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PRESENTACIÓ

Presentem en aquest llibre d’una forma resumida el treball efectuat en el marc 
del “3r Congrés d’Economia i Empresa” per un important nombre d’acadè-
mics, de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts en diverses 
branques tecnològiques i àrees de coneixement. La seva lectura permet copsar 
la magnitud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importàn-
cia i oportunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest tre-
ball. Crec, sincerament, que s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem 
quan vàrem impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta inici-
ativa, que no era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, 
rigorós i documentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnolò-
gics, socials i mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història.

Aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi, quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons.

En el curs d’aquest 3r Congrés s’han debatut 185 ponències i hi han participat 
prop de 400 experts, repartits en 13 eixos de treball, que han abastat pràctica-
ment tots els factors que incideixen en la nostra economia. Aquest llibre recull 
l’estructura del Congrés, conclusions de cadascun dels eixos, relació de ponèn-
cies i d’autors, de participants en general i abstracts de totes les contribucions 
acceptades, així com els resums que han elaborat els relators. Així posem a 
disposició de la societat catalana una informació que entenem molt útil en la 
definició de línies de treball que ens ajudin a avançar en l’objectiu d’aconseguir 
un model EFICIENT i EQUITATIU per a Catalunya.

Finalment, en nom de la Junta del Col·legi d’Economistes i del Comitè Organit-
zador del Congrés vull expressar el meu sincer agraïment a les persones i em-
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preses que l’han fet possible: presidents, vicepresidents, relators i integrants 
de cadascun dels 13 eixos de treball, els membres del Comitè Científic, els au-
tors que han presentat ponències, totes elles amb un alt nivell de qualitat, em-
preses que han participat en alguns dels eixos i conferenciants i panelistes dels 
actes de cloenda de cada eix. I, per acabar, especialment a totes les empreses 
que l’han patrocinat, de les quals voldria destacar i reconèixer la confiança de-
mostrada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya des del primer moment, 
quan, en un grau encara força difús del projecte, els vàrem demanar la seva 
participació.

Joan B. Casas 
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

President del Comitè Organitzador del 3r Congrés 
d’Economia i Empresa de Catalunya
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La decisió de les persones promotores de les temàtiques que s’havien de trac-
tar en el 3r. Congrés d’Economia i Empresa d’incloure un eix sobre el present i 
el futur del medi ambient és un bon indicador que quelcom ha canviat a la soci-
etat catalana del primer quart del segle XXI. Els treballs d’un congrés no son 
una reflexió sobre el passat, malgrat que necessària, sinó un intent de visió 
prospectiva vers el futur i en aquest present i futur, els temes ambientals ocu-
pen un paper central, no només per assegurar un entorn saludable i net sinó 
com a motors de transformació de l’economia, les empreses i, en definitiva, de 
la societat.

És impossible pensar sobre el futur proper sense reflexionar i fer propostes 
sobre l’ús i la gestió dels recursos materials i energètics i els impactes que com-
porten, sense considerar com s’han de tractar en el futur les anàlisis econòmi-
ques tenint en compte el medi ambient, el mesurable i l’intangible o com, 
aquesta visió diferent obra la porta a noves activitats i sectors de negoci, per 
exemple.

Per tant, una lectura atenta dels continguts tractats a l’eix que s’adjunten a 
continuació, permet albirar alguns d’aquests temes amb visions no sempre 

D’esquerra a dreta, Daniel Quer (coordinador del congrés), Al-
bert Garcia Pujol (relator de l’eix), Josep Enric Llebot (president 
de l’eix), Joan B Casas (degà del Col·legi), Alba Cabañas (vice 
presidenta de l’eix) i Maurici Olivé (gerent del Col·legi).
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coincidents, ni en el plantejament ni en les conclusions, però que sens dubte 
estimulen la lectura i la reflexió sobre temes cabdals de futur a la societat cata-
lana del segle XXI.

Josep Enric Llebot 
Alba Cabañas 

Albert García Pujol
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RESUM I CONCLUSIONS

Sessió de presentació de conclusions

Data: 26 d’abril 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la  
Placídia, 32.

Programa

Presentació de l’acte: 
Sr. Josep Enric Llebot. Secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans.  
President de l’eix 11

Presentació de conclusions: 
Sr. Albert Garcia Pujol. Economista

Debat: “El capital natural en l’economia del futur” 
Sr. Ramon Folch. President Estudi Ramon Folch i Associats 
Sr. Vicent Alcántara. Professor emèrit, departament d’economia aplicada, 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Sr. David Álvarez. Director d’Ecoacsa 
Sra. Maria Meritxell Ripoll. Directora d’RSC, CaixaBank

Moderador: Sr. Lluís Reales. Periodista
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Introducció

L’impacte negatiu sobre el medi ambient de l’activitat econòmica tal com s’ha 
desenvolupat és un fet àmpliament acceptat i cada vegada menys controver-
tit. L’acceptació d’aquesta realitat problemàtica, cada vegada més difícil de re-
fusar, ens convida a pensar en una activitat econòmica sostenible, és a dir, una 
activitat econòmica que permeti acomplir les necessitats presents sense com-
prometre que les generacions futures puguin també acomplir les seves. 

Aquesta relació conflictiva entre activitat econòmica i realitat del medi ambi-
ent ha impulsat, en les darreres dècades, modificacions importants en el pen-
sament econòmic del món acadèmic i també, lentament, en la política econò-
mica dels organismes internacionals i també de les administracions públiques, 
així com en l’activitat empresarial. 

L’eix 11 del 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, dedicat al medi am-
bient en el present i en el futur, ha recollit 20 ponències que reflexionen sobre 
aquest tema, com adaptar l’exercici de l’activitat econòmica per fer-la sosteni-
ble. Aquestes ponències, a més d’analitzar la situació actual a Catalunya i al 
món, s’endinsen en l’exploració de les tendències més significatives i en els di-
lemes més punyents a què ens haurem d’enfrontar en el futur pròxim. Així, 
aquest eix s’ha desenvolupat amb aportacions al voltant de quatre línies, que 
han agrupat les diferents ponències sobre territori i natura, transició energèti-
ca, economia circular i sistema productiu, i fiscalitat ambiental.

Natura i territori

Disposem, doncs, en primer terme d’un grup de ponències sobre “natura i ter-
ritori”. El ponent David Álvarez, en el document “Valoración económica de los 
ecosistemas en la gestión del medio natural”, i referint-se al document impul-
sat per Nacions Unides de “Valoració sobre els ecosistemes del mil·lenni” pu-
blicat l’any 2005, ens recorda que el 60% dels ecosistemes avaluats presenten 
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un estat de degradació o estan gestionats de manera insostenible. Però el més 
preocupant és la tendència: en els últims 50 anys els canvis negatius experi-
mentats pels ecosistemes terrestres han estat més ràpids que en qualsevol al-
tre temps pretèrit. Per donar visibilitat i permetre una actuació rigorosa, calen 
mètriques. Més concretament, calen mètriques que permetin avaluar la ri-
quesa d’un país més enllà de les mètriques de producció recollides pel Produc-
te Interior Brut. Calen mètriques que recullin nous paràmetres ambientals. En 
el si de la iniciativa de la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides ha sorgit 
l’SEEA (System of Enviromental-Economic Accounting), que conté estàndards 
internacionalment acceptats sobre conceptes, definicions, classificacions i re-
gles estàndard de comptabilitat per produir informació comparable sobre el 
medi ambient i la seva relació amb l’economia. El sector empresarial no podia 
quedar al marge d’aquesta problemàtica. Tal com assenyala el document de 
David Álvarez, en el marc del TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodi-
versity), iniciativa de Nacions Unides per al sector empresarial concretada en la 
Coalició de Capital Natural, s’ha presentat el Protocol de Capital Natural. 
Aquest protocol proporciona un marc harmonitzat per a la comprensió de la 
relació del sistema empresarial amb el capital natural.

En aquesta línia és també destacable la ponència de Ramon Folch: “Balanços i 
patrimonialització ambiental: per un model econòmic postindustrial”. El docu-
ment, com el mateix autor ens confessa des del començament, ha de ser entès 
com una estimulant provocació benigna. Ens assenyala: “No hi ha cap proble-
ma ambiental... El problema és el desacoblament entre el moment ambiental i 
la forma de concebre i desenvolupar l’activitat extractiva, productiva i con-
sumptiva. És un problema de model econòmic; l’actual és ambientalment in-
sostenible. En efecte, basem la nostra macroestratègia econòmica en l’amplia-
ció constant de capital, cosa que ens porta a la demanda il·limitada i creixent 
de recursos. Altrament, substituïm les amortitzacions ambientals per una es-
tratègia d’externalització constant de disfuncions. El model econòmic respon a 
un paradigma obsolet en haver-se magnificat els paràmetres que eren irrelle-
vants en la matriu conceptual del passat”. La tesi central de Folch fa referència 
a la importància de les externalitzacions negatives, la transferència a l’entorn 
d’elements o resultats no desitjats. Aquesta ha estat una pràctica habitual i re-
current de l’activitat productiva. Però l’externalització a l’exterior no és possi-
ble, no hi ha un altre món. L’espai global no té exterior. El document ens alerta 
que el que no es corregeix per la via de l’ètica internalitzadora acaba provo-
cant el descontentament social. Totes aquestes externalitats recurrents i siste-
màtiques “són factors econòmicament rellevants, doncs, però no figuren en 
els balanços. No són vistos com externalitats perquè les externalitzacions no 
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són considerades en l’economia convencional”. Per tant, la proposta clau és la 
introducció en els balanços de tots el actius necessaris, inclosos els ambientals, 
per al funcionament de l’activitat econòmica. La patrimonialització de l’ambi-
ent és difícil però possible, i sobretot necessària, ja que es tracta de valorar-ne 
els actius. En aquest sentit s’haurien de buscar els paràmetres significatius i 
quantificar-los, i també trobar-hi els algoritmes per escalar-los. Finalment, 
s’haurien d’incorporar a la normativa. El document no defuig la dificultat que 
tot això representa però també ens n’argumenta la seva necessitat més abso-
luta. 

La línia de “natura i territori” incorpora aportacions sobre temes diversos al 
voltant del medi ambient i el territori. Són els treballs de Iolanda Piedra, de 
Joan Antoni Solans, de Francesc Muñoz, de Jordi Sunyer i Mireia Gascón, i per 
últim d’Andreu Ulied. 

La ponència de Iolanda Piedra ens explica l’“Economia blava: la necessitat d’un 
model de governança”. Hi ha algunes dades econòmiques sobre la matèria: els 
oceans aporten aproximadament un valor d’1,3 bilions d’euros al producte 
agregat anual i en l’àmbit de la Unió Europea es pot destacar que el 90% del 
comerç exterior es fa per mar; també es fa per mar més del 40% del comerç in-
terior, mentre que les activitats econòmiques s’estimen en 495.000 milions 
d’euros anuals i en el sector hi treballen 5,4 milions de persones. També hi ha 
dades ambientals: els oceans produeixen la meitat de l’oxigen de l’atmosfera 
terrestre i absorbeixen el 25% de les emissions de CO2. El manteniment dels 
oceans és imprescindible per a la regulació del clima i és important com a font 
d’aportació d’aliments i salut. La governança de les aigües oceàniques maríti-
mes i interiors és de gran complexitat. La referència clau en aquesta àrea és la 
Convenció de Nacions Unides sobre els Drets del Mar (UNCLOS) de 1982. Fins a 
l’any 2016 no ha existit un mecanisme que permeti, de forma transversal, em-
prendre accions efectives sobre l’alta mar. El 60% dels oceans estan fora de les 
jurisdiccions nacionals i, per tant, hi ha una responsabilitat internacional com-
partida. 

És al novembre de l’any 2016 quan des de la Unió Europea es va proposar una 
agenda conjunta per als nostres oceans. Fa poc més de 10 anys que el presi-
dent Barroso va proposar la Política Marítima Integrada (PMI). L’objectiu era 
treballar de forma coordinada i conjunta i es va iniciar un sistema de governan-
ça participativa. A partir d’aquí es va desenvolupar la Planificació Marítima Es-
pecial com “una forma pràctica de crear i establir un ús més racional de l’espai 
marítim”. El nord europeu ha anat més de pressa que el sud en el desplega-

001-450 ponenciasEIX11.indd   15 23/07/2018   18:03:30



16

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

ment de les zones marítimes especials. Així, s’han definit zones marítimes es-
pecials per a: mar del Nord, Bàltic, Atlàntic, Adriàtic i finalment la zona WEST-
MED per al Mediterrani (30 de novembre de 2017). La complexitat de 
l’economia marítima no és només el resultat de les jurisdiccions, sinó també de 
la multiplicitat d’activitats que cal coordinar-hi: turisme, extracció de petroli i 
gas, navegació, serveis de transbordadors, pesca, protecció de costes i un llarg 
etcètera. 

El document de Iolanda Piedra fa un èmfasi especial en la dificultat de la gover-
nança i de l’elecció del model de gestió. Els diferents models giren al voltant de 
dues qüestions: la participació o no de tots els stakeholders i el fet que les deci-
sions siguin vinculants o no. El document conclou amb l’afirmació que tant l’Es-
tat espanyol com Catalunya haurien de tenir un paper motor si es vol un màxim 
de creixement blau. 

L’aportació de Joan Antoni Solans ens parla també de territori i ens desgrana 
tota la complexa problemàtica d’harmonitzar, és a dir, equilibrar les necessi-
tats d’urbanització, manteniment de la xarxa urbana existent, les de suport 
d’aquesta traça urbana al sistema productiu, l’aflorament de nou terra urbanit-
zable, sovint de propietat fragmentada i amb una forta tendència a la seva re-
tenció i l’encert en la previsió de les noves necessitats de la població. Tots 
aquests factors, i potser algun més, han de trobar cabuda i solució en els plans 
urbanístics que tenen l’objectiu de normalitzar el preu del sòl urbà i urbanitza-
ble. Quan no hi ha pla urbanístic o aquest s’incompleix es trenca l’equilibri ne-
cessari per aconseguir l’adequada proporció d’habitatge lliure i protegida, la 
gestió de preus raonable, l’atenció als nous requeriments de la població de 
l’activitat econòmica, entre d’altres. El títol de la ponència, “Reflexions a partir 
d’una experiència de vint anys”, ens convida, efectivament, a llegir atentament 
el treball i a apreciar la importància del tema.

Amb “Catalunya ciutat: equitat i territori”, Francesc Muñoz fa la dissecció del 
paisatge urbanístic que s’ha produït a Catalunya en els darrers 40 anys i n’ana-
litza les conseqüències més rellevants. La diferenciació entre ciutat i territori, 
entre urbà i paisatge es torna borrosa: “la vida urbana, que al segle xix s’ente-
nia com quelcom característic de la ciutat i que era substancialment diferent a 
la vida que tenia lloc al camp, ha acabat per estendre’s així de manera total al 
territori, també a Catalunya”. Durant tot aquest període, mentre l’urbanisme 
de la densitat caracteritzava debats i actuacions als anys 80, en paral·lel, es 
desenvolupava una urbanització dispersa basada en l’habitatge unifamiliar, 
singular o adossat, i en la instal·lació de tot tipus de serveis, des de centres co-
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mercials a centres de serveis i d’oci, que es replicava pel territori. Aquesta nova 
forma d’urbanisme, allunyat del discurs de regeneració urbana, s’ha multiplicat 
mimèticament i ha anat colonitzant les perifèries fora ciutat i entre ciutat.

D’aquesta nova realitat en resulta i, al mateix temps alimenta, una nova cultura 
que esborra la separació entre la cultura rural i la cultura urbana, i probable-
ment representa el principi d’una nova cultura, la rurbana. Aquest fenomen es 
possible gràcies a l’extensió de l’ús de l’automòbil, que es fa necessari per viu-
re en aquest nou territori metropolità lax, amb més desplaçaments per anar 
més vegades i per més raons a més llocs que estan més lluny. S’ha produït, 
doncs, un doble fenomen: per una banda, un procés de requalificació i millora 
de les ciutats catalanes, el qual ha suggerit i enfortit la percepció d’una Catalu-
nya feta de ciutats i per una altra banda, la progressiva consolidació de la urba-
nització regional dispersa.

