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Introducció 

 

CCOO de Catalunya va presentar, al novembre de 2008, un estudi sobre 
l’evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Va ser la 
primera vegada que una organització independent presentava una anàlisi 
d’aquest tipus, específica de la nostra comunitat. 

Les emissions de l’any 2007 superaven àmpliament els objectius del 
Protocol de Kyoto en relació a la lluita contra el canvi climàtic, mantenint 
una tendència constant al seu augment. Tot plegat es contribuïa 
negativament a l’escalfament global que la comunitat científica ha 
constatat, amb greus afectacions per a la qualitat de vida, l’economia i fins i 
tot l’ocupació. La situació catalana es corresponia a la de la resta de l’Estat, 
amb certs matisos que vàrem precisar. 

A partir del present document, CCOO de Catalunya fa una revisió del cas 
català a partir de les dades de l’any 2009. Es tracta de constatar la seva 
evolució en comparació amb la resta de l’Estat, partint de l’impacte de la 
recessió econòmica generalitzada que estem patint i de l’aplicació (o no) de 
politiques de lluita contra el canvi climàtic. 

 

Dos tipus d’emissions  

 
Les emissions de GEH es poden dividir en dues categories principals, 
d’acord amb les actuals polítiques mediambientals europees: aquelles 
emissions que provenen de les instal·lacions sotmeses a la Directiva de 
comerç de drets d’emissió, i les no sotmeses a aquesta Directiva, també 
anomenades difuses.  
 
El percentatge d’emissions entre difuses i directiva a l’Estat espanyol 
difereix del marc català, tot i que a diferència de 2005, en que les difuses a 
Espanya representaven un 58%, ara s’acosten a les de Catalunya amb un 
64%. A Catalunya l’emissió de difuses respecte a les de directiva també ha 
augmentat, passant d’un 66% a un 68%.  
 
Dels 50,83 milions de tones de CO2 eq emesos per Catalunya l’any 2009, 
34,43 milions de tones corresponen a emissions difuses (un 68%), mentre 
que la resta, 16,40, són atribuïdes a les  146 instal·lacions que el Plan 
nacional de asignación (PNA) va recollir a 2009, i que signifiquen un 32% 
del total.  
 



 

 

  
  
 
Evolució de les emissions 1990 -2009 
  
  
El total de GEH de Catalunya en 2009 van ser de 50,83 milions de 
tones de CO2 eq. Suposen el 13,65% del total de l’Estat espanyol (372,40 
milions de tones), mentre que la nostra població en representa el 15,98%, i 
el nostre producte interior brut (PIB) el 18,6%.  
 

 
La gràfica anterior ens mostra l’evolució des de la posada en marxa del 
Protocol de Kyoto fins al 2009 de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
a Catalunya i a Espanya. Com es pot observar, la línia violeta ens  marca 
l’any base pres pel Protocol (1990=100%). Las línies blava i vermella 
marquen l’evolució de les emissions de GEH i la desviació respecta al màxim 



 

 

permès pel Protocol de Kyoto per a Espanya (línia verda). La diferència 
entre l’emissió de gasos el 2009 i el màxim permès és d’uns 13 punts, quan 
entre l’any 2004 i 2007 era de gairebé de 25 punts. La tendència aquests 
dos  últims anys és a la baixa, però com hem comentat aquesta pot ser 
atribuïble a la crisi econòmica i financera en part.  
 
La següent taula resum en xifres de l’emissió en tones de CO2 equivalent 
des de l’any 1990 de Catalunya i Espanya. També dóna les xifres del 
percentatge d’emissions catalanes respecte al total de l’Estat, i la desviació 
en percentatge, respecte a l’any base (100%), des de 1990 fins a 2009. 

 

 
 
 
La gràfica de la pàgina següent ens mostra l’evolució de les emissions de 
GEH en milers de tones de CO2 equivalent. Catalunya al llarg d’aquest 
període, 1990-2009, s’ha anat mantenint per sobre dels 50 milions de tones 
de CO2 equivalent, tot i sortit d’una xifra inicial inferior als 40 milions. En la 
gràfica número 5 es pot observar amb més claredat aquesta evolució de les 
emissions anuals de CO2 en milers de tones, amb un descens continu des de 
2007. 
  
