels puntals de les polítiques transformadores cap a la sostenibilitat. Els governs hauran de 
tenir un paper principal per a donar suport al desenvolupament tecnològic, amb polítiques 
que promoguin mercats oberts, i cooperant amb el sector financer i la indústria de manera 
que aquestes noves tecnologies puguin superar les barreres que les frenen. Idealment, els 
incentius no han de crear “guanyadors i perdedors”, però sí crear les condicions ideals per tal 
que les tecnologies més competitives tinguin l’oportunitat de demostrar les seves virtuts.

La formació i la promoció de la recerca en energies renovables i tecnologies d’estalvi i efi-
ciència energètica seran crucials. L’esforç públic per promoure la formació en aquest sector 
pot suposar una excel·lent inversió que retornaria a la societat a través de l’ecoinnovació 
i l’ecodisseny en les aplicacions energètiques que es troben en tots els processos, des de 
la producció al consum. És una gran oportunitat per a la formació de recursos humans i el 
reciclatge professional, sempre atenent quines de les capacitats professionals pertanyents 
a l’actual estructura productiva són més susceptibles d’evolucionar cap al nou paradigma 
(per exemple, amb el clúster de la indústria química que es troba dins el territori de l’AMB).

Un altre àmbit d’actuació passa per la promoció de mercats locals de tota mena. Davant 
un futur en el qual els costos de l’energia, especialment en el transport, aniran a l’alça, serà 
molt important conservar i promoure la capacitat productiva en tots els sectors, per asse-
gurar la competitivitat i el manteniment de les economies locals. La promoció industrial ja 
forma part de les polítiques locals i autonòmiques, però hi ha sectors, com el primari, que 
han quedat relegats per un canvi de model cap a l’agricultura i la ramaderia intensiva. La 
promoció de cooperatives agrícoles de consum no només assegura la continuïtat d’aquest 
important sector, sinó que apropa productors i consumidors i té un paper didàctic impor-
tant en la promoció del consum ecològic.

En aquest sentit, algunes iniciatives com les Ciutats en Transició estan experimentant diver-
ses maneres de promoure l’activitat econòmica a les comunitats locals, com ara els bancs 
de temps i les monedes locals. La informació pública, com la que proporcionen algunes 
regidories de medi ambient dels ajuntaments en les seves oficines (cas del Centre de Recur-
sos Barcelona Sostenible), és també una eina molt valuosa, ja que posa en contacte els 
sectors implicats amb el ciutadà i constitueix un punt de contacte entre les organitzacions 
no governamentals, els ajuntaments i els ciutadans.

Iniciatives ja en marxa

Afortunadament, algunes actuacions orientades cap a una sostenibilitat energètica i me-
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diambiental més gran ja han començat a funcionar en el nostre àmbit territorial. Són ini-
ciatives que de moment han tingut un impacte menor, o bé no estan del tot exteses en el 
territori. La seva implantació demostra que les preocupacions són reals i vénen de lluny, i 
ens donen l’oportunitat de construir sobre el que ja està fet, amb l’objectiu de fer normal el 
que fins ara era només una activitat pionera.

Horts urbans i sobirania alimentària

Els horts urbans tenen una llarga tradició a l’AMB. Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barce-
lona va posar en marxa el primer l’any 1997 (hort de Can Mestres), encara que hi havia un 
precedent anterior, l’hort de l’Avi a Gràcia, creat l’any 1995.

L’objectiu d’aquests horts és la integració i la col·laboració dels ciutadans en la 
millora ambiental, i són una eina educativa en l’ensenyament a escolars de pràcti-
ques d’agricultura biològica.

Actualment, per a accedir a un hort urbà a Barcelona s’ha de ser més gran de seixanta-cinc 
anys, estar jubilat i estar empadronat al districte on estigui l’hort. Les parcel·les s’adquireixen 
per sorteig i els terrenys se cedeixen per cinc anys, amb un període de prova inicial de sis 
mesos. Els horts han de ser gestionats des dels principis de l’agricultura biològica, sense 
fer servir productes químics. Tampoc es poden comercialitzar els productes obtinguts dels 
conreus.

Encara que a Catalunya existeix una llarga tradició en les cooperatives agrícoles de con-
sum, és a partir de l’any 2000 quan es dóna un creixement important de nous projectes en 
l’ambit de l’agricultura ecològica cooperativa. Els grups i cooperatives de consum ecològic 
augmenten exponencialment i passen dels quinze grups que existien l’any 2000 als més 
de vuitanta d’avui. En aquest context, també augmenta la coordinació i cooperació entre 
els productors agroecològics, com ara l’Assemblea Pagesa, l’Associació de Defensa Vegetal 
Ecològica Gent del Camp del Camp de Tarragona, la Xarxeta, que agrupa pagesos catalans 
i del Baix Cinca, i d’altres. Destaca per la seva activitat el col·lectiu La Repera, que arràn del 
Fòrum Social Català es va formar per a coordinar a totes les cooperatives i productors eco-
lògics catalans.

Entre els horts ubans i les cooperatives agroecològiques hi ha altres alternatives, com els 
mercats pagesos típics de les nostres poblacions, ja sigui al carrer els dies de mercat o bé 
als mercats municipals. La promoció d’aquesta mena de consum enforteix les economies 
locals i promou un consum de proximitat que és sempre més eficient energèticament i 
mediambientalment. 
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Cotxe multiusuari (car sharing)

A Catalunya opera des de 2005 l’empresa Avancar, primer operador de cotxe multiusuari a 
Espanya. L’accionariat de l’empresa són les administracions públiques i institucions públi-
ques i privades. L’ús del cotxe multiusuari modifica com es gasten els diners en la mobilitat, 
perquè, en ser un servei per ús, els costos de mobilitat són proporcionals als quilometres 
conduïts. En canvi, la propietat tradicional d’un vehicle, amb els seus costos fixos, fa que 
cada viatge addicional costi molt poc més. 