El context analitzat, possibilita el pas a una nova agenda per a la sostenibilitat 
cultural dels territoris metropolitans a partir de la gestió adequada dels seus 
paisatges. El ponent ens indica que s’ha consolidat la idea de la gestió del pai-
satge amb noves visions que es sobreposen a les més tradicionals de preserva-
ció, conservació i protecció. Hi ha nous interessos com el reconeixement, la 
valoració i l’activació social, econòmica i cultural dels valors paisatgístics i patri-
monials del territori, els quals han aflorat oportunitats per integrar en el mapa 
dels nostres paisatges d’interès entorns sense qualitats d’excel·lència o excep-
ció i fins i tot tradicionalment considerats al marge de l’imaginari col·lectiu en 
no formar part dels paisatges de referència institucionalitzats. Així, a més dels 
paisatges culturals que recullen la petjada humana sobre el territori, s’han 
obert noves finestres de promoció i valoració per al “paisatge ordinari”, el pai-
satge que ha embolcallat i embolcalla la vida quotidiana i que representa la 
cultura local reconeguda pels habitants d’un territori a partir de la seva identifi-
cació individual i col·lectiva amb elements concrets d’aquell paisatge.

Jordi Sunyer i Mireia Gascón amb la seva ponència “Determinants ambientals 
de la salut en l’entorn urbà” ens emmarquen a la vegada que ens alerten en els 
importants impactes en la salut en els entorns urbans desenvolupats al marge 
de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i altres fons sol-
vents. La ponència indica que segons el recent informe realitzat per Mueller, 
N. et al. “Urban and Transport Planning Related Exposures and Mortality: A Heal-
th Impact Assessment for Cities” per a la ciutat de Barcelona, s’estima que al 
voltant del 20% de les morts produïdes anualment es podrien evitar si es se-
guissin els criteris dels organismes internacionals. Aquests criteris, que s’expo-
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sen amb detall a la ponència, es concreten en una sèrie d’indicadors sobre acti-
vitat física, contaminació de l’aire, soroll exterior, calor i espais verds. 

Amb la ponència “Valoració socioeconòmica de l’espai públic alliberat de tràn-
sit” d’Andreu Ulied, es tanca aquest apartat dedicat a Natura i Territori. El tre-
ball aborda la problemàtica del trànsit rodat a les ciutats, el qual afecta la quali-
tat del medi ambient, la de l’aire, i també la del medi social. Ens en fa de guia el 
document de la Comissió Europea “Recuperant els carrers de la ciutat per a la 
gent - El caos o la qualitat de vida?”, de l’any 2004. La resposta a les previsions 
d’augment del nombre d’automòbils que històricament ha fet incrementar 
també l’espai viari per acollir més trànsit s’ha demostrat insostenible i avui dia 
la solució s’enfoca, precisament, en la disminució de la capacitat disponible per 
als cotxes i en el desenvolupament d’altres maneres de mobilitat, en especial 
les basades en el transport públic.

El document aporta informació concreta sobre els diferents plans de mobilitat 
urbana a Barcelona, especialment del Pla 2008-2013. Concretament, quan es fa 
una transformació destacable de l’ús de l’espai públic és important disposar 
d’instruments per mesurar-ne el valor de l’impacte. La ponència aporta l’expo-
sició de la metodologia per estimar el valor social d’incrementar l’espai públic 
que es va fer servir en tres casos a Barcelona. S’analitza també si els valors re-
sultants de l’aplicació d’aquest mètode són versemblants en relació amb els 
immobles de l’entorn. Aquesta comparació indica que “els casos de la Rambla i 
de la rambla de l’Onze de Setembre (casos 1 i 2) retornen valors dins el mateix 
ordre de magnitud, entorn als 2.800-3.500 €/m2. En el cas de l’avinguda Diago-
nal, el valor de l’espai públic obtingut és molt superior, de l’ordre de 10 vega-
des més gran. Aquest fet reflecteix la singularitat del projecte, també per trac-
tar-se d’una restricció de capacitat en una via que fins ara exerceix d’accés 
interurbà a la ciutat.”

Transició energètica

L’eix ha recollit un important conjunt de treballs al voltant de l’energia en dife-
rents aspectes de la transició energètica cap a un model descarbonitzat de ge-
neració elèctrica i l’estalvi o eficiència energètics, suportada i empesa per la 
certificació i també estudiada en entorns molt específics com l’edificació.

Tant l’acord de Nacions Unides el setembre del 2015 sobre l’agenda per al 
desenvolupament 2030, més conegut com a “Objectius de Desenvolupament 
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Sostenible”, com l’acord també de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, 
conegut com a COP 21, assolit al desembre d’aquell mateix any, han impulsat la 
definició i confecció de plans per reduir, o eliminar, la contaminació atmosfèri-
ca que resulta de la creació i de l’ús d’energia. A la Unió Europea hi ha una inici-
ativa important en aquesta matèria. Com ens indica el ponent Joan Batalla en 
el seu treball “Energía limpia para todos los ciudadanos: ¿hacia dónde va Euro-
pa?”, el novembre de l’any 2016 la Comissió Europea va presentar una ambicio-
sa proposta legislativa que assenta les bases del futur energètic a Europa i que 
porta per títol “Clean energy for all europeans”, més coneguda per winter 
package. Aquesta proposta està actualment en procés de debat en el Parla-
ment Europeu.

El treball de Joan Batalla es proposa delimitar els reptes que planteja la pro-
posta europea al sector energètic. En aquest sentit, s’analitzen els canvis pro-
posats en el sector de les renovables, s’aprofundeix en les millores de la direc-
tiva europea en relació amb el mercat elèctric i, molt particularment, amb 
l’aspecte d’apoderament del consumidor, es tracten les mesures de la propos-
ta en relació amb l’eficiència energètica i, per acabar, hi ha una aportació en 
relació amb la regulació. La ponència és una magnífica i ordenada exposició del 
winter package. Podem ressaltar aquí les dades objectiu per a cada un dels 
grans temes: renovables, objectiu de cobertura del 27% del total de l’energia 
(en revisió al 35%) per a l’any 2030, millora de l’eficiència energètica en un 30 % 
per a aquell mateix any i augment de la interconnexió transfronterera d’un 10% 
a un 15% . El ponent ens aporta dues conclusions: l’aprovació d’aquesta propos-
ta serà el canvi de més envergadura dels últims 20 anys en matèria d’energia i 
l’economia de transició energètica serà una gran oportunitat per reforçar 
l’avantatge competitiu de la indústria energètica europea. 

La proposta del winter package consolida les fonts de generació renovables en 
la producció elèctrica, i integra la política energètica amb la política ambiental. 
Això té importants impactes en el funcionament i regulació del sector energè-
tic actual i, de forma destacada, en el sector elèctric. Aquest és el tema que 
analitzen els ponents Maite Costa, Elisa Trujillo-Baute i Xavier Massa en el tre-
ball “El futur del mercat elèctric davant la transició energètica”. Els compromi-
sos ambientals de la Unió Europea han consolidat les fonts de generació reno-
vable, especialment de les intermitents –eòlica i solar–. L’augment de la 
capacitat de generació renovable s’espera que continuï al llarg dels pròxims 
anys de manera que aquestes fonts de generació podrien cobrir, l’any 2030, el 
50% de la generació elèctrica a Europa i podrien arribar a més d’un 65%, l’any 
2050. L’escenari que planteja la política energètica europea és, doncs, un mo-
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del energètic dominat per les energies renovables. 

Aquest nou escenari obre el debat de com ha de ser el disseny del mercat elèc-
tric majorista (anomenat diari o pool) per tal que el preu garanteixi els senyals 
adequats a la inversió a llarg termini, de forma que no posi en risc ni la garantia 
de subministrament, ni l’objectiu mateix de foment de les energies renovables. 
En el mercat majorista els costos variables determinen el preu. Això vol dir que 
les tecnologies amb costos variables pròxims a zero –com ho són les renova-
bles– provoquen fortes caigudes en el preu del mercat diari, de manera que no 
es garanteix que s’emprenguin inversions a llarg termini. I si bé, en un marc de 
política d’incentius, les energies renovables casen sense haver de recuperar els 
costos variables, la desaparició dels subsidis i l’entrada de tota l’oferta en con-
dicions competitives no eliminaria el problema que es planteja, el qual afecta-
ria la viabilitat de les pròpies energies renovables i el compliment dels objec-
tius de la política energètica i ambiental europees. 

La ponència presenta l’estat del debat sobre aquest tema i fa la proposta d’un 
nou disseny del mercat elèctric majorista. La contribució del treball es basa en 
la utilització de múltiples mecanismes de mercat, depenent del tipus de 
transacció i del tipus de serveis. Aquesta proposta consisteix a modificar el 
mercat actual i crear un mercat d’ajustaments a curt termini, un mercat de ser-
veis de flexibilitat i un mercat de capacitat per tal d’aconseguir la multiplicitat 
d’objectius de la política energètica i generar, a partir de rendes d’escassetat, 
els senyals d’inversió necessaris per al correcte funcionament del sistema, tant 
a curt com a llarg termini. En els mercats de serveis de flexibilitat hi han de par-
ticipar tant l’oferta –totes les tecnologies que tinguin capacitat tècnica per 
prestar el servei– com la demanda (consumidors –prosumidors). Finalment, 
per tal de garantir la fermesa del sistema es planteja la creació d’un mercat de 
capacitat (per exemple mitjançant subhastes) en el qual participin totes les 
tecnologies que garanteixin la seguretat de subministrament i la recuperació 
de la inversió a llarg termini, tot respectant les consideracions europees en les 
qüestions de les emissions. Amb aquest disseny es pretén donar solucions de 
mercat als múltiples reptes del sector, entre el quals hi ha el de generar els se-
nyals d’inversió a curt i llarg termini. 

David Robinson i Malcolm Keay aporten el treball “The decarbonized electri-
city system of the futur: the ‘two markets’ approach”. El treball és una actualit-
zació del que van publicar, amb el mateix títol, el juny de 2017, a l’Oxford Insti-
tute of Energy Studies. La ponència sosté la tesis de la creació de dos mercats 
en resposta a la problemàtica derivada de la decisió d’anar a un sistema d’alta 
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penetració de renovables intermitents, com el que s’ha analitzat en la ponèn-
cia anterior. És, doncs, la proposta d’una solució concreta que busca donar res-
posta al problema plantejat de nou disseny del mercat elèctric. 

La identificació del problema és paral·lela a la de la ponència anterior: en el 
mercat d’energia actual, els generadors d’electricitat es paguen per l’electrici-
tat que produeixen basant-se només en el mercat majorista i amb un preu de 
l’electricitat que fluctua. El preu queda determinat pel cost marginal variable 
corresponent a la producció que cobreix la demanda de cada moment. Aquest 
preu ofereix cobertura, és a dir, “en dona un senyal”, els costos variables a 
curt termini i els costos d’inversió a llarg termini. Aquest model no s’adapta bé 
a un mercat descarbonitzat del futur, ja que la generació d’electricitat a partir 
de fonts renovables té costos variables marginals zero o pròxims a zero que no 
permeten remunerar la inversió i no envien cap senyal ni als operadors ni als 
consumidors. A més, afegeixen els ponents, tampoc hi ha una estratègia de 
sortida (de solució), ja que les plantes amb costos marginals variables zero o 
propers a zero, necessiten el suport del mercat majorista, però la seva presèn-
cia en el mercat crea “externalitats pecuniàries” (en aquest cas, reduccions de 
preus) que fan necessari el suport de les plantes convencionals a través de pa-
gaments per capacitat o similars. En resum, segons els ponents, els mercats 
tendeixen a fer-se cada cop menys eficients en les seves funcions essencials: 
remunerar la inversió, operar de manera eficient i donar senyals sobre el cost 
econòmic als consumidors. 

La proposta de dos mercats, un mercat d’energia renovable d’acord amb la 
seva disponibilitat, i un altre mercat flexible de subministrament d’energia on 
demand, –amb dos preus diferents, més baix el primer i més car el segon– per-
met solucionar els problemes descrits en permetre que el consumidor triï el 
mix d’energia que prefereix, l’anima a moure’s cap a l’energia renovable i per-
met també el finançament de les plantes de producció on demand en base al 
funcionament del mercat. També aporta una sortida als subsidis del govern 
tant pel que fa a la producció d’energia renovable com pel que fa a les plantes 
de producció flexible. 

El treball d’Assumpta Farran, “Transició energètica. L’energia del futur a 
l’agenda política del present”, desenvolupa una visió crítica al plantejament de 
la transició energètica, que considera com “la forta irrupció de les energies re-
novables i la necessitat de planificar en paral·lel un model de generació ‘fòssil i 
nuclear’ que els doni suport quan no faci sol ni vent i que alhora els permetin 
garantir les puntes de consum”. Aquesta visió representa una opció conti-
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nuista en relació amb el model actual de producció centralitzada, però hi dona 
una flaire “verda” amb la generació d’energia a partir de fonts renovables. 
L’argument tècnic d’aquesta opció de continuïtat és la necessitat de manteni-
ment del subministrament en cas d’intermitència de la generació renovable, és 
a dir, hi ha una visió capturada pel costat de l’oferta, però, i si “el canvi disrup-
tiu” no ve de l’oferta sinó de la demanda?, es pregunta la ponent. El canvi vin-
drà pel costat de la demanda gràcies a la innovació tecnològica: “estem davant 
de tecnologies energètiques digitals, renovables amb capacitat d’emmagatze-
matge, que disposen de capacitat de càlcul i que estan interconnectades entre 
elles, així com a la xarxa elèctrica”. Però a més hi ha nous emprenedors i noves 
empreses què desenvolupen els seus models de negoci en base a l’economia 
energètica distribuïda i bidireccional. Hi ha experiències abundants d’aquesta 
perspectiva en llocs com Alemanya, Austràlia, Califòrnia o el Regne Unit. En 
aquests llocs, les empreses i el governs tenen posats el ulls en els sistemes resi-
dencials interconnectats. És a dir, en un model distribuït en el qual la gestió 
està al costat de la demanda. 

De fet, l’aportació d’Assumpta Farran ens enfronta al dilema de triar entre, 
d’una banda, un model centralitzat amb recolzament de generació d’energia 
nuclear i amb necessitat de grans infraestructures de distribució i, d’una altra, 
un model distribuït, gestionat des de la demanda, connectat a través de xarxes 
intel·ligents bidireccionals i amb participació activa de la generació residencial i 
local. Tot sembla indicar que l’opció triada a l’Estat espanyol va en direcció al 
model centralitzat. La ponència considera que és el moment que el dilema en-
tri en l’agenda del debat públic i en l’agenda política, i ens recorda que “les ba-
ses de la Transició Energètica a Catalunya van més enllà d’un model descarbo-
nitzat i renovable i també aposten de forma decidida per la generació 
distribuïda i autòctona que garanteixi la democratització del sistema i la parti-
cipació activa dels ciutadans, no únicament com a consumidors d’energia, sinó 
també com a generadors i gestors”.

Com s’ha anticipat a l’inici d’aquest apartat, la transició energètica, a més 
d’afectar la generació i el mercat elèctrics, afecta també l’eficiència energètica 
tant dels processos industrials, com dels edificis i del consum. En aquest sentit, 
disposem d’un total de tres ponències, la primera de les qual tracta el tema de 
la certificació, i dues ponències al voltant dels edificis.

Tenim, doncs, la ponència “Certificació de l’eficiència energètica; avantatges” 
a càrrec del ponent Ramon Garriga. Aquest treball destaca la importància de 
l’eficiència energètica en els objectius de reducció de les emissions de CO2. Es 
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centra en l’esforç que fa i està fent la Unió Europea en aquest tema i com va 
guanyant pes la idea que l’eficiència energètica –la millor forma d’energia és 
aquella que no es genera– és el factor clau per a la reducció de les emissions. 
La política per millorar l’eficiència energètica es suporta en les auditories i les 
certificacions en les indústries i els processos de les empreses, i també en 
aquells aspectes en què el consumidor pot tenir més incidència: l’habitatge i 
els productes d’ús habitual.

