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• S’ha arribat així a un increment del

LES EMISSIONS DE GEH A L’ESTAT ESPANYOL

• Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a
l’Estat Espanyol l’any 2007 han augmentat un 1,8% en
comparació amb les dades del 2006.
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• S’ha arribat així a un increment del
52,3% respecte l’any base de 1990.

•L’Estat Espanyol es va comprometre amb la signatura
del Protocol de Kyoto a no incrementar en més del 15%
les emissions de GEH en l’horitzó de 2012.
Estem, llavors, en una desviació que supera el 37%.



• L’Estat Espanyol és el país industrialitzat on més han
augmentat les emissions.

• Es capgira així la reducció observada durant 2006.

LES EMISSIONS DE GEH A L’ESTAT ESPANYOL

• L’augment del preu del petroli i l’increment de generació d’energia a
partir de fonts renovables (eòlica i hidroelèctrica) han contribuït a que
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• Tanmateix, s’estima que l’Estat Espanyol, acollint-
se als mecanismes de flexibilitat, haurà d’adquirir
drets d’emissió per un valor de 4.000 M€ pel període
2008-2012.

partir de fonts renovables (eòlica i hidroelèctrica) han contribuït a que
les emissions de GEH no hagin estat encara superiors.



EMISSIONS DE GEH A L’ESTAT ESPANYOL PER SECTORS (2007)
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LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007)

• A Catalunya les emissions de gasos d’efecte
hivernacle han augmentat un 49,9% respecte
l’any base de 1990, xifra lleugerament inferior al
creixement mitjà de l’Estat Espanyol. La desviació
respecte els objectius de Kyoto és igualment
considerable: un 34,9%.

El total d’emissions de GEH és doncs de 57,22 M de
Tn de CO2eq.
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• Això significa un augment del 0,6% respecte les emissions de
GEH de l’any 2006, amb certa tendència a l’estabilització.

• El sector amb un major impacte en el global
d’emissió de GEH és el del transport, el qual
representa el 28% del total d’emissions.



LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007)
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Evolució de les emissions de gasos d'efecte
hivernacle a Catalunya i l‘Estat Espanyol
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Any Catalunya
Catalunya -% 

Espanya
Total Espanya

Catalunya any 
base

Espanya any 
base

1990 38.187 13,3% 287.687 100,0% 99,3%

1991 38.728 13,2% 294.374 101,4% 101,6%

1992 40.303 13,4% 301.667 105,5% 104,1%

1993 38.978 13,4% 290.336 102,1% 100,2%

1994 42.742 13,9% 306.646 111,9% 105,8%

1995 47.085 14,8% 318.778 123,3% 110,0%

1996 46.819 15,0% 311.283 122,6% 107,4%

1997 48.036 14,5% 332.250 125,8% 114,7%

Evolució de les emissions de GEH a Catalunya
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1997 48.036 14,5% 332.250 125,8% 114,7%

1998 48.360 14,1% 342.431 126,6% 118,2%

1999 51.198 13,8% 370.661 134,1% 127,9%

2000 53.239 13,8% 384.981 139,4% 132,9%

2001 52.193 13,5% 385.462 136,7% 133,0%

2002 51.350 12,8% 402.621 134,5% 138,9%

2003 54.058 13,2% 410.137 141,6% 141,5%

2004 56.769 13,3% 426.039 148,7% 147,0%

2005 59.163 13,4% 440.887 154,9% 152,1%

2006 57.019 13,2% 433.339 149,3% 149,5%

2007 57.228 13,0% 441.356 149,9% 152,3%



• Les emissions de GEH a Catalunya representen el 13%
del total espanyol, tot i que el nostre PIB i la nostra
població són del 18,7 i del 15,6%, respectivament.

LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007)
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Emissions de GEH de Catalunya respecte total de l’estat espanyol
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LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007)
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EMISSIONS DE GEH PER HABITANT EN TONES (2007)
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LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007)

• Aquesta menor proporció es pot atribuir a
que dos terços de la generació elèctrica que
es genera a Catalunya prové de tres centrals
nuclears, les emissions de les quals no
computen –segons Kyoto- directament al
país on es genera.
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• Tanmateix, la gran importància del transport
per carretera, així com d’altres processos
industrials en el còmput d’emissions de CO2
allunyen també a Catalunya dels compromisos
de Kyoto.



