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SITUACIÓ ACTUAL DE L’ENERGIA A CATALUNYA

Segons metodologia de càlcul EUROSTAT

Any 2014
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NIVELL AUTOABASTAMENT D’ENERGIA



SITUACIÓ ACTUAL DE L’ENERGIA A CATALUNYA

NIVELL AUTOABASTAMENT D’ENERGIA. Any 2016



Les centrals nuclears de Vandellós i Ascó (I i II) produeixen més de la meitat de 

l’energia elèctrica del nostre país.

SITUACIÓ ACTUAL DE L’ENERGIA A CATALUNYA

PRODUCCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES



La intensitat energètica primària (o contingut energètic del PIB) es calcula com el consum 

d’energia primària respecte el PIB.

La intensitat energètica primària es redueix significativament en el període 2003-2009 

degut a diferents factors, entre d’altres, per la millora en l’eficiència energètica; tendència que 

es trenca amb l’inici de la crisi econòmica.

SITUACIÓ ACTUAL DE L’ENERGIA A CATALUNYA

INTENSITAT ENERGÈTICA
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OBJECTIUS DE LA UE 2020, 2030 I 2050

20% EERR

-20% EE

-20% GEH

2020

2018 2050

32% EERR

-32,5% EE

-40% GEH

2030

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Objectius

20-20-20

Paquet d’hivern

Neutralitat 

carbònica

EERR: Energies renovables

EE: Eficiència energètica

GEH: Gasos amb efecte d’hivernacle
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ESTAT ACTUAL D’APROVACIÓ PAQUET HIVERN DE LA UE
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• Generació distribuïda

• Autoconsum

• Legislació energètica no restrictiva amb les 

energies renovables

• Vehicle elèctric i infraestructura de recàrrega

• Edificis de consum d’energia gairebé nul

• Emmagatzematge d’energia elèctrica

• Noves infraestructures elèctriques

• Apoderament del consumidor

• Pobresa energètica

• Electrificació

2020 2030
+20% EERR

-20%  EE

-20%  GEH

+32%   EERR

-32,5% EE

-40% GEH

DE QUÈ TRACTA EL PAQUET D’HIVERN DE LA UE?

EERR: Energies renovables

EE: Eficiència energètica

GEH: Gasos amb efecte d’hivernacle



....I A CATALUNYA?



El Govern i el Parlament assumeixen la insostenibilitat de l’actual model energètic

català. És necessari afrontar els següents reptes:

1. Reduir la dependència dels combustibles fòssils, especialment en l’àmbit del

transport.

2. Reduir l’alta dependència de l’energia nuclear del mix elèctric català

3. Disposar de capacitat per a dissenyar i executar una política energètica.

4. Fer de Catalunya un país eficient i competitiu des del punt de vista energètic.

5. Assegurar el subministrament energètic del futur (incrementar la resiliència i

desenvolupar el màxim potencial de les fonts d’energia renovables i l’estalvi i

l’eficiència energètica).

6. Reduir la precarietat energètica d’una part de la població.

REPTES DEL MODEL ENERGÈTIC CATALÀ



7. Dotar-se d’eines per gestionar la transició energètica (potenciar la recerca i

innovació energètica i mobilitzar el finançament per a la transició energètica).

8. Aprofundir a fons en els mecanismes innovadors de contractació pública per

impulsar l’eficiència energètica i l’autoconsum en equipaments i instal·lacions

de l’administració pública catalana, com a motor del mercat de l’eficiència

energètica.

9. Millorar la governança en l’àmbit energètic.

10. Afrontar els condicionants tècnics, econòmics, socials i ambientals lligats a les

energies renovables.

11. Descentralitzar el model energètic.

REPTES DEL MODEL ENERGÈTIC CATALÀ
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• Catalunya s’ha posicionat clarament a favor d’una transició energètica cap a un model 

energètic 100% renovable a l’horitzó 2050:

• Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya (PNTEC)

• Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del Canvi Climàtic

• Moció 6/xii (Legislatura xii) del Parlament

• Resolució 90/xii (Legislatura xii) del Parlament

• .....estableixen els trets fonamentals de la transició energètica a Catalunya, incloent els 

grans objectius energètics de país i les estratègies per assolir-los.