Així mateix, la ponència exposa l’evolució i situació actual a la Unió, a Espanya i 
a Catalunya de les auditories i certificacions, de l’etiquetatge energètic dels 
productes de consum habitual i de la certificació energètica dels edificis. En el 
treball, s’hi poden trobar dades sobre l’augment creixent de les certificacions, 
especialment a Europa, on les certificacions ISO, per exemple, han crescut un 
69% i un 77% en els darrers anys 2015 i 2016, respectivament. A Catalunya, l’any 
2016, es van emetre 110 certificats ISO 50001, el 24% dels emesos a tot l’Estat. 
Acaba presentant uns resultats globals que segons l’Agència Internacional de 
l’Energia apunten a una millora sostinguda de la intensitat energètica mesura-
da en energia primària necessària per produir una unitat de PIB. La millora és 
de l’ordre d’un 2,1% a l’any de mitjana a partir del 2010. En les reflexions finals 
del treball, l’autor ens confessa que “ha estat temptat de titular aquestes re-
flexions ‘Eficiència energètica; entre el risc i l’esperança’. Risc que se’n parli 
més que no pas s’hi actuï i esperança que es prenguin les mesures necessàries 
perquè s’hi actuï més del que se’n parla”. Disposem, diu el ponent, de la tecno-
logia, dels coneixements, de les empreses de serveis energètics i dels fons d’in-
versió, cal una nova governança sense descomptar el paper de l’usuari final 
que ha de guanyar en informació, especialment en l’estalvi que pot obtenir 
amb l’ús de millors electrodomèstics i edificis, i que també ha de guanyar en 
consciència en relació amb la importància del canvi climàtic. 

L’aportació de Mauro Manca, “El edificio nZED, el nuevo modelo de arquitec-
tura que consuma cero”, ens obre la porta a l’eficiència energètica en els edifi-
cis. Cal retenir que els edificis són els responsables del 40% del consum energè-
tic. La directiva de la Unió Europea relativa a l’eficiència energètica dels edificis 
de l’any 2010 defineix per primera vegada què l’edifici nZEB o “nearly Zero 
Energy Building”, l’edifici de consum energètic zero o casi zero. L’edifici nZED 
és un edifici amb una elevada eficiència energètica, en el qual la demanda 
d’energia ha d’estar coberta per fonts d’energia renovable. Cal diferenciar 
aquesta definició de l’anterior NZEB, en la qual el balanç d’energia ha de ser 
zero, la quantitat d’energia utilitzada és igual a la quantitat d’energia renova-
ble generada in situ. L’objectiu de la Unió Europea és construir tots el edificis 
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sota els estàndards nZEB a partir de l’any 2020 (els edificis públics a partir de 
l’any 2018).

La ponència de Mauro Manca recull l’experiència pràctica de molts anys de 
l’empresa Picharquitecs, empresa pionera d’arquitectura sostenible a Espanya. 
L’edificació nZEB representa un gran canvi en la forma de pensar, construir i 
mantenir un edifici, però els avantatges d’aquest tipus d’edificació són impor-
tants i entre d’altres es poden mencionar la selecció, l’ús i reutilització de ma-
terials que l’apropen a l’economia circular, la flexibilitat i l’economia en la varia-
ció de l’ús de l’habitatge, el potencial dels mètodes constructius més 
econòmics i més eficients que permeten l’ús de material prefabricat i industria-
litzat i les construccions “en sec”. La transformació cap a aquest tipus d’edifi-
cació és lenta i caldrà vèncer les resistències del sistema de construcció tradici-
onal, però són destacables els casos pràctics tant de projectes de nova 
edificació com de projectes de reforma que es recullen en la ponència.

Francesc Bonvehí aprofundeix en el tema d’energia i edificació en el seu treball 
“Dels edificis d’energia nul·la als ecodistrictes”. La ponència ens parla dels as-
pectes més importants al voltant dels edificis nZEB, les seves mètriques, les 
certificacions que facin front a la bretxa prestacional i els efectes de la pobresa 
energètica en els mesuraments reals de consum en relació amb els estimats. 
Però val la pena destacar l’afirmació següent: “Per assegurar els objectius co-
munitaris de descarbonització de l’economia és indispensable plantejar-se 
també objectius 100% a diferents escales urbanes, més enllà de l’edifici indivi-
dual, que per simplificar anomenarem genèricament ecodistrictes”. El tema 
dels ecodistrictes incorpora el tema de les xarxes de distribució d’energia elèc-
trica. Noves tecnologies com els comptadors digitals d’energia elèctrica, noves 
capacitats d’emmagatzematge i altres tecnologies emergents com el blockc-
hain, han de permetre intercanvis d’energia entre particulars i reforcen la pos-
sible existència de mercats locals d’energia de baixa o mitja tensió. Hi ha pro-
jectes de recerca d’àmbit europeu com el Grid4EU, Empower i d’altres amb 
experiències pràctiques en aquesta línia. El ponent reclama, sobretot a l’Estat 
espanyol, un desplegament legislatiu ambiciós i sempre d’acord amb la Unió 
Europea.

Recursos i economia circular

La visió de l’economia des de la protecció al medi ambient i a la sostenibilitat 
planteja també reptes generals sobre el sistema productiu. Alguns d’aquests 
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reptes es concreten amb l’anàlisi de l’ús de les matèries minerals crítiques i les 
ponències sobre l’economia circular.

“Materias primas minerales críticas: una visión en el contexto de los recursos 
geológicos globales y de Cataluña”, de Joaquín A. Proenza i Joan Carles Melga-
rejo, és la ponència que tanca aquest apartat d’economia circular i sistema pro-
ductiu. El treball comença amb algunes constatacions que emmarquen la reali-
tat actual: els recursos naturals són la base del nostre nivell actual de confort, 
tota transició energètica sense minerals és impossible, en aquest sentit, la de-
manda de recursos minerals continuarà sent elevada a curt i mitjà termini per 
tal de poder satisfer l’augment de la població mundial i el seu nivell de vida. Els 
metalls d’alta tecnologia són imprescindibles per a aplicacions d’alta gamma, 
com ara les anomenades tecnologies verdes associades a les energies renova-
bles, reducció de gasos d’efecte hivernacle i eficiència energètica. L’extracció 
de recursos minerals és intrínsecament insostenible, ja que aquests són finits, 
si bé el potencial miner del planeta Terra està lluny d’esgotar-se. A aquesta llis-
ta de realitats, hi podem afegir que un dels principals riscs de la indústria mine-
ra és la variabilitat de preus.

Des d’aquesta visió de realitat actualment indefugible, la ponència ens presen-
ta una síntesi de la vulnerabilitat a la qual està exposada la Unió Europea en 
relació amb les primeres matèries minerals crítiques i les iniciatives adoptades 
per afrontar-la. En una segona part, es descriu breument l’evolució històrica 
del sector miner a Catalunya, en la qual la mineria ha tingut gran importància. 
En relació amb aquest últim tema cal ressaltar que a Catalunya cap a mitjan se-
gle xx la mineria metàl·lica tradicional, primer, i la del carbó i de minerals indus-
trials, després, van entrar en decadència i, en general, van acabar tancant a 
causa de la competència impossible amb altres productors externs. A Catalu-
nya s’hauria de fer un esforç per saber millor què hi ha en el subsòl. Actual-
ment sols subsisteix a Catalunya la mineria de potassa, la d’aigües minerals 
(Mitjà et al., 1999) i la de roques i minerals industrials. De totes maneres, gràci-
es a la universitat i a la internacionalització de la recerca en recursos naturals 
feta des de Catalunya, hi ha un important cos de professionals i coneixements 
que obren les possibilitats d’inversió en mineria en altres països. 

El tema de l’economia circular és tractat per les aportacions d’Antonio Valero i 
de Pere Torres. Antonio Valero, en el seu treball “Por una economía inspiral, 
más allá de la economía circular”, ens fa veure la importància de l’economia 
circular que, tot i considerar urgent la revolució de l’energia renovable, troba 
insuficient per mantenir un planeta sostenible. Tan important com la política 
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de renovables, ho és la necessària política a favor de la reutilització, el reciclat-
ge i l’allargament de la vida de tots els materials utilitzats per l’ésser humà, en 
especial aquells que són més escassos. La ponència fa una crítica al sistema de 
comptabilitat economicoambiental (SEEA), creat per la comissió estadística de 
les Nacions Unides. A aquest sistema comptable, que és un gran pas endavant, 
li falta incorporar els indicadors relacionats amb el reciclatge de materials i el 
deteriorament ambiental, ja que no recull bé la raresa i l’escassetat dels mine-
rals. Si aquesta raresa i escassetat es comptabilitzessin, els preus de les matèri-
es primeres pujarien severament. Consegüentment, caldria redissenyar el sis-
tema impositiu actual, aplicant impostos més elevats a l’extracció i a la 
utilització de matèries primeres i reduint els que actualment s’apliquen al tre-
ball. Aquesta és la conclusió més important de Valero, el problema de la soste-
nibilitat no es resol només substituint combustibles fòssils per energies reno-
vables. El problema energètic és una part de l’equació, però el problema 
realment espinós és el dels materials, la substitució d’uns materials per uns al-
tres és un problema enorme perquè la demanda augmenta més de pressa que 
els descobriments científics. La ponència demana una comptabilitat que incor-
pori aquesta realitat i una economia inspiral que inspiri tot tipus de decisions 
polítiques per aconseguir un planeta més sostenible i just amb les generacions 
futures que l’habitaran. 

La ponència de Pere Torres “L’economia circular com a alternativa al model 
productiu” té l’objectiu de centrar els reptes de l’economia circular com un 
nou model productiu i aportar els criteris que l’haurien d’impulsar. La ponència 
postula una estratègia d’economia circular forta. La justificació per passar 
d’una economia lineal a una circular és que l’economia lineal és el clar ferment 
de la insostenibilitat ambiental. L’economia lineal i els indubtables beneficis 
que ha aportat durant molts anys han arribat al seu límit a causa de les externa-
litats als dos extrems de la línia del sistema productiu: l’entrada al sistema s’en-
fronta a l’exhauriment de recursos naturals no renovables, mentre que a la 
seva sortida hi ha una inassolible proliferació de residus. Una dada mostra amb 
claredat el tema: més del 90% de les primeres matèries que s’utilitzen a tot el 
planeta no retornen al circuit productiu. 

L’economia circular no es pot presentar només com una gestió de residus con-
vencional. No val una estratègia d’enfocament feble en què massa sovint s’em-
mascara sota la denominació d’economia circular el que és senzillament una 
gestió de residus que en retorna poc o gens al sistema productiu. Es fa neces-
sari un enfocament fort, amb empreses productives, que impliqui fer apostes 
que n’escrutin tots els impactes ambientals possibles i els evitin o minimitzin. 
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També es fa necessari el rol proactiu dels poders públics per establir de mane-
ra clara i àgil les regles del nou joc, impulsar una xarxa d’agents catalitzadors, 
crear programes de recerca i investigació tecnològiques, promoure la creació 
d’infraestructures útils per fer projectes pilot, com per exemple en l’àrea de la 
biorefineria, i modificar el sistema fiscal de manera que es bonifiqui allò circu-
lar i es penalitzi allò lineal. En definitiva, cal impulsar el tetraedre: innovació, 
emprenedoria, fiscalitat i coneixement. Explícitament, l’autor creu que, en un 
món amb 7.700 milions d’habitants que han de tenir una vida digna i amb la 
magnitud dels problemes globals adquirits, l’aposta tecnològica, el high tech, 
és l’única via que ens pot oferir solucions que no siguin dramàtiques.

Fiscalitat i innovació ambientals

Quina és la realitat de la fiscalitat ambiental? Les ponències d’Amelia Díaz Álva-
rez i d’Ignasi Puig i Jordi Roca Jusmet, encaren aquest tema i hi aporten dades 
i propostes.

“Límites y posibles efectos de la fiscalidad ambiental” és el títol de la ponència 
d’Amelia Díaz Álvarez, que es centra especialment en la fiscalitat ambiental a la 
Unió Europea i a Espanya. Per situar el tema, es pot aportar una primera dada: 
a la Unió Europea els impostos ambientals dels 28 països que la integren van 
suposar, l’any 2016, 364.000 milions d’euros, xifra que representa el 2,4% del 
seu PIB i un 6,3% de la recaptació total en matèria d’impostos i altres contribu-
cions socials. Aquesta xifra de recaptació va en augment any rere any, des del 
2002, excepte en els anys de la crisi, 2008 i 2009, en els quals hi va haver una 
contracció. A Espanya els ingressos de la fiscalitat ambiental en relació amb el 
PIB són dels més baixos de la Unió, només per davant de Lituània i Eslovàquia, 
amb un percentatge de l’1,85%.

El treball d’Amelia Díaz s’estén sobre diversos temes relatius a la fiscalitat am-
biental com ara el doble dividend, la distribució de la renda i els efectes sobre 
la competitivitat i la productivitat. En relació amb aquests temes, la ponent 
conclou que els diferents treballs que han estudiat els efectes de la imposició 
fiscal sobre la distribució de la renda, la competitivitat, l’ocupació i la innovació 
han mostrat resultats diversos, si bé es pot afirmar que hi ha efectes tant posi-
tius com negatius sobre la distribució de la renda, i que no hi ha massa proves 
que la imposició fiscal causi un gran impacte advers en la competitivitat. La 
ponència també assenyala el fet que la recaptació obtinguda per aquests im-
postos sovint no es considera que hagi d’anar destinada a corregir els danys al 
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medi ambient. En aquest sentit, se’ns recorden els criteris de la Unió Europea 
sobre aquest tipus d’imposició: no afectar la competitivitat, no incrementar la 
càrrega fiscal sinó redistribuir-la –objectiu orientat al canvi de conductes– i no 
representar un obstacle per a la instal·lació d’empreses en funció del territori. 

La ponència d’Ignasi Puig i Jordi Roca, “Fiscalitat ambiental a Catalunya: situa-
ció i propostes”, descriu la situació actual de la fiscalitat ambiental a Catalunya, 
tant en l’àmbit general com en l’àmbit local, i en fa propostes de millora. Entre 
les figures fiscals existents cal destacar el cànon de l’aigua i el cànon sobre els 
residus municipals. El cànon de l’aigua, vigent des de l’any 2000, té una aplica-
ció a l’aigua d’ús domèstic i a l’aigua d’ús industrial. En el cas de l’ús domèstic 
és un impost per quatre trams d’imposició progressiva que fa que la imposició 
al consum situat en el quart tram sigui gairebé 10 vegades superior a la imposi-
ció en el primer tram. De fet, l’impost busca una reducció del consum d’aigua. 
Per la seva banda, el cànon que s’aplica a les activitats econòmiques no agràri-
es, preveu dos tipus de variables: la quantitat d’aigua consumida i la contami-
nació que genera l’empresa. 

L’altre impost destacat és el cànon sobre residus municipals de l’any 2004 que 
grava l’abocament i incineració de residus municipals. El cànon el paguen els 
ens locals i la recaptació està gestionada per l’Agència de Residus. La majoria 
de recursos es retornen als ens locals en funció dels criteris definits anualment. 
L’impost presenta un doble incentiu: per una banda els ens se n’estalvien el 
pagament si deixen de portar residus als abocadors i per l’altra, cobren el re-
torn en funció de la recollida selectiva i el tractament. 

La situació no és tan positiva en matèria de fiscalitat sobre la contaminació at-
mosfèrica, canvi en l’ús del sòl, generació d’energia nuclear i activitats extracti-
ves. També són bastant limitades les actuacions en els impostos i taxes munici-
pals. En relació amb els impostos es pot ressaltar la bonificació fins a un 50%, 
tant en l’IBI com en l’IAE, per als subjectes passius que hagin instal·lat sistemes 
d’aprofitament d’energia solar o renovables respectivament. La taxa més sig-
nificativa en aquest tema és la de recollida d’escombraries. 

Els ponents consideren que “la fiscalitat ambiental no ha estat fins ara una de 
les prioritats de la política dels governs de la Generalitat i algunes de les iniciati-
ves s’expliquen més per les necessitats recaptadores que per la voluntat d’in-
centivar canvis de comportament”, si bé cal reconèixer-hi alguns elements po-
sitius com la voluntat de desenvolupar una fiscalitat sobre el canvi climàtic i 
d’aprofundir en altres figures.
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Elisenda Jové i Agustí Segarra Blasco han presentat un important treball d’in-
vestigació, “Drivers of eco-innovation in catalonian firms”, sobre la motivació 
de la innovació incitada per la problemàtica del medi ambient a les empreses, i 
molt concretament a les empreses catalanes. Per què les empreses decideixen 
innovar per tal de millorar la situació del medi ambient? Què les mou a l’ecoin-
novació? 

L’anàlisi empírica que desenvolupa la ponència es fa sobre unes mil empreses 
manufactureres catalanes, recollides en el Panel d’Innovació Tecnològica (PI-
TEC), amb dades de l’any 2008 fins al 2015. Entre els molts temes que destaca 
el treball sobre l’especificitat de l’ecoinnovació, val la pena ressaltar el concep-
te del “problema de la doble externalitat”. L’ecoinnovació està caracteritzada 
per les externalitats positives comunes a la innovació general (difusió i imita-
ció), però també, i addicionalment, per les externalitats positives que produeix 
en el medi ambient. El tema o “problema” ve del fet que la reducció dels danys 
sobre el medi ambient, és percebuda per la societat d’una forma general, sen-
se identificar que procedeix de l’acció, de la inversió i de l’esforç d’una em-
presa determinada, i això desincentiva l’empresa en qüestió. 