 
 
 
 
 

Any  Catalunya 
Catalunya ‐ 
% Espanya 

Total        
Espanya 

Catalunya 
any base 

Espanya any base 

Any base  39.787 13,7% 289773 100,0% 100 
1990  37.637 13,2% 285.123 94,6% 98,4% 

1991  38.978 13,4% 291.552 98,0% 100,6% 

1992  40.559 13,6% 298.780 101,9% 103,1% 

1993  39.244 13,7% 287.339 98,6% 99,2% 

1994  42.932 14,2% 303.125 107,9% 104,6% 

1995  46.402 14,7% 314.967 116,6% 108,7% 

1996  46.155 15,0% 307.752 116,0% 106,2% 

1997 
 
 

47.433 14,4% 328.280 129,1% 113,3% 

1998  47.892 14,1% 338.741 120,4% 116,9% 
1999  50.665 13,8% 367.322 127,3% 126,8% 

2000  52.727 13,8% 380.797 132,5% 131,4% 
2001  51.227 13,5% 380.500 128,8% 131,3% 
2002  50.445 12,7% 397.390 126,8% 137,1% 
2003  53.246 13,2% 404.601 133,8% 139,6% 

2004  55.943 13,3% 420.447 140,6% 145,1% 

2005  57.998 13,3% 435.112 145,8% 150,2% 

2006  56.395 13,2% 427.283 141,7% 147,5% 

2007  57.343 13,1% 438.678 144,1% 151,4% 

2008  54.266 13,4% 405.740 136,4% 140,0% 

2009  50.832 13,6% 372.400 127,8% 128,5% 
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Emissions industrials 
 
 
Pel que fa a les emissions de GEH sotmeses a la Directiva de comerç 
d’emissions, la gràfica següent exposen les dades sobre les 15 empreses 
més grans de Catalunya dels anys 2007 i 2009. Totes les empreses han 
reduït les seves emissions en aquest període, excepte Endesa – 
Besòs 3, l’única que experimenta un lleuger augment.  
 
Cal destacar el descens important de les cimenteres catalanes, explicable 
d’una banda per la caiguda de la seva producció però també per les millores 
tècniques que s’han introduït en els últims anys (com la substitució de coc 
de petroli per biomassa de depuradores urbanes). 
 

 
 
L’evolució del preu dels combustibles fòssils, amb una tendència continuada 
al seu increment, de segur que ha influït en la gestió energètica de les 
instal·lacions industrials. 
 
Pel que fa a les energies renovables i la seva contribució a la lluita contra el 
canvi climàtic, cal destacar que la Generalitat de Catalunya ha tret a 
concurs recentment 769 megawats (MW) eòlics repartits en 37 municipis de 
deu comarques, amb el que es preveu complir l’objectiu fixat en el Pla 
d’Energia 2006-2015 d’arribar als 3.500 MW eòlics. Les zones habilitades 
per a la instal·lació dels nous parcs eòlics són: Alt Empordà amb 180 MW, 
Segarra i Conca de Barberà amb 186 MW, Alt Penedès amb 33 MW, Ribera 
d’Ebre i Baix Camp amb 120 MW, Segrià i Ribera d’Ebre amb 60 MW, Terra 
Alta amb 90 MW, i Anoia i Segarra amb 100 MW. Aquest concurs ha generat 
certa polèmica pels resultats de la seva adjudicació, pel que s’ha ampliat el 
període d’al·legacions. 
 
Com a referència per a aquest informe, a finals de 2009 hi havia en 
instal·lat a Catalunya 163 MW fotovoltaics i més de 420 eòlics (actualment 



 

 

hi ha més de 800 MW en funcionament, 196 en construcció, 928 amb 
autorització administrativa i 800 en preassignació). 
 
 
Emissions difuses 
 
 
El Pla marc de mitigació del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya 
2008-2012, preveia una reducció de les emissions difuses d’un 37% 
respecte a l’any base. Això vol dir, que les emissions haurien de mantenir-
se per sota dels 36,55 milions de tones de CO2 eq de mitjana durant aquest 
període. De moment, pels dos primers anys (2008 i 2009) es pot 
afirmar que ha estat així. 
 
Els diferents sectors que generen aquest tipus d’emissions són el transport, 
l’energètic no inclòs a la Directiva, l’industrial, el residencial, l’agrícola-
ramader, i els residus. El transport representa el 29% del total 
d’emissions de Catalunya a l’any 2009, i ha experimentat un 
augment de més del 48% entre 1990 i 2009. Una quarta part de 
l’augment de les emissions de  GEH en el període 1990-2009 a Catalunya és 
a causa del transport. 
 
 
Emissions per càpita i per PIB 
  
 
Catalunya, en relació a la resta de comunitats autònomes, té en 2009 
emissions de GEH per habitant relativament baixes: 6,77 tones de CO2 
equivalent. La mitjana de l’Estat espanyol ha estat de 7,93 tones. Madrid 
obté millors resultats, pel fet de que quasi tota la indústria que genera 
electricitat per al seu consum es troba fora d’aquesta comunitat, 
externalitzant costos i impactes ambientals. 
 