• Aquesta política energètica ha de ser compatible amb la normativa i objectius fixats per 

la Unió Europea i amb els compromisos internacionals en la lluita contra el canvi climàtic.

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA COM A RESPOSTA AL REPTE 

URGENT DEL CANVI CLIMÀTIC



El Govern va aprovar al gener 2017

el Pacte Nacional per a la Transició 

Energètica de Catalunya

• Encàrrec del Govern i del Parlament.

• Document consensuat amb els agents econòmics i socials.

PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Transició... cap a on?

cap a un model energètic en el que els 

recursos renovables satisfacin el 100%

de la demanda energètica



1. Garantir el dret fonamental d’accés a l’energia

2. Garantir l’abastament energètic de Catalunya

3. Assolir el màxim nivell d’estalvi i l’eficiència energètica

4. Maximitzar utilització de fonts d’energia renovable autòctona 

5. Fomentar la recerca i la innovació energètica

6. Democratització de l’energia i participació de la societat

7. Exercir les competències plenes en el marc de la UE

Eixos estratègics de la nova política energètica catalana

PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
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Els principis i estratègies del Pacte van ser 

introduïts i aprovats per la Llei 16/2017, del 

Canvi Climàtic.

LLEI 16/2017, DEL CANVI CLIMÀTIC

La Llei de Canvi Climàtic eleva a rang legal les estratègies 

necessàries relacionades amb la transició energètica.

Finalitat de la Llei:

• Reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 

i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic,

• afavorir la transició cap a una economia neutra en 

emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, 

competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos.
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ÉS UNA APOSTA AGOSARADA QUE REQUEREIX UNA 

SIGNIFICATIVA OCUPACIÓ DEL TERRITORI

Potència elèctrica bruta instal·lada a 31 de desembre (MW) 

 
2020 2030 2040 2050 

 Energies no renovables  7.992  4.845  3.714  0  

 Cicles combinats a gas natural  3.714  3.714  3.714  0  

 Cogeneració (no renovable)  951  951  0  0  

 Nuclear  3.147  0  0  0  

 Altres no renovables  179  179  0  0  

 Energies renovables  4.016  10.746  28.092  52.602  

 Hidràulica  2.366  2.366  2.866  3.366  

 Eòlica  1.269  3.291  7.011  11.777  

 Fotovoltaica  266  4.975  17.777  36.669  

 Solar termoelèctrica  24  24  274  524  

 Altres renovables  90  90  163  266  

 Total  12.007  15.591  31.806  55.130  

Altres no renovables: inclou Residus Sòlids Industrials (RSI), component no renovable dels Residus 
Sòlids Urbans (RSU), assecatge de purins i assecatge de fangs d'Estacions Depuradores d'Aigües 
Residuals (EDAR). 

Altres renovables: inclou part renovable dels RSU, biogàs i biomassa forestal i agrícola 

 

Ocupació del territori de 

750 km2 en superfície 

actualment no 

urbanitzada (2,3% del 

territori català)

La superfície 

urbanitzada de 

Catalunya és 

lleugerament superior al 

5% del territori
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ÉS UNA APOSTA AGOSARADA QUE REQUEREIX UNA 

SIGNIFICATIVA OCUPACIÓ DEL TERRITORI

• La majoria dels impactes del nostre sistema energètic (dependent dels 

combustibles fòssils i nuclears) han estat externalitzats. Si, mantenint aquest 

model, aquest impacte s’internalitzés es traduiria en un increment important 

d’ocupació del territori (superior a la superfície total de Catalunya).

• L’increment de la producció d’energies renovables autòctones permet internalitzar 

completament els impactes del sistema energètic, amb un requeriment 

d’ocupació del territori tremendament inferior al corresponent a la petjada 

ecològica de carboni actual.

• La transició energètica de Catalunya és una oportunitat única i una necessitat 

urgent per fer front als reptes del canvi climàtic i permetre la sobirania econòmica 

i del propi país, que no es pot deixar passar.
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• L’objectiu de la PROENCAT 2050 és valorar adequadament les possibles 

evolucions futures del model energètic català a llarg termini, en funció dels seus 

avantatges i inconvenients, tant des del punt de vista tècnic com econòmic i 

mediambiental.