El servei de cotxe multiusuari funciona a les ciutats de Barcelona, Granollers, Sabadell i Sant 
Cugat. Els usuaris poden reservar els cotxes per telèfon o per Internet i després recullen els 
vehicles en diversos aparcaments repartits per les ciutats que cobreix el servei.

Els avantatges del cotxe multiusuari s’han demostrat a tots els països on es practica. Al Que-
bec, les emissions de CO2 dels 11.000 usuaris es van reduir en 13.000 tones l’any. El potencial 
total, si s’augmentessin els usuaris fins a arribar a 139.000 llars, seria de 168.000 tones de 
CO2/any. A més, com que alguns usuaris incrementen el seu ús del vehicle però d’altres el 
redueixen molt, s’aconseguiria reduir les distancies recorregudes en cotxe en 2.900 km per 
cotxe i any. Si a més hi afegim que els cotxes són menys contaminants, s’obté una reducció 
de les emissions de CO2 d’1,2 tones per persona i any.

A Suïssa, l’ús del cotxe multiusuari ha permès una reducció en el consum energètic i les 
emissions de 2.100 MJ i 290 kg de CO2 per client, i la reducció potencial estaria al voltant dels 
140 TJ i les 19 tones de CO2 

Als Estats Units el cotxe multiusuari compta amb més de 60.000 usuaris, però encara és un 
sector minoritari, ja que només representa el 0,03% dels conductors amb carnet. Als Estats 
Units, amb una proporció més gran de vehicles per habitant, el cotxe multiusuari ajuda a 
evitar l’adquisició d’un segon o tercer vehicle, de manera que cada cotxe en règim de cotxe 
multiusuari evita l’adquisició d’almenys cinc vehicles.

Algunes de les mesures que podrien afavorir la implantació del cotxe multiusuari passen 
per reconèixer la seva utilitat pública amb categoria de servei públic, facilitar l’accés a places 
d’aparcament amb tarificació especial (zones verdes i blaves) i edificis de serveis (hospitals, 
escoles, etc).
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La bicicleta com a nou transport públic

L’Ajuntament de Barcelona gestiona a través de l’empresa pública Barcelona Serveis Muni-
cipals un sistema de lloguer de bicicletes anomenat “Bicing”. El servei funciona des de març 
de 2007 i es considera un éxit, malgrat que el seu funcionament no sempre és òptim. A 
diferència dels serveis de lloguer de bicicletes tradicionals, el Bicing fomenta l’ús de la bici-
cleta per a trajectes curts, un cop finalitzat el trajecte es deixa la bicicleta en una de les 
estacions. Quan l’usuari vol tornar al seu origen o iniciar un altre itinerari, va a una estació i 
agafa una altra bicicleta. D’aquesta manera es vol potenciar una forta rotació de les bicicle-
tes, mitjançant una quantitat suficient d’estacions i bicicletes. 

El servei ha experimentat un creixement espectacular a la ciutat de Barcelona. En poc més 
de tres mesos després de la seva posada en marxa els usuaris ja arrivaben als 50.000, amb 
200 bicicletes i 14 estacions. Un mes després, el juliol de 2008, eren ja 84.000 usuaris. El 
febrer de 2008 es van superar els 100.000 usuaris, el març els 125.000 i el juny de 2008 els 
151.000. Actualment hi ha més de 190.000 usuaris, 6.000 bicicletes i 400 estacions reparti-
des per tota la ciutat. 
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L’èxit d’aquest servei, fins i tot més gran que el de ciutats que ja comptaven amb un de 
similar, s’està intentant replicar a altres ciutats, com Madrid, Buenos Aires, Bogotà, Sevilla, 
Saragossa, Brusel·les, Viena, Lió, París, Copenhaguen i Estocolm.

El Bicing ha aconseguit popularitzar la bicicleta a Barcelona com a vehicle urbà i comple-
ment del transport públic. També s’han desenvolupat més carrils bici i la bicicleta és ja una 
opció molt vàlida per moure’s per la ciutat. 

En l’àmbit autonòmic, i inclòs en el Pla d’infraestructures del transport, està previst el des-
plegament d’una xarxa ciclista en tres nivells: bàsica, comarcal i municipal. Aquesta xarxa 
tindrà 1.200 km de carrils segregats i es desenvoluparà al llarg de vint anys, amb una inver-
sió de 100 milions d’euros.  L’objectiu és dotar als usuaris d’alternatives ciclistes en els prin-
cipals eixos de comunicació catalans.

Per a desenvolupar aquest pla, la mateixa Generalitat de Catalunya va considerar necessari 
la creació d’una entitat que gestioni les polítiques relatives a la bicicleta, ja que aquestes 
actuacions afecten diversos departaments i es preveu que els recursos destinats a la pro-
moció d’aquest mitjà de transport s’incrementin considerablement en el futur. 

Per a una completa introducció de la bicicleta com a alternativa real en la mobilitat, el pla 
promourà també mesures que augmentin les possibilitats d’intermodalitat amb el trans-
port públic, com ara la instal·lació d’aparcaments específics per a bicicletes a les parades de 
tren, autobús, metro i tramvia, i també l’adaptació del transport públic per a poder portar 
bicicletes a l’interior dels vehicles.

Juntament amb això, el pla preveu també més campanyes de promoció, educació i forma-
ció en l’ús de la bicicleta. Entre aquestes mesures es troben jornades de formació escolar 
i la introducció de formació viària específica per a la bicicleta en l’aprenentatge del carnet 
de conduir.