La conclusió més important del treball és que els resultats suggereixen que las 
regulacions, junt amb la major eficiència en la reducció de costos o la innovació 
organitzativa i la dimensió de l’empresa són els factors determinants de les estra-
tègies en matèria d’ecoinnovació. Per contra, les subvencions i els incentius fis-
cals es mostren com a polítiques poc efectives. Aquest fet i el desincentiu que 
pot provocar el problema de la doble externalitat fan molt important l’acció pú-
blica en la regulació. Els resultats de l’estudi també fan pensar que calen políti-
ques que reforcin les capacitats internes de les empreses i es doni suport a cam-
panyes d’informació sobre l’estalvi de costos i sobre el valor del canvi organitzatiu.

CONCLUSIONS

1. Capital natural (natura i territori)

i. El Capital Natural és un concepte clau per entendre i millorar l’adequada rela-
ció entre sistema econòmic i sistema ambiental. Aquest concepte no només 
pretén posar un valor a l’estoc de recursos naturals, sinó als serveis ambientals 
que proveeixen aquests elements. Hi ha hagut un progrés en la seva mesura: 
SEEA-UN, valoracions del Banc Mundial i el Protocol de Capital Natural per al 
món empresarial.
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Si bé sembla necessari continuar insistint en la concreció de mètodes i regulaci-
ons per incorporar les externalitats negatives i, eventualment positives, als ba-
lanços de les empreses, en particular, i de l’economia en general. També s’hau-
rien d’incorporar indicadors d’escassetat i raresa en el sistema comptable 
internacional (SEEA).

ii. Tot superant la dualitat entre el món urbà i el món rural, pròpia d’altres 
temps, a Catalunya s’ha imposat un territori metropolità lax, acompanyat d’un 
procés de requalificació i millora de la ciutat. D’aquest doble fenomen n’ha sor-
git una nova cultura “rurbana” amb importants conseqüències en el paisatge i 
en el patrimoni territorial, així com en el desenvolupament i creació de noves 
oportunitats d’activitat econòmica. Per altra banda, la visió del recurs marí es 
revisa a la llum del seu potencial econòmic, més enllà de la seva dimensió turís-
tica o pesquera.

Es requereix una gestió de l’espai des d’una perspectiva múltiple, urbana, me-
tropolitana, rural i natural, per tal d’assegurar-ne el valor econòmic, patrimoni-
al i paisatgístic, així com per garantir la salut de tots els ciutadans. Els plans ur-
banístics i la col·laboració en la governança del mar en són qüestions clau.

2. Clima i energia

iii. El compliment dels compromisos internacionals sobre l’augment màxim de 
2° de temperatura en el conjunt de la Terra, és una exigència apressant i indefu-
gible. En aquest sentit, la proposta de la Unió Europea sobre la transició ener-
gètica representa un canvi de gran envergadura i en la direcció adequada per a 
l’atenuació del canvi climàtic. Si bé suposarà alteracions molt significatives en 
el disseny del sistema actual i en la dinàmica de participació de tots els opera-
dors al llarg de la cadena de valor del sistema energètic. Aquesta reforma tin-
drà especial incidència en la revisió dels actuals mecanismes de mercat de 
l’energia i donarà un protagonisme sense precedents als consumidors, que al-
hora poden esdevenir productors. Sens dubte, la digitalització serà clau per fer 
possible aquest canvi.

iv. Per altra banda, l’avenç en l’eficiència energètica és un camí indefugible en 
el qual s’ha d’avançar al més aviat possible, per tal de no reposar l’equilibri del 
sistema energètic exclusivament pel costat de l’oferta, com s’havia fet en el 
passat.
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3. Recursos (matèries primeres, matèries secundàries i materials crítics)

v. Els minerals crítics (coneguts també com matèries rares) són intrínseca-
ment finits, però absolutament necessaris per implementar les noves tecnolo-
gies que han de protagonitzar la digitalització del nostre model econòmic. Al-
gunes d’aquestes matèries també són necessàries per donar suport a la 
transició energètica. De moment, els recursos del planeta no estan esgotats, 
però hi ha precedents de tensions de preus i d’oferta en els mercats mundials, 
que poden alternar els nostres sistemes productius.

vi. L’economia circular és la proposta actual per enfrontar-se a escala europea 
al difícil problema dels recursos naturals i, per tant, matèries primeres exhau-
ribles i al repte d’un desenvolupament econòmic dinàmic i estès a noves regi-
ons mundials amb una necessitat creixent d’aquests recursos.

vii. Tot i que el concepte de circularitat ha estat tradicionalment aplicat per di-
versos sectors d’activitat, com ara el dels residus, o el de l’aigua, l’economia 
circular encara no disposa d’un marc prou definit per impulsar una actuació 
transversal i estesa a tots el sectors econòmics, siguin públics o privats, tal com 
es proposa des dels diferents instruments de planificació pública.

viii. Les matèries primeres secundàries, conegudes col·loquialment com a 
subproductes, són un dels exemples a fomentar per tal d’integrar el concepte 
de circularitat en els sistemes industrials, tot i que cal ampliar la mirada de la 
circularitat a tots els fluxos de materials, energia i recursos, i en general, del 
sistema econòmic, per tal que realment resolgui el problema que pretén abor-
dar.

4. Fiscalitat i innovació ambientals

ix. La fiscalitat ambiental té un pes relativament menor en el conjunt de la re-
captació fiscal total (6,3% a la Unió Europea). És probable que sigui un terreny 
adequat per a l’actuació a escala de la Unió Europea, amb l’objectiu d’evitar 
distorsions competitives en els territoris. Tot i que, en el cas que estigui ben 
dissenyada, realment orientada a la correcció dels efectes ambientals que pre-
tén corregir, i establerta la correcta escala territorial, la fiscalitat ambiental de-
mostra ser efectiva i neutral en termes de competitivitat.

x. La innovació ambiental respon millor a normatives establertes en un marc 
regulatori estable, que a mesures fiscals de caràcter puntual, com ara subven-
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cions o impostos. Per estimular la innovació en aquest àmbit, és clau que l’em-
presari prengui consciència i pugui valorar els avantatges competitius que 
aquesta innovació li pot aportar, a més d’altres millores organitzacionals inter-
nes o reduccions de costos, entre d’altres. Per tant, es necessiten polítiques 
públiques en aquesta direcció.
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La valoración económica de los ecosistemas en la gestión del medio 
natural

Tal y como sucedió con el Informe Stern que supuso un importante cambio de 
actitud de la comunidad internacional respecto al cambio climático, el informe 
TEEB supuso un antes y un después en la puesta en valor de la biodiversidad y 
de los servicios de los ecosistemas. Este cambio de actitud se produjo, en par-
te, gracias a la consideración de la valoración económica de los servicios de los 
ecosistemas y la importancia que su conservación y evitar su pérdida represen-
ta para el conjunto de la sociedad.

Integrar la valoración económica en la gestión de las infraestructuras verdes se 
convertirá a corto plazo en una necesidad para cubrir las demandas de la socie-
dad y, gracias a herramientas como el Protocolo de Capital Natural que permi-
ten armonizar las metodologías existentes, este proceso se podrá llevar a cabo 
mediante un proceso reglado.

Antecedentes

La degradación de los ecosistemas y nuestro capital natural no es una noticia 
novedosa. Son numerosas las referencias a nivel internacional que citan el es-
tado y degradación de los ecosistemas como consecuencia de la actividad hu-
mana. Primero Constanza1 con su famoso artículo en Nature y, posteriormen-
te, Naciones Unidas a través de La evaluación de los ecosistemas del milenio2 
entre otros pusieron de relevancia no solo el concepto de servicio de los eco-

1. Constanza et al., 1997.
2. Rashid Hassan et al., 2005.

La valoración económica de los ecosistemas en la 
gestión del medio natural
David Álvarez
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sistemas sino el estado de los mismos y su situación de continuada degrada-
ción. En 2005, el 60% 3de ecosistemas evaluados se encontraban en un estado 
de degradación o eran manejados de una manera insostenible. Pero quizá el 
dato más importante aportado por este análisis no venía definido por los datos 
recogidos en dicho informe, sino fundamentalmente por las tendencias que en 
él se definían. Los cambios experimentados en los ecosistemas terrestres fue-
ron más rápidos en los últimos 50 años de lo que lo habían sido en cualquier 
otro momento de la historia reciente. Según este último informe, esta situa-
ción de degradación constante podría conducir a cambios irreversibles, produ-
ciendo ritmos de desaparición de biodiversidad o provocando cambios en los 
servicios de los ecosistemas nunca antes vistos. Si este nivel de degradación 
no solo hace referencia a los ecosistemas, sino a la biosfera en su totalidad, el 
concepto de fronteras o barreras planetarias4 incorporado por el Instituto de 
Resiliencia de Estocolmo en 2009 vino a refutar este análisis previo, no solo 
desde el punto de vista de la biodiversidad, sino desde otros prismas como el 
cambio climático o el ciclo del nitrógeno o fósforo. Este estudio identifica los 
límites planetarios o umbrales que no deben ser sobrepasados en 9 pilares del 
medio ambiente a escala global que en caso de ser sobrepasados supondrían 
un cambio irreversible en la situación de la biosfera. Pues bien, existen 3 de es-
tos pilares, diversidad biológica, ciclo del nitrógeno y ciclo del fósforo, que se 
encuentran en unos límites casi irreversibles.

Ante esta circunstancia de degradación del medio ambiente, en 2008, en la ciu-
dad alemana de Postdam, y liderados por Alemania, los países del G-20, en 
aquel momento G-7, decidieron poner en marcha un análisis económico que 
pusiera en evidencia los riesgos económicos asociados a la pérdida de diversi-
dad biológica y los costes para la humanidad que de ello se derivan. Fruto de 
este trabajo, y liderado por Pavan Shukdev, en 2009 vio la luz The Economics of 
Ecosystem and Biodiversity5 (TEEB) for Policy-Makers. Este análisis puso de rele-
vancia dos aspectos fundamentales. Por un lado, el nuevo enfoque de valora-
ción económica de los servicios ecosistémicos. Si bien es cierto que la ciencia 
económica en relación con la naturaleza no era novedosa, sí lo era, en cierta 
medida, la valoración en relación con los servicios de los ecosistémicos. Por 
otra parte, este análisis sirvió como primera alarma para la sociedad global so-
bre los peligros asociados, desde una óptica económica, de la pérdida o degra-

3. United Nations 2005.
4. Rockström et al., 2009.
5. Shukdev et al., 2009.
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dación de ecosistemas. Este y otros informes contribuyeron por ejemplo a fijar 
en 2010 las metas de Aichi6 por el Convenio de Diversidad Biológica, que permi-
tieron fijar un Plan Estratégico para el periodo 2011-2020.

Desde esta perspectiva económica, paralelamente, 20 años después de la pri-
mera cumbre mundial de Naciones Unidas de Río por la sostenibilidad, en la 
Cumbre de Río + 20, se puso de evidencia la necesidad de establecer nuevas 
métricas que permitieran evaluar la riqueza de un país más allá de las métricas 
actuales del Producto Interior Bruto (PIB) y que recogieran nuevos parámetros 
sociales y ambientales. De este modo, no solo se podrían trasladar a nivel na-
cional nuevas formas de medir la riqueza de un país, sino que tal y como ya en 
la actualidad se hace con algunos de los parámetros recogidos en el PIB, eva-
luar cómo nuevos parámetros ambientales evolucionan, y de este modo cono-
cer su contribución a la riqueza de un país y cómo su deterioro afecta en mayor 
o menor medida a la economía de un país. De este modo surge el Sistema de 
contabilidad económica-ambiental7 (SEEA) que contiene los conceptos, defini-
ciones, clasificaciones, reglas contables y tablas estándar internacionalmente 
acordados para producir estadísticas internacionalmente comparables entre 
países sobre el medio ambiente y su relación con la economía. Un sistema que 
en lo que se refiere a servicios de los ecosistemas se encuentra en desarrollo a 
través del marco experimental8 del SEEA.

Ante esta perspectiva de cambios, donde el medio ambiente comienza a jugar 
un papel más relevante en el marco económico, el sector empresarial no podía 
quedar ajeno. Y no podría quedar ajeno desde dos perspectivas. Por un lado, 
cómo la pérdida de biodiversidad supone riesgos a la actividad empresarial. 
Desde esta perspectiva, es necesario contemplar no solo los riesgos asociados 
a los impactos sobre la biodiversidad o el capital natural, sino la dependencia 
de algunos sectores empresariales de la biodiversidad. Por otra parte, es cre-
ciente el peso del sector empresarial en el desarrollo de políticas de conserva-
ción del medio natural. Pues bien, el futuro, más bien el presente, dicta que la 
conservación no solo dependerá de los gobiernos. Lejos quedaron aquellos 
momentos en los que todo el peso de las políticas de conservación quedaba 
solo en manos de los diferentes gobiernos nacionales.

6. CBD Aichi Targets.
7. SEEA.
8. SEEA Experimental Ecosystem Accounting. Naciones Unidas, 2014. 
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De este modo, comenzaron a surgir a lo largo y ancho de la geografía interna-
cional numerosas iniciativas y herramientas para considerar este nuevo enfo-
que. Cabe destacar, entre otras, la guía9 elaborada por el World Business Coun-
cil for Sustainable Development en 2011 o el llevado a cabo por el World 
Resources Institute (WRI) con la Guía Corporativa de Ecosistemas10. Ante la 
avalancha de estas iniciativas, el año 2016 supuso un importante punto de in-
flexión. En julio de ese año tuvo lugar la presentación en Londres del Protocolo 
de Capital Natural11. El protocolo de capital natural, iniciativa promovida por la 
Coalición de Capital Natural, rama orientada al sector empresarial de la iniciati-
va de Naciones Unidas, TEEB, surge como documento de consenso desde el 
sector empresarial para identificar y poner de relevancia los riesgos y oportuni-
dades de la gestión (o no gestión) del capital natural en relación con el sector 
empresarial. Fruto del consenso, para el documento final se puso en marcha 
un proceso abierto y participativo de consulta pública internacional, surgió un 
documento, que aúna las necesidades del sector empresarial en relación con el 
capital natural, y lo que es más importante, reuniendo la opinión y pensamien-
tos de, no solo el sector empresarial, sino todos los grupos de interés más rele-
vantes de la sociedad civil: organizaciones gubernamentales, organizaciones 
sin ánimo de lucro, empresas, academia, organismos de certificación.

El protocolo de capital natural proporciona por primera vez un marco armoni-
zado para la comprensión de la relación del sistema empresarial con el capital 
natural, identificando no solo riesgos sino también oportunidades y evaluán-
dolos no solo desde una perspectiva negativa, como venía siendo tradicional, 
sino desde una perspectiva también de impacto positivo.

Desde esta perspectiva, el protocolo se sitúa como una clara herramienta para 
la toma de decisiones y no como una herramienta de reporting, sino como un 
instrumento que dote a las empresas de herramientas para obtener conclusio-
nes que permitan abordar cambios o decisiones. Así, el protocolo posee tres 
características fundamentales que lo hacen diferente:

– Proporciona un enfoque integral. Es decir, no se aborda la relación con el 
medio ambiente desde perspectivas aisladas, sino que se plantea desde 
un perspectiva holística y global.

9. WBCSD, 2011. 
10. WRI, 2012.
11. Natural Capital Coalition, 2016. 
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– Dependencias. Tradicionalmente, la relación de la empresa con el medio 
ambiente se ha medido en relación con el impacto que esta provocaba 
con el ecosistema. Y, fundamentalmente, con el impacto negativo. El 
protocolo, por el contrario, no solo permite evaluar este aspecto, sino 
que además proporciona herramientas para evaluar el impacto positivo, 
así como, la gran novedad, las dependencias respecto al medio natural 
de la empresa.

– Cuantificación. Llegados al punto de evaluar la relación con el medio na-
tural, uno de los aspectos que solían quedarse fuera era la cuantificación 
de esta relación. El protocolo proporciona a su vez el marco para cuanti-
ficar esta relación, y no solo en términos físicos, sino también en térmi-
nos monetarios, lo que favorece, mediante esta métrica universal, la 
comparación entre diferentes pilares del medio ambiente y la integra-
ción en aras de ese enfoque global que mencionábamos.