• En el marc de la PROENCAT cal estudiar:

- el potencial renovable de Catalunya,

- la integració d’aquestes tecnologies,

- el desenvolupament de l’emmagatzematge i la gestió de la demanda,

- la necessitat de noves infraestructures energètiques,

- el marc regulatori,

- la governança del nou model energètic,

- etc.

ABAST I OBJECTIU DE LA PROENCAT 2050
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MODELITZACIÓ 

SISTEMA ELÈCTRIC

Edificis

Indústria

Transport

Primari

Solar edificis

Solar a terra

Eòlica

Nuclear

Biomassa

Geotèrmia

TREBALLS TÈCNICS PREVISTOS
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Estudis de potencial de les energies renovables a Catalunya:

• Energia solar fotovoltaica:

- Gran escala (terra)

- Petita escala (edificis)

• Energia eòlica

ESTUDIS DE POTENCIAL DESENVOLUPATS
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Superfície total de Catalunya 32.107,2 km2 100,0%

Selecció de 11 categories MCSC – nivell 5 9.299,4 km2 29,0%

Superfície després de corregir per altitud, 

orientació i compatibilitat ambiental
4.104,4 km2 13,0%

Superfície disponible final després d’aplicar el 

factor d’utilització (10%)
410,4 km2 1,3%

Resum de l’avaluació de superfície disponible

POTENCIAL DE L’ENERGIA SOLAR A GRAN ESCALA 

(TERRA)
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Potència:

27.400 MW

Potencial fotovoltaic a terra

POTENCIAL DE L’ENERGIA SOLAR A GRAN ESCALA 

(TERRA)
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Potència:

19.300 MW

Potencial fotovoltaic en teulades

POTENCIAL DE L’ENERGIA SOLAR A PETITA ESCALA 

(TEULADES)
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Avaluar el potencial de l’energia eòlica 

a Catalunya,

- terrestre i marina (offshore),

- present i futur,

- tenint en compte criteris tècnics, 

econòmics i mediambientals,

per actualitzar-lo a l’evolució 

tecnològica.

POTENCIAL DE L’ENERGIA EÒLICA.

FINALITAT DE L’ESTUDI
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Potencial any 2050 amb LCOE < 50 €/MWh

TOTAL CATALUNYA: 14.040 MW TOTAL CATALUNYA: 18.396 MW

POTENCIAL DE L’ENERGIA EÒLICA TERRESTRE. 

RESULTATS
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EMPODERAR LA CIUTADANIA I FER PARTÍCIP EL 

TERRITORI 

Les comunitats d’energia i la participació ciutadana en 

projectes renovables implicaran al territori. Implicació  que es 

traduirà en l’empoderament d’aquest.

MUNICIPIS

TERRITORI

El nou model energètic requereix sòl 

per a infraestructures energètiques. 

Per això cal que tothom s’involucri, 

participi i se’n beneficiï.
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 La Llei de canvi climàtic i el Pacte Nacional per a la transició energètica 

estableixen les bases del futur de l’energia a Catalunya. Ara, cal dur a la pràctica les 

mesures necessàries per assolir els objectius fixats.

 Al nostre país es disposa de potencial suficient perquè l'energia solar, i en menor 

mesura l’eòlica, permetin substituir els combustibles fòssils i les centrals nuclears. Per 

això, calen polítiques efectives que facin de Catalunya un país atractiu per a les 

energies renovables.

 La ciutadania ha de situar-se al centre d’aquestes polítiques, tal i com ho estableix 

Europa, perquè la transició energètica també consisteix en democratitzar l’energia i 

empoderar els ciutadans i les ciutadanes. En aquest sentit, el territori i les ciutats 

també tindran un paper fonamental en la transició energètica.

 Catalunya no es pot quedar enrere en la transició energètica, cal atorgar-li la 

importància que es mereix, demostrant-ho amb un lideratge ferm des del propi Govern 

de la Generalitat de Catalunya i una governança sòlida.

CONCLUSIONS
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