 
Emissions de GEH a Catalunya i Espanya i la seva relació amb la població i el PIB any 2009 

 

% Total 
emissions 

GEH 

GEH 2009 
(1990=100)

Emissions 
GEH 2009 

en     
milions 
de tones 
CO2 eq 

% 
PIB 
2009 

Població 
2010 

%  
població 
2010 

Emissions 
en tones 
CO2 

eq/hab 

Catalunya  13,65  127,76  50,83  18,6  7.504.881  15,98%  6,77 

Espanya  100,00  128,51  372,40  100,0 46.951.532 100,00%  7,93 

 
 
Aquesta baixa emissió de tones per habitant a Catalunya respon sobretot al 
fet que dos terços de l’electricitat es genera en les tres centrals nuclears 
amb que compta el nostre país actualment. D’altra banda, creen importants 
problemes no relacionats amb les emissions GEH, com són els residus 
radioactius i les múltiples incidències relacionades amb la seguretat, 



 

 

algunes d’elles greus. També s’ha de valorar que aquest càlculs en cap 
moment comptabilitzen l’emissió de GEH de les centrals nuclears en 
l’extracció, la preparació i el transport de l’urani.  
 
També s’explica la baixa emissió de tones de GEH per habitant per la 
presència d’una única central termoelèctrica de carbó (Cercs) en el territori, 
i la escassa presència d’indústries intensives en emissions i consum 
d’energia, amb l’excepció de la refineria i el pol químic de Tarragona. A curt 
termini, les noves centrals de cicle combinat suposaran un augment de les 
emissions GEH a Catalunya.  
 
La tendència dels últims anys, especialment des de 2005, en que s’arriba a 
un pic de 8,5 tones de CO2 equivalent per habitant a Catalunya, ha estat a 
la baixa. Els anys 2006 i 2007 eren de 8,1, i el 2008 va baixar fins a 7,4 t 
CO2 eq per habitant, cosa que va representar una reducció del 7,3% respecte 
als dos anys anterior, i de l’11% respecte a 2005. La baixada percentual del 
2009 respecte al 2008 ha estat del 9%. Per tant, en els dos últims anys 
s’ha produït una baixada de quasi un 10% anual. 
 
La intensitat en emissions (grams de CO2/€) va experimentar un increment 
fins a l’any 2005, any pic a partir del qual es va produir una davallada 
continua fins a l’any 2008. Aquesta davallada ha estat del 13% respecte a 
l’any pic de 2005. Això dóna com a resultat una millora continua de la 
intensitat energètica i d’emissions de l’economia catalana. En altres 
paraules, es genera el mateix producte interior brut però utilitzant menys 
recursos fòssils. 
  

 
Les emissions de GEH per PIB de Catalunya i de l’Estat espanyol eren al 
començament de la dècada dels 90 inferiors a la mitjana europea (UE-27). 
Això ha anat variant al llarg dels anys, pel fort creixement de l’economia 
espanyola i de la catalana en els anys 90 (creixement d’emissions per PIB a 
Catalunya d’un 6% i de l’Estat espanyol d’un 1%), mentre que la mitjana 
europea va baixar dràsticament.  



 

 

A partir de l’any 2000 Catalunya va començar a baixar la ràtio d’emissions 
per PIB, i trencar la tendència a l’alça, a diferència de la UE-27. Aquests 
estats des dels anys 90 no havien fet més que baixar.  
 
 

 
 
 
 
Barcelona, novembre de 2010. 
 
 
 

 
Medi Ambient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el suport de: 
 

 
 

Evolució emissions GEH per PIB 



 

 

 
Annex 

 

Emissions en el 2007 i 2009 en t de CO2 de les instal∙lacions més grans a Catalunya 

Instal∙lació  Localitat  Sector 
Emissions  

2007 
Emissions 2009 

E.ON‐Serchs  Cercs  Carbó 732.426 395.150 

Cementos Molins 
Industrial S.A. 

Sant  Vicenç 
dels Horts  Ciment  1.101.567 

 
975.193 

Cemex Alcanar  Alcanar  Ciment 1.433.929 987.356 

Cemex Sant Feliu 
Sant Feliu de 
Llobregat  Ciment  748.555 

 
136.321 

Lafarge 
Montcada i 
Reixac  Ciment  524.968 

 
284.374 

Uniland 
Santa 

Margarida i 
els Monjos 

Ciment 
 

1.261.703 
 

897.455 

Uniland  Sitges  Ciment 954.613 635.475 
Endesa Besos 3  Sant Adrià  Cicle combinat 805.212 816.226 
E.ON Tarragona  Tarragona  Cicle combinat 803.571 640.030 

Gas Natural ‐       
Besos 4 

Sant Adrià  Cicle combinat  894.448 
 

772.523 

Gas Natural ‐        
La Plana de Vent 

Vandellós i 
L'Hospitalet 
de l’Infant 

Cicle combinat  834.061 
 

705.844 

Dow Chemical    
Ibérica 

La Pobla de 
Mafumet 

Combustió        
(1.b ‐ 1.c) 

 
 

959.701 

Repsol ‐ El Morell 
‐ Perafort 

La Pobla de 
Mafumet 

Combustió        
(1.b ‐ 1.c)  615.810 

 
598.383 

Tarragona Power 
S.L. 

Tarragona 
Combustió       
(1.b ‐ 1.c)  858.578 

 
808.240 

Repsol Tarragona  Tarragona 
Refineria de

petroli  2.760.643 
 

2.623.365 
TOTAL  14.330.084 12.235.636 

 

 