Para construir herramienta, el protocolo se sustenta en cuatro principios irre-
nunciables: relevancia, rigor, consistencia y replicabilidad, que permiten que 
los resultados sean comparables y creíbles y que además el marco del protoco-
lo pueda ser usado tanto a nivel producto como a nivel corporativo, en cual-
quier geografía del planeta y a cualquier tipo de negocio.

Desde una perspectiva práctica, el protocolo se divide en cuatro fases básicas 
basadas en el ciclo de Deming que permiten, una vez iniciado el procedimiento 
de evaluación, continuar con el proceso de mejora continua. Estas fases son: la 
fase 1 (Why?) donde se define el marco de trabajo y se exploran las razones por 
las cuales una empresa toma la decisión de desarrollar una evaluación de capi-
tal natural; la fase 2 (What?), el alcance, donde una vez identificadas las razo-
nes para desarrollar una evaluación de capital natural, se fija el alcance (desde 
corporativo hasta proyecto pasando por producto) y los recursos necesarios; 
la fase 3 (How?) en la que se miden los cambios en el capital natural y posterior-
mente se cuantifican (cualitativamente, cuantitativamente o monetariamen-
te), y, por último, la fase 4 (What next?) donde se ponen de relevancia los re-
sultados obtenidos y cómo integrarlos en la organización. Estas fases a su vez 
se subdividen en 9 fases que facilitan su aplicación.

Así, y siguiendo la aplicación de Protocolo, surgen numerosas aplicaciones 
para el sector empresarial con base en la aplicación de valoraciones económi-
cas de la relación con el medio ambiente, entre las que destacan utilidades des-
de la perspectiva operacional, legal y regulatoria, financiera, reputación y mar-
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keting o social, es decir, gracias al protocolo se pueden recorrer prácticamente 
todas las relaciones de una empresa con la naturaleza y sus diferentes áreas de 
negocio.
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No hi ha cap problema ambiental. Els mecanismes biològics funcionen, les lleis de 
l’ecologia es compleixen, l’ambient (clima inclòs) varia com sempre ha fet. El proble-
ma és el desacoblament entre el moment ambiental i la forma de concebre i desen-
volupar l’activitat extractiva, productiva i consumptiva. És un problema de model 
econòmic; l’actual és ambientalment insostenible. En efecte, basem la nostra macro-
estratègia econòmica en l’ampliació constant de capital, cosa que ens porta a la de-
manda il·limitada i creixent de recursos. Altrament, substituïm les amortitzacions 
ambientals amb una estratègia d’externalització constant de disfuncions. El model 
econòmic respon a un paradigma obsolet en haver-se magnificat els paràmetres que 
eren irrellevants en la matriu conceptual del passat. La identificació, valoració i incor-
poració en els balanços dels actius ambientals i la reinternalització de costos inhe-
rent a la idea de l’economia circular, inclosos els serveis ambientals, podria ser un 
camí. No és tasca d’ecòlegs, com jo mateix, sinó d’economistes ambientalment in-
formats, com la majoria dels plausibles lectors d’aquestes consideracions: han de ser 
enteses com una estimulant provocació benigna, més que res.

1. L’obstacle epistemològic i el triomf de la mandra

Un mal concepte millorat no és mai una solució: és un metaproblema. Seria el 
cas del motor d’explosió convencional (cicle Dièsel o cicle Otto, tant se val), 
un giny que comença generant un moviment alternatiu per acabar produint 
un moviment rotatiu: de seguida es veu que és un mal plantejament. En efec-
te, els pistons pugen i baixen, però les rodes giren. Com a conseqüència, cal 
acoblar bieles als pistons i cigonyals a les bieles, cosa que genera friccions i 
obliga a afegir un càrter, un volant d’inèrcia i una caixa de canvis. Després 
d’un segle de constants millores tècniques, ja es veu on hem arribat: sistemes 
motrius molt complicats (motor, embragatge, caixa de canvis, transmissió) 
que pesen 200-250 kg per moure una carrosseria i un passatge que a tot esti-

Balanços i patrimonialització ambiental: per un 
model econòmic postindustrial
Dr. Ramon Folch

001-450 ponenciasEIX11.indd   41 23/07/2018   18:03:31



42

Balanços i patrimonialització ambiental: per un model econòmic postindustrial

rar només en pesen 1.500-1.800. És una relació prou pobra. I si considerem el 
rendiment energètic, resulta patètica, perquè, a causa de les friccions, de les 
pèrdues tèrmiques, etc., només el 35% de l’energia del combustible esdevé 
força motriu.

Les turbines, els motors a reacció dels avions o el motor d’explosió rotatiu 
Wankel responen a plantejaments molt més racionals: tot gira des del primer 
moment i amb un mínim de peces mòbils generadores de fricció i susceptibles 
d’avariar-se. El mateix passa amb els motors elèctrics, amb menys peces mò-
bils encara i amb rendiments molt elevats, superiors al 80%. Un exponent ex-
trem serien els trens d’alta velocitat Siemens Velaro, que no tenen ni màquina, 
perquè totes les rodes són tractores, amb motors acoblats directament a cada 
boggie, de manera que no necessiten transmissions: no hi ha cap cotxe amb 
rendiments comparables ni amb velocitats semblants... Però el parc mòbil 
mundial continua aferrat al pesant, complicat i poc eficient motor tèrmic Diè-
sel o Otto. Per què?

Bàsicament per mandra. Mandra a rectificar, mandra a reconvertir els proces-
sos productius consolidats a partir de la mala decisió inicial i, potser sobretot, 
mandra a superar l’obstacle epistemològic de pensar d’una altra manera. Es 
comprèn la mandra física a reconvertir processos perquè comporta transfor-
mar instal·lacions i formar nous professionals, però ja fa de més mal entendre 
la mandra moral a reconèixer l’error i a superar el prejudici. Tanmateix, aques-
ta mandra moral és inherent a la condició humana, de manera que, en el fons, 
sí que s’entén. Però no es justifica.

Tot depèn dels paradigmes a què ens remetem. És una qüestió de gran interès 
i transcendència. La paraula grega παράδειγμα (‘parádeigma’) significa model. 
El terme es va fer servir primer en gramàtica, referit a la flexió o a la conjugació 
verbal. A final del segle XIX, Ferdinand de Saussure el va fer extensiu a la lin-
güística. I entrà en el món de la ciència de la mà de l’epistemòleg nord-americà 
Thomas Samuel Kuhn. El coneixement científic es remet sempre a un paradig-
ma o model provisional que els progressos en el mateix coneixement aconse-
llen d’anar modificant (Kuhn, T. S., 1962). El problema és que aquesta constant 
revisió resulta molt fatigosa, de manera que sovint provoca resistències. El filò-
sof de la ciència francès Gaston Bachelard anomenà “obstacle epistemològic” 
aquesta dificultat. Bachelard proposà de combatre la paràlisi intel·lectual ge-
nerada per l’obstacle epistemològic amb la “ruptura epistemològica” (qualse-
vol coneixement és una mera aproximació, superable per nous coneixements). 
Deia Bachelard: “Les coses que creiem saber clarament ofusquen les que haurí-
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em de saber (...) L’opinió pensa malament, perquè no pensa: tradueix les necessi-
tats en coneixements” (Bachelard, G., 1938).

Els mites no passen d’opinió sense fonament, mentre que la ciència veritable 
és una manera de pensar en permanent estat de vigília epistemològic, un dub-
te constant davant de qualsevol pretesa certesa tranquil·litzadora. El mètode 
científic porta a una ininterrompuda ruptura epistemològica. Podríem dir que 
el principal ensenyament de l’epistemologia científica és, justament, la necessi-
tat de subvertir contínuament els referents epistemològics. En el cas dels mo-
tors comentat anteriorment, ens pesa el paradigma fundacional de l’automò-
bil, basat en una opció oportunista, però inoportuna. I en el cas del model 
econòmic? Doncs em temo que la història es repeteix. L’economia actual ve a 
ser un gegantí motor de combustió interna, eficaç però molt poc eficient, ge-
nerador de grans disfuncions perifèriques i amb un futur més que compromès, 
aparentment incapaç de reformular-se a causa d’obstacles epistemològics in-
salvables si els pensadors del ram no revisen el seus paradigmes.

Com pot ser, per exemple, que continuem parlant de béns lliures i sense valor 
de mercat per a coses tan fonamentals com l’aire o el sòl? Com pot ser que 
s’esgrimeixin preteses raons econòmiques per no implementar plans sosteni-
bilistes en el model productiu o de consum, quan és justament l’eficiència eco-
nòmica el que els demana imperiosament? Com pot ser que es perdi completa-
ment el sentit del rigor comptable en els balanços i en els comptes de resultats 
en no incorporar-hi paràmetres capitals relacionats amb l’esgotament o 
l’amortització de recursos naturals o en ignorar les externalitats negatives cau-
sades per l’externalització de disfuncions ambientals com la contaminació lo-
cal o el canvi climàtic (que és una forma de contaminació global)?

L’any 1912, el meteoròleg alemany Alfred Wegener proposà la teoria de la deri-
va dels continents, segons la qual els continents d’ambdós costats de l’Oceà 
Atlàntic s’estaven separant (Wegener, A., 1915). La seva hipòtesi estava carre-
gada de sentit i fins resultava intuïtivament òbvia simplement mirant un mapa i 
constatant que Àfrica encaixa en Sud-amèrica. Però els interessos gremials i la 
mandra mental dels geòlegs del moment, el famós obstacle epistemològic, ridi-
culitzaren la proposta de Wegener. Avui sabem que era encertada i aplicable a 
tots els continents, de manera que la tectònica de plaques i la deriva continen-
tal formen part dels rudiments de la geologia moderna. Entre altres moltes co-
ses, expliquen la disposició dels volcans i de les àrees sísmiques del planeta, 
estretament relacionades amb les zones de subducció, és a dir, amb els llocs on 
una gran placa tectònica s’introdueix per sota d’una altra i l’empeny enlaire.
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Els japonesos ho saben molt bé. L’arxipèlag japonès és el resultat de l’activa 
subducció tectònica de les plaques Pacífica i Filipina per sota de la placa Euroa-
siàtica. En resulten centenars de terratrèmols anuals, alguns de prou o molt in-
tensos. Els més recents dels importants es van encadenar un rere l’altre el dia 
11 de març de 2011, cosa que causà estralls a moltes poblacions costaneres. Pit-
jor encara va ser el tsunami subsegüent, que tot seguit arrasà el litoral, amb 
afectacions tan catastròfiques com la de la central nuclear de Fukushima. Van 
morir més de 21.000 persones i les pèrdues econòmiques van ser estimades 
pel govern japonès en més de 300.000 milions de dòlars.

Unes hores abans del terratrèmol i del tsunami, els sensors submarins instal-
lats als fons circalitorals japonesos enregistraren ascensos del llit oceànic d’en-
tre 10 i 300 cm. Les mesures dels sensors satel·litals acreditaren increments de 
cota d’entre 8 i 10 cm en les terres emergides del Japó, mentre que els sensors 
que mesuren el nivells d’electrons lliures a la ionosfera van enregistrar aug-
ments molt sensibles a causa del gas radó alliberat a l’atmosfera pel moviment 
de les plaques. És meravellós que les tecnociències permetin avui dia fer aques-
tes determinacions tan precises i és comprensible i admirable que les autori-
tats japoneses hagin acordat grans dotacions pressupostàries per incremen-
tar-ne encara més l’exactitud a efectes de predir millor l’arribada dels 
terratrèmols. Tanmateix, aquest esforç per millorar en alguns minuts la predic-
ció no ha anat acompanyat de cap pla per anar reubicant instal·lacions i fins 
poblacions fora de les àrees de més risc, ni tan sols havent perdut en un sol dia 
21.000 vides humanes i 300.000 milions de dòlars. La mandra mental i la resis-
tència a superar l’obstacle epistemològic han fet triomfar la resilient dèria de 
reconstruir-ho tot tal i com era i ben bé allà on es trobava. La pregunta és: su-
posa prudència econòmica reincidir en una opció tan provadament i greument 
equivocada? Els japonesos tenen un problema ambiental, però sobretot tenen 
un problema epistemològic. Altrament dit, tenen un problema bàsicament 
econòmic que es pensen que només és geològic. La resta de la humanitat de-
senvolupada, també. O pitjor, perquè ens omplim la boca de problemàtica am-
biental -els més inquiets- en comptes d’admetre obertament que, més que res, 
el que tenim és un problema de paradigma econòmic –tothom- (Folch, R. , 
2011).
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2.  Les externalitzacions (enganyoses) en un sistema global sense 
exterior

La teoria econòmica tradicional té perfectament entès el concepte d’“externa-
litat”. El defineix com l’efecte negatiu o positiu sobre l’entorn de la producció 
o del consum d’un bé, sense que l’agent productor o consumidor n’assumeixi 
totalment el cost ni el repercuteixi sobre el preu final. La socioecologia incor-
pora aquest concepte, naturalment, però necessita disposar-ne d’un altre: el 
d’“externalització”. L’externalització seria la generació d’externalitats inassu-
mides per inassumibles en un determinat marc de preus. És a dir, l’externalitza-
ció seria el no reconeixement d’aquestes externalitats i, doncs, la incapacitat 
per replantejar els processos productius quan les externalitats siguin socioam-
bientalment inacceptables (Folch, R. i Bru, J., 2016).

En termes de bona genealogia conceptual, podríem dir que l’externalització 
socioambiental és la transferència a l’entorn d’elements o resultats no desit-
jats. És un recurs usual i summament pràctic, sempre que hi hagi un espai exte-
rior al sistema que, sense damnificats, realment absorbeixi l’externalització. En 
situacions de competència o conflicte entre sistemes, es troba millor emplaçat 
el que funciona bé sense externalitzacions excessives, perquè això li dona, òb-
viament, una capacitat de maniobra superior. Però li resta competitivitat en un 
mercat que no sancioni els efectes negatius de l’externalització. Aquest és el 
problema. La majoria de les definicions que solen donar-se del concepte de 
“sostenibilitat” són de caràcter il·latiu, no consecutiu. Estableixen amb més o 
menys fortuna on es vol arribar, però no determinen què cal fer per aconse-
guir-ho. El que caldria fer és evitar les externalitzacions. Certament, alguns 
pensem que la sostenibilitat consisteix, precisament, en la reinternalització 
econòmica de les externalitats negatives fraudulentament externalitzades.

En efecte, els conflictes socioambientals són un cas clar d’externalització no 
digerida pel sistema receptor. Durant decennis, la nostra activitat productiva 
ha recorregut sistemàticament a l’externalització socioambiental. La contami-
nació atmosfèrica i de les aigües, les alteracions en l’estructura del territori i 
del paisatge o l’abocament inadequat de residus han estat algunes de les mani-
festacions més visibles d’aquesta actitud externalitzadora. Tanmateix, a mesu-
ra que l’espai exterior s’ha anat reduint, ha calgut optar, o per reduir l’externa-
lització -actitud assenyada que condueix directament a les tesis sostenibilistes-, 
o per trobar nous espais exteriors on externalitzar de manera més o menys 
dissimulada. D’aquí l’estratègia de desplaçar les indústries contaminants al Ter-
cer Món (externalització en l’espai) o de confiar les restes radioactives a les 
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generacions futures (externalització en el temps). L’externalització en el 
temps (l’esgotament dels dipòsits d’hidrocarburs sense assumir costos de re-
posició també seria un bon exemple) és encara fàcilment camuflable, però en 
un món cada cop més globalitzat no resulta possible, sense generar una con-
flictivitat creixent, l’externalització en l’espai, perquè l’espai global, per defini-
ció, no té exterior. Ben cert: l’exterior dels uns és l’interior del veïns immediats, 
amb el benentès que el creixement globalitzat estimula aquesta immediatesa, 
justament.

En tot cas, el que no es corregeix per via de l’ètica internalitzadora acaba es-
sent cobrat per la via executiva de la sanció social: tensions, protestes i, en de-
finitiva, dificultats de governança. Els onerosos costos socioambientals de l’ex-
ternalitzador model productiu vigent han estat sistemàticament eludits, com si 
ja desapareguessin pel simple fet de ser ignorats. El cert és que els ecologistes, 
desacreditats per reals o suposats errors de to o de timbre, deien bàsicament 
la veritat. Tenien raó, en efecte, fins i tot molt més del que ells mateixos sospi-
taven, perquè denunciaven disfuncions reals, de la greu etiologia profunda de 
les quals sovint ni tan sols els mateixos ecologistes eren conscients.