• Respecte a les emissions de CO2 equivalent afectades per la
Directiva 2003/87/CE de comerç d’emissions, el Plan Nacional de
Asignaciones 2008-2012 (PNA II) estableix la quantitat de
CO2eq que podran emetre gratuïtament les indústries afectades.

LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007): 
“sectors Directiva”

• Les tones de CO2eq que les empreses emetin i que
sobrepassin o es quedin per sota de les assignacions del PNA
II, s’hauran de comprar i, si s’escau, vendre al mercat
d’emissions.
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d’emissions.

Evolució diària del preu de mercat del 
CO2 a la Borsa espanyola de Drets 

d’Emissió SENDECO2 

FONT: www.sendeco2.com



EMISSIONS DE GEH DE LES INSTAL�LACIONS MÉS IMPORTANTS A 
CATALUNYA AFECTADES PER LA DIRECTIVA 2003/87/CE (2007)      (I)

Instal�lació Sector
Drets 

d’emissió 
(t)

Emissions 2007 
(t)

Diferencial 
(t)

Cost (5€t) Cost (18€t)
Cost 

(30€t)

Repsol 
Tarragona

Refineria

de petroli
2.863.411 2.760.643 -102.768 -513.840 -1.849.824 -3.083.040

Cemex Alcanar Ciment 1.566.847 1.433.929 -132.918 -664.590 -2.392.524 -3.987.540

Uniland-Sta. 
Marg.

i els Monjos
Ciment 1.330.167 1.261.703 -68.464 -342.320 -1.232.352

-2.053.920

Cementos
Molins Ciment 1.209.298 1.101.567 -107.731 -538.655 -1.939.158 -3.231.930
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Molins 
Industrial

Ciment 1.209.298 1.101.567 -107.731 -538.655 -1.939.158 -3.231.930

Uniland-Sitges Ciment 889.928 954.613 +64.685 323.425 1.164.330 1.940.550

Gas Natural -
Besos 4

Cicle

combinat
709.386 894.448 +185.062 925.310 3.331.116 5.551.860

Tarragona 
Power S.L.

Combustió 803.591 858.578 +54.987 274.935 989.766 1.649.610

Gas Natural-La 
Plana de Vent

Cicle

combinat
886.733 834.061 -52.672 -263.360 -948.096 -1.580.160

Endesa Besos 3
Cicle

combinat
709.386 805.212 +95.826 479.130 1.724.868 2.874.780



Instal�lació Sector
Drets 

d’emissió (t)

Emissions 
2007 
(t)

Diferencial 
(t)

Cost (5€t)
Cost 

(18€t)
Cost (30€t)

Endesa 
Tarragona

Cicle

combinat
801.953 803.571 +1.618 8.090 29.124 48.540

Cemex Sant 
Feliu

Ciment 818.816 748.555 -70.261 -351.305 -1.264.698 -2.107.830

EMISSIONS DE GEH DE LES INSTAL�LACIONS MÉS IMPORTANTS A 
CATALUNYA AFECTADES PER LA DIRECTIVA 2003/87/CE (2007)      (II)
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Viesgo-Serchs Carbó 340.456 732.426 +391.970 1.959.850 7.055.460 11.759.100

Repsol-El 
Morell- Perafort

Combustió 638.133 615.810 -22.323 -111.615 -401.814 -669.690

Lafarge-
Montcada i 

Reixac
Ciment 496.800 524.968 +28.168 140.840 507.024 845.040

TOTAL 14.064.905 14.330.084 +265.179 1.325.895 4.773.222 7.955.370



• El PNA II retalla les assignacions d’emissions de CO2eq en conjunt
a les empreses anteriors un 14,8 % respecte les permeses durant el
PNA I (període 2005-2007), que pràcticament es limitava a
constatar les previsions.

LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007): 
“sectors Directiva”

• Tanmateix, sense tenir en compte
aquesta menor assignació i suposant que
es mantingués el preu de 18€/Tn de
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es mantingués el preu de 18€/Tn de
CO2eq (preu de 05-11-2008), en global
les empreses del llistat anterior tindrien
un saldo negatiu de més de 4,7M € que
haurien de destinar a la compra de drets
d’emissió, o a la compensació a partir de
mecanismes de desenvolupament net.
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LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007): 
“sector difusos”
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LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007): 
“sector difusos”

• Les emissions anomenades “difuses” representen el 66% del total
d’emissions de GEH (37,8M Tn CO2eq)

• Els diferents sectors que generen aquests tipus d’emissions són:

o Transport
o Energètic no inclòs a la Directiva
o Industrial
o Residencial
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•.

o Residencial
o Agrícola/ramader
o Residus

• Per tal de reduir les emissions difuses al 37% respecte l’any base (15%
gratuït, 2% creixement d’embornals i 20% comprat externament), el govern
de la Generalitat va aprovar el setembre de 2007 el Pla marc de mitigació
del canvi climàtic 2008-2012.



LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007): 
“sector difusos”

• L'objectiu del Pla és reduir en 5,33 milions de tones anuals l'emissió de GEH al
sector difusos. S’estructura en nombroses mesures -agrupades en accions i
programes- a realitzar fins l'any 2012, quan haurà d'entrar en vigència un nou acord
internacional encara per negociar.
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LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007): 
CONCLUSIONS (I)

• Tot i les mancances del sistema de comerç de drets
d’emissió, actualment és el principal mecanisme de regulació
contemplat en el Protocol de Kyoto. Per tant, les conseqüències
econòmiques de l’augment de les emissions de CO2eq de les
indústries incloses al PNA II poden ser preocupants.
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• El benefici d’aquesta actuació és doble: ajudar en la mitigació
del problema ambiental més important al qual s’enfronta
actualment el nostre planeta, alhora que col�locar el teixit
industrial català en una posició competitiva en un escenari de
post crisi.



LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007): 
CONCLUSIONS (II)

• No resultaria una estratègia intel�ligent, si no el
contrari, considerar que en moments de recessió com l’actual
s’han de desconsiderar els criteris ambientals en l’activitat
econòmica. Precisament les polítiques d’estalvi i eficiència, les
demandes i exigències de la societat i la innovació, situen a les
empreses en les millors condicions per garantir la seva
continuïtat i generar noves ocupacions.
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continuïtat i generar noves ocupacions.

• Estudis econòmics, com l’Informe
Stern, estableixen que el cost de no actuar
vers el canvi climàtic és molt més elevat
que el de la seva prevenció.



LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007): 
PROPOSTES DE CCOO (I)

Sector inclosos a la Directiva:

• Avançar per l’assoliment, com a mínim, dels objectius del Pla
d’Energia de Catalunya en generació energètica renovable, sobre tot a
partir d’instal�lacions eòliques.

• Implementació de l'Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica del Pla
d’Energia.

• Estudi, a partir de proves pilot amb participació ciutadana, de
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• Estudi, a partir de proves pilot amb participació ciutadana, de
l’aprofitament energètic a partir de subproductes de biomassa, que no
emeten GEH segons el Protocol de Kyoto (p. ex: utilització de llots de
depuradora a la indústria cimentera).

• Compensació efectiva d’emissions amb embornals forestals, en
previsió de la revisió del Protocol (possibilitat de passar del 2 al 7%
d’estalvi).



LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007): 
PROPOSTES DE CCOO (II)

Sector difusos:

• Aplicar i desenvolupar en profunditat el Pla Marc de Mitigació del Canvi
Climàtic a Catalunya 2008-2012.

• Aposta més decidida pel transport públic, fent èmfasi en la creació de
títols socials de transport.

• Millora de la capacitat d'intervenció dels treballadors i dels seus
representants en la gestió ambiental de les empreses, com a millors
coneixedors de l'entorn laboral i principals actors del procés productiu
de béns i serveis
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coneixedors de l'entorn laboral i principals actors del procés productiu
de béns i serveis

• Impuls a la implementació de sistemes de gestió ambiental (EMAS) a
les empreses, especialment PIMES.

• Aprofundir en la política forestal com a qüestió estratègica de cara a
l'assignació de drets d’emissió post-Kyoto.

• Suport a l’eficiència en habitatges actuals (no tan sols els de futura
construcció).



LES EMISSIONS DE GEH A CATALUNYA (2007):
REFERÈNCIES DE L’ESTUDI  DE CCOO

• Aquest estudi és el primer que tracta el problema dels GEH de
manera independent a Catalunya.

• Les dades d’aquest treball parteixen d’informes de la
Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO, que a la
vegada compta amb la col�laboració de World Wacth.
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• L’aproximació al cas català està desenvolupada per l’Oficina
Sindical per a l’Ecoindústria (OSE) de CCOO de Catalunya.

• Les conclusions i propostes són d’elaboració pròpia.

• Més referències i documentació a www.ccoo.cat/mediambient