Potser l’exponent més clar de tota aquesta problemàtica sigui el canvi climàtic 
en curs. És bàsicament conseqüència de l’abocament sistemàtic (externalitza-
ció en l’espai) dels gasos resultants de la combustió dels hidrocarburs fòssils, 
amb el subsegüent increment de l’efecte hivernacle, el qual acaba provocant 
un escalfament global i una alteració del règim atmosfèric (vents, pluges i tem-
peratures) i oceànic (circulació tèrmica planetària). En resulten severes anoma-
lies meteorològiques, fosa dels gels continentals i increment del nivell del mar 
(a Catalunya ha pujat 8,5 cm entre 1990 i 2017: Duran, X. et al., 2017). Tot ple-
gat es tradueix en un empobriment de la biodiversitat i en un seriós trasbals de 
les estratègies agronòmiques i urbanístiques, és a dir, econòmiques. Tanma-
teix, la majoria de persones creu que el canvi climàtic és un problema ambien-
tal i no acaben de veure’n la transcendència econòmica, que és enorme, i la 
seva indissociable relació etiològica amb el model econòmic imperant.

Les idees econòmiques dels segles XIX i XX consideraven que la matriu biofísica 
(clima, relleu, vegetació i fauna) era aliens als processos econòmics, fins al 
punt que alguns dels seus components productivament essencials (l’aigua, el 
sòl, el clima, etc.) eren béns lliures econòmicament irrellevants, ja ho hem 
apuntat. Aquesta manera esbiaixada de mirar la realitat ha situat el sistema 
econòmic suposadament al marge de l’entorn biofísic. Tanmateix, avui més 
que mai, aquests factors pretesament secundaris tenen un valor socioeconò-
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mic enorme (canvi climàtic, petroli i altres recursos energètics, aigua, incendis 
forestals, inundacions, etc.). Formen part de la realitat econòmica i algú se’n fa 
càrrec, sigui l’administració pública (reforestacions, abastaments, descontami-
nació, sanejament, etc.), sigui el sector privat (encariment de processos pro-
ductius o de transport, per exemple), i això sense comptar la descapitalització 
natural, social, territorial i paisatgística (contaminació, malalties, riscs, pèrdua 
de biodiversitat, congestió, etc.). Són factors econòmicament rellevants, 
doncs, però no figuren en els balanços. No són vistos com externalitats perquè 
les externalitzacions no són considerades en l’economia convencional (Barce-
ló, A., 1992).

Convindria disposar d’uns balanços econòmics complets i realistes que incor-
poressin aquestes partides habitualment ignorades o, si més no, menystingu-
des (Delacámara, G., 2008). Es tractaria d’integrar-les als comptes econòmics, 
sempre que fos possible a partir de quantificacions objectivables (tones de CO2 

emeses, litres d’aigua consumits, metres quadrats de sòl ocupat o de paisatge 
destruït, etc.). En tot cas, no s’hauria de confondre la valoració econòmica de 
les externalitats socioambientals amb la mera monetització dels valors. Un ba-
lanç global no hauria de pretendre posar preu a les coses que no poden te-
nir-ne (la bellesa, la felicitat, la dignitat...), sinó apreciar degudament les que sí 
que n’haurien de tenir.

La incorporació de les partides menystingudes i, en conseqüència, la visió del 
sistema econòmic des de la perspectiva sostenibilista, requeriria tenir en 
compte tres factors essencials: la relació cost/eficàcia en termes monetaris, so-
cials i socioambientals, tant a curt, com a mitjà i llarg termini; l’eficiència, o si-
gui la relació entre la despesa de recursos i el servei obtingut; i la valoració dels 
serveis socioambientals, perquè molts són fonamentals per al desenvolupa-
ment humà i per al funcionament del sistema econòmic, baldament siguin for-
nits passivament com a complement als usos productius vinculats als sistemes 
biofísics. Aquest darrer aspecte és especialment important. La superació de 
llindars en l’ús o el deteriorament de recursos, així com la pèrdua de competiti-
vitat d’algunes activitats productives -l’agricultura o la silvicultura, per exem-
ple- han portat a l’abolició de la capacitat natural d’abans o, si més no, a la re-
ducció de la seva eficàcia (Folch, R. i Cribillers, F. [ed.], 2010). Per això 
convindria valorar i, arribat el cas, posar preu a les tasques de manteniment i 
gestió necessàries per a garantir-ne “artificialment” la viabilitat (planificació, 
restauració, descontaminació, etc.). La incorporació de tots aquests factors als 
comptes econòmics és essencial per prendre decisions de govern que de debò 
vulguin orientar qualsevol economia cap a opcions sostenibilistes.
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Els paràmetres socioambientals es podrien considerar en funció del seu “valor 
d’ús”, que prové directament del gaudi actual i futur d’un actiu ambiental; del 
“valor d’existència”, que es deriva del fet que un actiu existeix i continuï exis-
tint independentment de l’ús que se’n faci; del “valor d’opció”, que es refereix 
a la disposició a pagar per tal que un actiu ambiental continuï disponible per a 
un ús futur; i del “valor de quasi-opció”, que fa referència a la disposició a pa-
gar per tal que un actiu ambiental continuï disponible per a un potencial ús fu-
tur. Caldria monetitzar aquests valors. Hi ha precedents (cas del preu de la 
tona de CO2, en funció del valor atorgat al mercat d’emissions creat pel Proto-
col de Kyoto), però la majoria de les vegades s’hauria d’establir un valor refe-
rencial en relació amb els costos generats per a la seva reversió (costos de re-
posició, descontaminació, sanejament, etc.).

El Protocol de Kyoto, baldament passi ara per hores baixes, és un exemple 
molt interessant i sense precedents, car per primer cop a la història permeté 
d’atorgar preu a un “no valor” econòmic i fer-lo entrar en un sistema de mer-
cat. El Protocol de Kyoto (Kyoto Protocol to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change) és un conveni internacional per lluitar contra 
el canvi climàtic. Fou el primer tractat internacional de reducció d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle. Emparat per l’ONU en l’escenari de la Conven-
ció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), fou acordat 
per aquesta convenció l’any 1997 a Kyoto, però no entrà en vigor fins a l’any 
2005. Té com a objectiu que els països industrialitzats redueixin globalment les 
seves emissions fins a un 5,2% per sota del volum de les de 1990, mentre que 
els països en vies de desenvolupament no tenien inicialment cap restricció. Bé 
que molt modificat pels ulteriors acords de les successives Conferències de les 
Parts (COP) de la CMNUCC, i totalment o parcialment rebutjat per alguns grans 
emissors de CO2 (entre els quals els Estats Units, però no pas la Unió Europea) 
ha passat a la història per haver atribuït a cada tona de CO2 emesa un preu con-
vencional, regulat en un mercat de valors com passa amb la borsa tradicional. 
Inaugurà un camí que segurament caldrà reeditar en molts altres àmbits.

En general, però, els balanços econòmics no reflecteixen totes aquestes exter-
nalitats causants d’externalitzacions deletèries. Per tant, aquests balanços, tal 
com els fem ara, presenten un escàs rigor comptable. Les externalitats no inte-
grades fins ara als balanços poden ser directes o indirectes i poden haver estat 
generades en qualsevol punt del planeta. El canvi climàtic és el cas més clar, 
car cada tona de gasos amb efecte hivernacle provoca alteracions del règim 
atmosfèric en llocs altres que el d’emissió. En els nous balanços desitjables, 
doncs, caldria prioritzar les externalitats directes generades i suportades a 
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cada lloc concret. D’altra banda, cada sector econòmic genera externalitats 
ambientalment nocives, però també en rep. Així, l’activitat agrícola derivada 
de la revolució verda sol contaminar l’aigua i el sòl amb nitrats i plaguicides, 
però també pateix la minva de la qualitat i quantitat de l’aigua de reg o la pèr-
dua de sòl cultivable, per exemple. Per tant, caldria establir el balanç per a cada 
sector per tal d’evitar dobles comptabilitzacions. Tot plegat exigeix un exercici 
d’imaginació econòmica. El necessitem per combatre l’actual excés de fantasia 
comptable. Els balanços actuals no són prou seriosos. La sostenibilitat propen-
deix a la internalització dels costos socials i ambientals dels processos econò-
mics i a la priorització del valor afegit del treball i dels recursos enfront de les 
piruetes financeres. Per això necessita balanços correctes i comptes ben fets. 
Al capdavall, l’ecologia és l’economia dels ecosistemes i l’economia és l’ecolo-
gia del sistema econòmic (Folch, R. i Bru, J., 2016).

Tot plegat hauria d’anar conduint cap a una internalització de costos i beneficis 
del sistema productiu. La internalització de costos comporta calcular el cost 
global real d’un producte sense excloure cap diseconomia o economia externa 
no pagada. Els productes industrials, concretament, van haver d’internalitzar 
en el seu moment els costos de les millores socials dels treballadors (vacances, 
seguretat laboral, etc.), però encara no ho han fet totalment amb els costos 
socioambientals, cosa que difon la falsa espècie que gestionar correctament el 
medi ambient és car. No és cert. Sí que ho és pagar tard i malament el que hau-
ria d’haver estat internalitzat en el procés causant de la disfunció. Per això la 
cultura sostenibilista advoca per la internalització progressiva de costos i la 
reinscripció dels residus. En el fons, la sostenibilitat ha d’aconseguir la millor 
relació cost/benefici dels processos productius, sempre que el cost contempli 
tots els costos (ambientals inclosos) i el benefici consideri tots els beneficis (in-
closos els socials, tal com ha estat considerat abastament per economistes i 
assagistes com Amartya Sen o Mozaffar Qizilbash: Sen, 1987; Qizilbash, M., 
2007).

3. La compleció (sostenibilista) dels balanços

S’ha generalitzat la posició de considerar l’ambient com una cosa aliena a no-
saltres mateixos, a la qual, en funció de les nostres opcions, podem o no pres-
tar atenció, fins i tot protegir-la condescendentment com un acte de generosi-
tat gratuïta. És una aproximació errònia. Tots els recursos econòmics, des dels 
materials fins als energètics, són components ambientals. Totes les nostres 
necessitats biològiques, començant per les alimentàries, es satisfan amb recur-
sos ambientals. Fins i tot l’elemental acte de respirar posa de manifest la nos-
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tra dependència de l’ambient: veure’s privat d’aire comporta la mort en pocs 
minuts; sense arribar a tant, un aire contaminat comporta serioses disfuncions 
respiratòries. L‘ambient és part de nosaltres, ecològicament parlant. Que no 
sapiguem valorar-ho adequadament és intel·lectualment lamentable i econò-
micament fatal (Folch, R., 2013).

Ens hauríem de dotar d’eines i convencions per poder valorar econòmicament 
les funcions ambientals (Folch, R. i Bru, J., 2016). Caldria atribuir-les un preu, 
no necessàriament de mercat, i poder calcular d’aquesta manera totes les ex-
ternalitats que ara el sistema econòmic no sap considerar. El tema, com en tots 
els casos, s’hauria d’abordar a diverses escales, des de la macro fins a la micro, 
amb el benentès que el glissement d‘échelles de què parlen els francesos, és a 
dir, la capacitat de traslladar-se d’una a l’altra segons el moment i circumstàn-
cia, hauria de ser una habilitat semblant a la pròpia tipificació escalar de cada 
cas.

Molts grups de treball porten anys tractant d’avaluar el cost econòmic dels 
danys ambientals i ideant algorismes al respecte. Diversos autors han reflexio-
nat sobre la dimensió econòmica de la qüestió ambiental o les relacions entre 
economia i sostenibilitat (per exemple, Angusto, J., 2013). Altres, com els eco-
nomistes Juan Manuel Naredo o Joan Martínez Alier, han teoritzat abastament 
el concepte d’economia ecològica (Aguilera, F. i Alcántara, V., 1994; Mar-
tínez Alier, J. i Roca, J., 2013; Naredo, J. M., 2015). L’economista Nicholas 
Stern, per encàrrec del govern del Regne Unit, arribà a calcular les inversions 
necessàries per mitigar eficaçment els efectes del canvi climàtic i els costos 
que a la llarga suposaria no fer-ho, per cert molt elevats (fins a un 20% del PIB 
global...) (Stern, N., 2006). Fins i tot el premi Nobel d’Economia Joseph Stiglitz 
ha fet reiterades reflexions sobre la dimensió ambiental de l’economia global. 
Aquí, però, no em refereixo a res de tot això.

Efectivament, aquí no em refereixo ni a models teòrics generals, ni a comptes 
de resultats. Parlo de valorar funcions i patrimoni, en la línia de la valoració dels 
serveis ecosistèmics ja iniciada per determinades escoles nord-americanes 
(King, D.; Mazzota, M. i Marcowitz, K., 2000). Pot semblar un mer exercici 
d’estil o una impossible missió de complexitat inabordable, però crec que no 
es tracta ni d’una cosa ni de l’altra. Seria un propòsit raonable, si es dimensio-
nés adequadament, als antípodes de qualsevol simple passatemps acadèmic. 
Seria un pas decisiu en l’establiment de balanços socioambientals que perme-
trien anar desgranant corol·laris escalars per als diferents nivells de gestió de 
la realitat.
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Les valoracions de les obres d‘art poden ajudar-nos a imaginar el camí a seguir. 
En termes de costos privats, cap quadre no val gaire. Bastidor, llenç, pintures, 
mà d’obra i marc no superen mai uns quants centenars d’euros, algun miler 
com a màxim. No obstant això, moltes teles es cotitzen en milions d’euros. Un 
quadre val el que el comprador estigui disposat a pagar. El comprador adqui-
reix un bé material barat i una sèrie de valors intangibles molt considerables: el 
geni, la bellesa, la signatura de l’autor apreciat... Tot i la relativa aleatorietat 
dels preus, el mercat reconeix uns nivells tarifaris, en funció de l’autor, més 
que res. No es posa preu a l’art o la bellesa, però sí a l’expressió plàstica con-
creta que cada obra representa. Les transaccions entre pintors, galeristes i 
compradors són quotidianes, de manera que ja ningú no es pregunta com es 
calculen els preus, ni tan sols si és lícit pagar per l’art, i menys encara si es po-
den arribar a establir taules de valors. Simplement, es fa.

Amb la filatèlia passa el mateix. Un segell de correus ve a ser un rebut per l’ad-
quisició d’un determinat servei postal. S’enganxa sobre la tramesa perquè to-
tes les baules de la cadena de lliurament sàpiguen que el remitent ha pagat el 
servei. En ell mateix, el segell no val gairebé res, irrisòries fraccions de cèntim. 
No obstant això, per un segell nou o obliterat, enterament al marge del seu 
valor postal, els filatèlics poden pagar fortunes. Els catàlegs estableixen preus 
convencionals, que van corregint en cada edició fins a fixar cotitzacions esta-
bles i enterament desacoblades de les postals, actuen de prescriptors a l’hora 
d’establir preus filatèlics per als segells, independentment del seu valor facial 
com a rebut postal. Són preus concrets per a valors intangibles. Molt més in-
tangibles, i per descomptat molt menys valuosos, que els valors de les funci-
ons ambientals, sense el concurs de les quals el sistema econòmic es col·lapsa-
ria. En efecte, l’economia no funcionaria sense aire, sense sòl vegetal, sense 
cicles atmosfèrics o sense aigua. Tampoc sense paisatge i sense l’imaginari que 
duu associat. L’enverinada pregunta del vir rudis, que deien els escolàstics, 
seria: com és que tots aquests elements tan valuosos, tangibles o intangibles, 
no tenen un valor reconegut mitjançant un preu comprensible?

De mitjana, en un bosc europeu hi ha uns 100 m3 de fusta per hectàrea. Alguns 
boscos de l’Europa central o septentrional doblen aquesta quantitat i molts 
boscos mediterranis no l’aconsegueixen, però als efectes de les presents con-
sideracions aquesta mitjana aproximada és suficient. De manera semblant, es 
pot dir que el preu mitjà d’1 m3 de fusta se situa entorn dels 70 euros. Per tant, 
es pot establir que la fusta d’una hectàrea forestal val uns 7.000 euros. Però, 
és aquest el valor d’aquest bosc? Per descomptat que no. Aquest bosc fixa diò-
xid de carboni, intervé en la regulació de l’albedo (percentatge de radiació inci-
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dent que es perd o és reflectida sense ésser absorbida per la superfície que la 
rep), és un repositori de biodiversitat, regula la laminació hídrica dels recur-
rents episodis de precipitació, genera sòl vegetal i el reté enfront dels proces-
sos erosius, permet recol·leccions atípiques (bolets, per exemple, el valor de 
mercat dels quals pot superar el de la fusta) i és un element capital del paisat-
ge comercialitzable o, per descomptat, de l’imaginari col·lectiu. Calculem amb 
facilitat el valor de la fusta, però no sabem atribuir valors quantificats a cap 
d’aquests altres serveis o funcions. És a dir: en realitat, no sabem quant val re-
alment un bosc perquè no reconeixem de manera expressa la totalitat de les 
seves funcions o serveis i, altrament, ignorem la manera de valorar-ne les ex-
ternalitats ambientals (positives, en aquest cas). Costa admetre que puguem 
romandre en aquest clamorós estat carencial, sobretot en territoris amb im-
portants superfícies forestals (el 62% de Catalunya, sense anar més lluny) 
(Folch, R. i Cribillers, F. [ed.], 2010).

El Protocol de Kyoto, al qual ja m’he referit anteriorment, posà preu a un no bé 
econòmic com és el diòxid de carboni. Es tracta d’una fita sense precedents en 
la història de la humanitat -no acabem d’adonar-nos, es diria- que ens permet 
calcular un dels paràmetres funcionals del bosc en termes de balanç d’emissi-
ons. També podem calcular el preu dels bolets obtinguts, per més que la seva 
recol·lecció sigui lliure, ja que el mercat els adquireix a preus més que recone-
guts (i ben elevats, per cert). Però res més. Es podria avançar calculant el dany 
provocat per l’erosió en termes d’escurçament de la vida dels embassaments a 
causa del seu rebliment. Potser també podríem tractar de calcular els danys de 
les avingudes exaltades per falta de laminació de cabals després d’episodis de 
pluja intensa. El cas és que no ho fem. I, per descomptat, no sabríem per on 
començar si volguéssim atribuir valor al manteniment de la biodiversitat, del 
paisatge o de l’imaginari. De moment, doncs, només sabem valorar el dany 
d‘algunes disfuncions, i de manera més aviat tosca. El que correspondria és ar-
ribar a ser capaços de patrimonialitzar la funció. La diferència és enorme.

Sabem valorar danys, disfuncions i lucres cessants (Freeman, A. M., 2016). És 
un gran avenç, comparat amb la situació de només uns anys enrere. Però un 
avenç insuficient. No obstant això, ja hem estat capaços d’identificar i calcular 
algunes externalitats negatives que poden ser objecte de transacció econòmi-
ca. El camí està obert, així doncs. Potser un dels precedents històrics més cone-
guts i reeixits hagi estat la Norma Granada per a la valoració d’arbres i arbustos 
ornamentals danyats per alguna agressió accidental o destruïts per alguna ac-
tuació urbanística. Va ser establerta per un grup d’experts, reunits a Granada el 
1990, i objecte de successives revisions el 1999 i el 2006 (AEPJP, 2007). Un ar-
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bre de regular grandària suposa 1 o 2 m3 de fusta, cosa que li confereix un valor 
fuster de 100 o 200 euros com a màxim. No obstant això, el pur cost de reposi-
ció amb exemplars de viver ja equival a bastant més, perquè comporta trans-
port, mà d’obra, etc. La Norma Granada va establir una matriu que contempla-
va altres factors, fins i tot els simbòlics. Això conduí a establir una extensa 
gamma de preus segons l’espècie, la mida, la singularitat, etc. Un preu que, 
d’altra banda, no és el mateix en una localitat que en una altra, en funció del 
clima, de la rapidesa del creixement vegetatiu, etc. Àmpliament acceptada, 
consagrada per l’ordenament legal i aplicada en múltiples supòsits, la Norma 
Granada ha suposat un avenç considerable. I ponderat, a més. Així, a tall 
d’exemple, un pi pinyoner urbà (Pinus pinea) de 13 m d’alçada és valorat per la 
Norma Granada en uns 15.000 euros per l’ajuntament de Cardedeu, en uns 
40.000 euros per les autoritats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ni més 
ni menys que en 110.000 euros per la Comunitat de Múrcia. Són preus modu-
lats per les diferents velocitats de creixement en funció de la pluviometria (650 
mm anuals a Cardedeu, 300 mm a Múrcia) i de la raresa, en tot cas molt allu-
nyats dels 200 euros en què es pot valorar la fusta de cada peu. Aplicant algo-
rismes comparables, en què es convertirien els 7.000 euros del nostre bosc 
d’abans? Havent fet els càlculs d’aquesta manera –que és la sosteniblement 
correcta-, serien econòmicament acceptables les urbanitzacions en zona fores-
tal en àrees periurbanes mediterrànies?

També hem demostrat ser capaços de calcular els costos marginals externs, en 
termes de dany ambiental, de determinades obres públiques (Carrasco, M. J. 
i Enríquez de Salamanca, A., 2010). La demanda, o benefici marginal, creuada 
amb el cost marginal convencional dona un preu convencional inferior al preu 
resultant de creuar aquesta mateixa corba de demanda amb la del cost margi-
nal que internalitza els costos ambientals. En ambients industrials moderns, 
aquest nou preu s’admet ja com l’únic que ha de ser objecte de consideració, 
simplement perquè la llei així ho estableix. Es treuen, d’aquesta manera, comp-
tes de manera diferent, o fins i tot es desisteix de l’obra, si tan alt és el seu cost 
marginal extern. En poc temps, aquesta forma de calcular s’ha generalitzat. El 
problema és: i cóm es calcula el cost marginal extern o dany ambiental? Els al-
gorismes disponibles són encara rudimentaris, però han permès avançar. El 
que xocava o era objectat anys enrere s’ha convertit en rutina processal (Ma-
rangon, F. i Tempesta, T., 2009).

No obstant això, queda molt camí per recórrer. Com ja he apuntat, sabem valo-
rar algunes disfuncions, però encara no sabem valorar el patrimoni. Valorar-lo, 
no a efectes de compte d’explotació, d’acord, però sí a efectes de balanç. En 
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efecte, la comptabilitat econòmica tradicional, centrada en els valors produc-
tius o en les indemnitzacions, cobreix només una part del conjunt de funcions i 
impactes que hauria de contemplar. Les funcions i impactes no comptabilitzats 
s’erigeixen així en externalitats (positives o negatives) que no sabem parame-
tritzar ni incloure en els balanços. Hi ha hagut moltes iniciatives per superar 
aquesta situació, però sense incidència sobre l’economia real. Les dificultats 
per establir valoracions de segons quins paràmetres no són menors i més gran 
encara és la dificultat per valorar intangibles. No obstant això, el principal obs-
tacle és plantejar una enginyeria de procés realment orientada a resultats. Més 
que la preocupació per la precisió, és determinant garantir la compleció de 
tota la cadena processal, si més no en una primera aproximació. Només és per-
fectible el que s’aplica. Els intents conduents a valorar que no proposen i pac-
ten la manera d’aplicar acaben reduïts a mers exercicis d’estil, per sòlids que 
siguin els seus algorismes de càlcul. El que fins ara no hem estat capaços de fer 
és incorporar al sistema real els mètodes valoratius (Malcevschi, S. i Poli, G., 
2009). Em sembla que el camí és el de la Norma Granada: va triomfar perquè 
va ser adoptada. Només d’aquesta manera va poder perfeccionar-se en suc-
cessives versions millorades.

4. La patrimonialització (tan difícil com possible) de l’ambient

La patrimonialització de l‘ambient, doncs, seria el camí a seguir. Si els valors am-
bientals, paisatge inclòs, fossin clarament identificats i ponderats podríem fer 
uns balanços que canviarien del tot l‘escenari actual (Folch, R., 2014). No es 
tracta de posar preu a la destrucció o a l’alienació. Es tracta de valorar els actius.

En primer lloc, seria convenient identificar un cert nombre de paràmetres signi-
ficatius, és a dir, de funcions determinants en termes ambientals. Haurien de 
ser pocs paràmetres i fàcilment perceptibles, per tal que un excés d’ambició 
no induís a la confusió.

En segon lloc, caldria procedir a la quantificació d‘aquests paràmetres, per con-
vencional i ulteriorment perfectible que sigui aquesta mesura. El que no és me-
surable no és comparable. El físic i enginyer britànic William Thompson, Lord 
Kelvin, ens va llegar una inapreciable reflexió al respecte: “Quan no es pot me-
surar ni expressar-se mitjançant números, el coneixement no acaba de ser ente-
rament satisfactori”. Comprenem millor les variacions de la temperatura des 
que es van inventar les escales Réaumur, Fahrenheit o Celsius, totes elles com-
pletament convencionals. De la mateixa manera, es va haver d’inventar la no 
menys convencional escala decibèlica per mesurar el soroll. Gràcies a aquestes 

001-450 ponenciasEIX11.indd   54 23/07/2018   18:03:31



55

Dr. Ramon Folch

escales, i als aparells que determinen els nivells en cada cas, tenim un coneixe-
ment manejable de la febre, del comportament tèrmic dels motors o dels 
graus de nocivitat d’una vibració sonora.

En tercer lloc, caldria generar algorismes que permetessin relacionar escalar-
ment aquests paràmetres. Algorismes simples, desagregables i transparents, 
perquè en tot moment es fes patent l’abast de les convencions i, doncs, fàcil-
ment corregibles els seus defectes.

Finalment, caldria introduir aquests conceptes en la normativa. Avui dia, no es 
permeten situacions que provoquin immissions sonores de més de 65 dBA, per 
exemple. O s’aplica la Norma Granada abans esmentada. O s’obliga a respectar 
el complex sistema de pagaments i compensacions per les emissions de diòxid 
de carboni, la tona del qual es cotitza en un mercat actiu, tot i que ningú no el 
vol comprar per a res.

Coartades per no avançar en aquesta direcció n’hi ha tantes com es vulgui. 
Però l’important no són les excuses vàlides per no fer, sinó les raons convin-
cents per tractar de dur a terme les coses necessàries. El dany ambiental és 
una externalitat que acaba provocant disfuncions econòmiques importants. El 
debilitament del patrimoni ambiental és igualment molt negatiu, tot i que en-
cara no siguem capaços d’adonar-nos-en. Com més aviat trobem la manera 
d‘introduir en els nostres comptes i en els nostres balanços tots aquests con-
ceptes, abans evitarem mals majors. I no ens sortirà més car. Al contrari, sa-
brem quant ens costa el que ens perjudica i podrem lluitar contra això, en lloc 
d’emmascarar els seus costos deleteris en partides poc controlables. Que és el 
que fem ara quan assumim els costos sanitaris, que s’haurien pogut evitar, de 
determinades contaminacions atmosfèriques, posem per cas.

Un 10% del PIB de Catalunya és generat pel turisme. Un turisme que, fonamen-
talment, cerca clima i paisatge. Paisatge cultural, paisatge ambiental o ambdós 
alhora. El patrimoni cultural es relaciona en bona mesura amb l’arquitectura, 
que està valorada i se n’evita l’erosió: el modernisme, si més no avui, no es des-
trueix, sinó que es manté i fins i tot es recupera d’anteriors maltempsades. Per 
contra, l’ambient o el paisatge sí que es van fent malbé. No estan patrimonialit-
zats, no hi ha constància numèrica del seu deteriorament. Més encara: com 
que en bona part són una preexistència independent de l’acció humana, no re-
sulten reemplaçables. Així que l’ambient no patrimonialitzat, malgrat ser valu-
ós i insubstituïble, es pot destruir sense que cap balanç econòmic en resulti 
afectat. Som davant d’una feblesa comptable de grans proporcions.
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El PIB d’Aràbia Saudita de 2014 va ser de 745.000 milions d’US$. Aquest mateix 
any, els Països Baixos van tenir un PIB similar, de 800.000 milions d’US$. En el 
rànquing mundial i en termes de PIB, Aràbia Saudita ocupà, en aquest 2014, la 
posició 19a i els Països Baixos la 18a. Tanmateix, ningú no dubta que el nivell 
real dels dos estats no és equivalent. Això passa perquè el PIB indica el que in-
dica. No és un bon indicador per a quasi res, però és un referent quotidià utilit-
zat per tothom. L’IDH (índex de desenvolupament humà) afina més que el PIB, 
però no és gaire utilitzat, entre altres raons perquè integra conceptes qualita-
tius difícils de mesurar quantitativament. Això posa de manifest que les com-
paracions entre elements heteròclits no inspiren gaire confiança. Per això és 
operatiu tractar de valorar pecuniàriament els paràmetres, fins i tot quan no hi 
hagi intenció de comprar o de vendre res.

El PIB de l’Aràbia Saudita s’aconsegueix, fonamentalment, extraient i venent 
petroli. En el llenguatge habitual, es parla de “producció” de petroli. La gasoli-
na es produeix a partir del petroli, però el petroli no es produeix, simplement 
s’extreu. Tanmateix, la terminologia econòmica usual qualifica de producció, 
tant l’extracció de petroli saudita, com la generació de béns i serveis neerlan-
desos. L’evidència desmenteix aquesta equiparació, però sembla que aquest 
colossal i distorsionador error denominatiu no preocupi ningú. A l’hora d’ana-
litzar l’estat econòmic d’una empresa, ningú no confon el compte de pèrdues i 
guanys amb els balanços o amb els resultats. Per contra, sí que s’incorre en 
aquest disbarat en considerar l’estat productiu i financer dels països.

Una empresa que presenta bons resultats a força d’alienar patrimoni per com-
pensar una relació de pèrdues i guanys desfavorable no és una empresa sane-
jada. El patrimoni figura en els balanços, que es veuen afeblits per una aliena-
ció sistemàtica. En els balanços dels països no figuren els béns ambientals. Si hi 
figuressin, els balanços saudites serien catastròfics, mentre que els neerlande-
sos registrarien poques pèrdues, potser fins i tot guanys en determinades oca-
sions. D’aquí l’interès de la patrimonialització de l’ambient. No per vendre-se’l 
a preu taxat, sinó per considerar com una pèrdua econòmica la seva deteriora-
ció. I, subsegüentment, per desacreditar les polítiques econòmiques dels es-
tats que viuen de destruir-lo o d’esgotar-ne algun dels seus components.

Alguns fan notar que els saudites destinen part dels beneficis petroliers a ad-
quirir béns que poden incorporar als seus balanços. Més encara: són béns que 
es revaloritzen als mercats especulatius. Això consolida els seus balanços en el 
sistema estrafet que es tractaria de canviar. Certament, perquè no creen valor 
afegit, sinó meres plusvàlues. No és igual. Comprar farina per revendre-la pot 
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generar plusvàlua, però només fornejar pa li fa adquirir valor afegit. La minva 
patrimonial temporal que suposa segar el blat en saó es pot veure compensa-
da per la sembra de l’any següent, mentre que la venda de pa genera plusvàlua 
en apreciar el seu valor afegit. Això és raonable i sostenible. Enriquir-se reve-
nent una i mil vegades la mateixa quantitat de farina sense crear valor afegit 
en forma de pa i, a sobre, no tornar a sembrar, és una fórmula per guanyar 
diners, però no pas de generar riquesa. Com que el petroli no es pot ressem-
brar, aquest seria el panorama d’alguns països extractors. Per això el seu PIB 
creix sense que, en realitat, la seva situació econòmica millori. La patrimonialit-
zació de l’ambient, paisatge i recursos naturals inclosos, posaria clarament de 
manifest aquest estat de coses.

Els actius ambientals no surten a cap balanç. És un error comptable molt gros. 
Se’ls suposa immanència, i per això es creu que no val la pena considerar-los. 
Però no són immanents i sí que són contingents. Es poden deteriorar per acció 
de tercers i esdevenir, així, una seriosa externalitat negativa. És el que està 
passant. El cas més clar és el del clima. De 1950 ençà, a causa del canvi climàtic 
provocat per les emissions de gasos amb efecte hivernacle, les precipitacions 
estivals, en el moment en què fan més falta, han minvat en un 34% a Catalunya 
(estimació fins a 2016); de mitjana, han experimentat un decrement del 2-3,9% 
per dècada entre 1990 i 2017 (Duran, X. et al., 2017). Aquesta minva té serioses 
conseqüències territorials en un país que, amb precipitacions mitjanes anuals 
de 450-700 mm, raneja la subaridesa (llindar a 400 mm). El risc d’incendi fores-
tal és més gran, per exemple, i l’abastament d’aigua als grans nuclis de deman-
da pot veure’s en entredit (ja va passar l’any 2008).

També per això caldria patrimonialitzar l’ambient i introduir-lo en els balanços. 
Ningú no ho ha fet encara. És una operació sense cost (només la despesa de 
calcular-ho), però amb grans repercussions. És un cas semblant al del planeja-
ment urbanístic: qualificar sòl no té cost, però fa variar els lucres expectants. 
Amb un ambient patrimonialitzat, les transformacions territorials es reorienta-
rien immediatament, perquè cada acció programada afectaria els balanços. No 
sense esforç tècnic, hem estat capaços de calcular el dany ambiental; ara es 
tractaria de patrimonialitzar els actius ambientals. Un pas certament decisiu.

Paral·lelament, caldria reconsiderar les polítiques de protecció dels espais na-
turals. En les darreres dècades hem anat creant figures de protecció i afectant 
espais. Per aposició d’espais, un 30% del territori català està sotmès a una figu-
ra o altra de protecció: parc nacional, paratge natural d’interès nacional, parc 
natural, reserva natural integral o reserva natural parcial, que coincideixen o 
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no amb altres figures d’abast europeu, com les ZEPA (zona d’especial protec-
ció per a les aus) o la Xarxa Natura 2000. El mar és el gran preferit en aquest 
nostre país amb 700 quilòmetres de línia de costa. Alguns fons estan legalment 
protegits fins a la cota -50 m, però no s’ha abordat degudament el tema. A no-
més un parell de milles de la costa, hi ha punts amb fondàries de -1.000 m i 
més, de manera que -50 m no significa res. Especialment notables són els ca-
nyons circalitorals gironins, que es compten entre els espais oceanogràfica-
ment i faunísticament més notables de la Mediterrània i del món submarí en 
general.

Però la qüestió va més enllà dels espais protegits. La inquietud ambiental es 
trasllada ara al 70% no protegit del territori, que és on es concentren les activi-
tats. Es tracta de fer-les plenament compatibles amb una bona conservació de 
la funcionalitat territorial. Un 30% protegit no ha de voler dir un 70% deteriorat, 
entre altres raons perquè els ciutadans ens condemnaríem a viure aleshores en 
zona malmesa. L’objectiu territorial prioritari, doncs, hauria de ser garantir la 
gestió territorial, amb criteris ambientalment avançats i de caràcter sostenibi-
lista, de les zones no especialment protegides. Això inclou, naturalment, la 
connectivitat biològica entre els espais protegits, per tal de no reduir-los a illes 
incomunicades entre elles i, per tant, molt probablement abocades a una de-
generació endògena.

En el cas de Catalunya, la clau de volta de tot plegat segurament resideix en la 
reconversió agroforestal. La Catalunya rural ha estat sociològicament despla-
çada per la Catalunya agroindustrial, perquè la moderna agricultura és la frac-
ció agrícola de la societat industrial. El pagès no és normalment un assalariat i 
l’activitat agrícola encara es transmet de pares a fills, però la inscripció de la 
pagesia en la societat industrial és quasi completa. Per contra, el sector agro-
pecuari està pendent de reconversió. Obté els seus ingressos de la venda de 
productes no sempre prou competitius en el mercat global (som un país de 
secà o d’onerosa agricultura de regadiu) i, en canvi, no es veu contraprestat 
pels nombrosos serveis socioambientals que presta. Sovint, ni tan sols n’és 
conscient. Per això malda per les subvencions en comptes de lluitar per les 
contraprestacions.

Aquesta reconversió haurà d’afectar també l’espai forestal. El mínim forestal 
català s’atengué durant el segle XIX. La pressió de llenyataires i carboners fou 
aleshores màxima, perquè màxima era també la demografia, mentre que la de-
vastació causada a França per la fil·loxera portà a una expansió extraordinària 
de la nostra vinya. Molts pendissos forestals foren romputs i afeixats per tal 
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d’encabir-hi rengles i rengles de ceps. Fins que la fil·loxera també ens devastà a 
nosaltres. Aleshores el bosc recuperà posicions: encara avui es troben molts 
marges de pedra seca dins les pinedes actuals. Al mateix temps, el carbó mine-
ral, el petroli, el gas i l’electricitat feren minvar la pressió sobre alzinars i pine-
des. Un segle després, els boscos catalans han caigut pràcticament en l’aban-
dó. En general, no donen fusta de qualitat, per raó de les espècies que s’hi fan 
o del règim de tala a què han estat secularment sotmesos, i ningú no necessita 
ni llenya ni carbó. Hem reconvertit la indústria tèxtil, que també havia quedat 
obsoleta, però no hem sabut reconvertir l’espai forestal. Pitjor que això. La po-
pularització de l’automòbil ha convertit aquests fatigats boscos secundaris en 
espais més que freqüentats. Són una semiruïna forestal envaïda per passe-
jants, motoristes, boletaires i urbanitzacions de baix pressupost. Els propieta-
ris no poden ocupar-se’n, perquè caldrien grans inversions i molt de temps, i la 
ciutadania se’ls mira com si fossin un jardí periurbà. Per això fan pena i s’incen-
dien cada dos per tres. Els recursos que no hem dedicat a la reconversió se’ns 
en van en tasques de prevenció i extinció d’incendis. S’imposa un replanteja-
ment estratègic general fonamentat en la patrimonialització de l’ambient.

5.  Vers la sostenibilitat econòmica postindustrial: la importància (relativa) 
del model

Anys enrere, corria un acudit escarnidor del sistema comunista. En la reunió 
d’un soviet rural, es presenta l’ordre del dia: “Avui tenim dos temes: la cons-
trucció d’un cobert imprescindible per al bestiar i la construcció del socialisme. 
Com que no tenim ni fusta ni claus, començarem construint el socialisme”. És 
menys compromès entretenir-se en les qüestions teòriques d’escala gran que 
resoldre els problemes concrets de gra fi, en efecte. Per això les persones en-
tenimentades recelen sovint dels grans propòsits, que sovint no passen de 
mers exercicis d’estil acadèmics. Les explicacions macroeconòmiques no solen 
solucionar els problemes microeconòmics de les empreses o de les famílies. 
Però, tanmateix, és important construir socialismes coherents i macroeconò-
micament viables, a més de bastir coberts funcionals.

Les veritables revolucions han estat comptadíssimes en la història de la huma-
nitat. Les evolucions, per contra, són incomptables. De fet, les úniques revolu-
cions realment exitoses han estat les evolucions accelerades. D’aquí que sigui 
tan important una enginyeria de transició que, un cop decidida la modificació, 
permeti de fer els canvis sense prendre mal. Les bastides desapareixen en 
l’obra acabada, però resulten imprescindibles mentre es fa. Per això, per la 
nostra vida d’humans tecnològics, han passat fugaçment tants invents transici-

001-450 ponenciasEIX11.indd   59 23/07/2018   18:03:31



60

Balanços i patrimonialització ambiental: per un model econòmic postindustrial

onals, esdevinguts obsolets poc després de ser innovacions imprescindibles: la 
màquina d’escriure elèctrica, el casset, el vídeo VHS o el fax, per exemple. Eren 
estimables solucions transitòries concretes que ens van permetre passar de 
l’era analògica a la digital en una sola generació. Sense totes aquestes realitats 
materials transitòries, no hauríem arribat a internet, al núvol o a les xarxes so-
cials (que potser siguin també transicions cap a vés a saber què...), però l’au-
tèntic Deus ex machina del procés va ser la visió teòrica –no hi ha res més pràc-
tic que una bona teoria, deia el matemàtic i filòsof anglès Alfred N. 
Whitehead- del concepte digital. Per això té sentit plantejar-se la renovació re-
volucionària del model econòmic de producció i de consum, sempre que no 
ens perdem en onirismes i sempre que sapiguem concebre i implementar el 
nou paradigma mitjançant successives transformacions evolutives no traumà-
tiques.

Henry Martin Ford sabia fer cotxes, però no entenia els processos socials (gus-
tos, aspiracions, valors...). Per això passà de ser el primer fabricant de cotxes 
nord-americà, amb 15 milions del seu barat i quasi invariable Ford T venuts en-
tre 1908 i 1927, a tenir un paper secundari en la indústria automobilística dels 
anys trenta. El desbancaren Alfred Pritchard Sloan (General Motors) i Walter 
Percy Chrysler, tot i tenir coneixements tècnics inferiors a Ford, perquè diversi-
ficaren models i s’adreçaren a l’imaginari de la població. El paradigma de Ford 
es circumscrivia a l’excel·lència mecànica i al preu baix; Sloan i Chrysler van 
veure i explotar la dimensió sociològica. John Maynard Keynes creà la macroe-
conomia moderna i propugnà la limitació del laissez-faire. Les seves idees pro-
piciaren l’adveniment de l’estat del benestar, però no tingueren encara en 
compte el patró ambiental ni els límits al creixement, per això no basten per 
resoldre els problemes socioeconòmics -et pour cause, ambientals- d’avui dia. 
El nostre món, sobrecarregat de Fords T, necessita els Sloan, els Chrysler i els 
Keynes sostenibilistes.

El model econòmic actual es fonamenta en l’externalització de disfuncions, no 
fa amortitzacions ambientals i persegueix el creixement com a objectiu, no 
com a mitjà (en el fons, és una permanent ampliació de capital per maquillar un 
mal compte de resultats). Altrament, està sotmès a la tirania financera, més 
atenta a guanyar diners que a crear i redistribuir riquesa. Sense canviar això, és 
inútil parlar de sostenibilitat. El model econòmic imperant respon a un paradig-
ma obsolet per magnificació moderna de paràmetres que eren irrellevants en 
la matriu conceptual del passat (significació diferent dels elements de l’equa-
ció operativa). Patim un desencontre entre mites d’origen, coneixement tec-
nocientífic i sistema economicofinancer conceptualment preindustrial o quasi. 
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Simplement parlar de la imminència, o potser ja de la incipiència, d’una quarta 
revolució industrial no basta, sona a mera fuite en avant. Però com es dissenya 
i implementa aquest nou model? Això és el que voldria que em diguessin els 
economistes. Els economistes i, tant o més, el teixit empresarial.

Sí, perquè fins en el context de l’antiquat model econòmic vigent van sortint 
iniciatives empresarials basades en l’economia circular, que és tant com dir ini-
ciatives per defugir les externalitzacions negatives com a recurs estratègic nor-
mal. Cada cop n’hi ha més. És el cas, per exemple, de les anomenades “biofac-
torías”, operació en curs de desenvolupament a Santiago de Xile per part 
d’Aguas Andinas, empresa del grup Agbar (Suez). Aguas Andinas ha decidit 
que les seves dues grans plantes de tractament d’aigües residuals de La Farfa-
na i Mapocho, que depuren entre 15 i 17 m3 per segon (uns 400-500 milions de 
m3 [=400-500 hm3] anuals) funcionin com a instal·lacions de recuperació d’ai-
gua utilitzable, sense demanda d’energia de la xarxa i amb reaprofitant total 
dels fangs de depuració (Valls, J., 2015; Simon, A., 2018). Aigües de Barcelona, 
que és la companyia matriu del grup, estudia replicar aquesta estratègia a 
l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) del Baix Llobregat, que tracta 
una considerable part de les aigües servides de l’àrea de Barcelona (3,5 m3 per 
segon, equivalents a més de 100 milions de m3 [=100 hm3] anuals). Per simetria 
denominativa, aquesta nova concepció sostenibilista de les plantes de tracta-
ment es podria denominar EDRIAR (Estació de Depuració i Recuperació Inte-
gral d’Aigua i Recursos).

Les externalitzadores EDAR actuals, amb considerable despesa d’energia, de-
puren l’aigua sense recuperar-la (abocament al mar o al riu) i generen grans 
quantitats de fangs que, en el millor dels casos, són emprats com a adob agrí-
cola, prèvia dessecació energèticament costosa, no sempre eficient i, en tot 
cas, amb pèrdua de molts dels components valuosos que aquests fangs conte-
nen. Responen a un plantejament en cicle obert convencional, típic del model 
econòmic vigent, amb moltes externalitzacions negatives i sense sentit de 
l’optimització de recursos. Per això resulten cares i són només parcialment sa-
tisfactòries. En l’actualitat, a l’EDAR del Baix Llobregat només es reutilitza un 
1% de l’aigua tractada (1 hm3 anual) i es generen quasi 35.000 tones de fangs 
cada any, que van a l’agricultura; dels 110 GWh que es consumeixen anualment 
(entre gas i electricitat), només 12 GWh (10%) provenen del biogàs generat pels 
digestors de la mateixa planta. Com en totes les altres EDAR, la despesa ener-
gètica i els costos d’explotació són alts, la producció de béns és escassa i la ge-
neració de residus pobrament valoritzats elevada.
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 L’EDRIAR en curs de disseny permetrà recuperar per a usos industrials i ambi-
entals -en el futur, potser també domèstics- la totalitat de l’aigua tractada (100 
hm3 anuals), de reduir almenys en un 50% els fangs generats i reaprofitar-los, 
de reduir la demanda energètica fins a només un 30-35% de l’actual i d’incre-
mentar l’autogeneració d’energia (biogàs) o la captació d’energia renovable 
fins a cobrir la pràctica totalitat de la nova demanda (que serà de només 35 
GWh anuals, enfront dels 110 actuals). No és una carta als Reis. És una planta 
de nova generació concebuda amb una altra mentalitat i inscrita en un nou 
marc de demanda -aigua regenerada, nous materials reaprofitats-, més que 
emergent en l’actualitat. Després de l’experiència xilena, l’obstacle epistemo-
lògic i la mandra que han perpetuat les EDAR tal com són ara han estat ven-
çuts. A pocs anys vista, les EDRIAR seran unes EDAR 2.0 amb una pràcticament 
nul·la demanda energètica de la xarxa, amb costos d’explotació baixos i com-
pensats per la venda de nous béns (aigua regenerada, materials rescatats) i in-
significant generació de residus finals.

Aquestes noves plantes de tractament i recuperació seran peces claus par a la 
compleció del cicle antròpic de l’aigua. En efecte, l’EDRIAR del Baix Llobregat 
rebaixaria enormement la pressió extractora sobre els rius Ter i Llobregat, en 
esdevenir la baula que faltava per a la compleció del cicle antròpic. La minimit-
zació de les externalitats negatives, doncs, emissions de CO2 incloses, i la millo-
ra de resultats serien els propis d’una real economia circular, més enllà de som-
nis especulatius. De fet, totes les instal·lacions industrials haurien d’anar 
incorporant aquests principis estratègics.

Així que, mentre alguns construeixen el socialisme, uns altres han d’anar fent 
l’hangar, baldament només disposin d’indicacions estratègiques imprecises. La 
bona gestió empresarial sostenibilista és produir, a preu just i sense externalit-
zacions deletèries, béns o serveis realment necessaris, garantir la viabilitat in-
definida de la companyia i repartir beneficis raonables entre els seus membres, 
per aquest ordre. No és maquillar resultats ampliant capital i defugint amortit-
zacions, ni centrar-se en l’obtenció de guanys borsaris. En l’actual moment, ha 
de fer un esforç per optimitzar l’eficiència i identificar les escales i els marcs 
d’actuació possibles per poder transitar assossegadament cap al nou paradig-
ma i fins per propiciar-ne l’adveniment. En efecte, els increments d’eficiència i 
la minimització de les externalitzacions negatives són positius en ells mateixos 
i indueixen nous processos en la línia desitjable, línia que es veuria enrobustida 
amb la patrimonialització de l’ambient i del paisatge. Els nous plantejaments, 
aleshores, esdevindrien corol·laris més encara que objectius. Propendir a l’eco-
nomia circular és una bona manera d’aconseguir-ho, segurament.
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Abstract

El crecimiento azul puede verse obstaculizado por la presión que la actividad huma-
na realiza en mares y océanos, y la interferencia que se provoca entre actividades 
que rivalizan por un entorno espacial marítimo.

La ponencia realiza una análisis sobre los modelos de gobernanza y su grado posible 
de eficacia, a través de un largo recorrido que va desde la Política Marítima Integral, 
la Planificación Marítima Espacial y los Planes de Acción desarrollados en el Atlántico 
para detenerse en plan WestMED del Mediterráneo. Reflexiona y aporta opinión so-
bre el “modelo de gobernanza” que puede resultar más eficaz para ser adoptado en 
el Mediterráneo occidental.

I. Introducción

La OCDE estima que las industrias basadas en los océanos aportan aproxima-
damente 1,3 billones de euros al valor agregado bruto mundial. Los océanos 
también albergan una biodiversidad rica, frágil y en gran parte inexplorada, 
que proporciona una variedad de servicios ecosistémicos importantes. Por 
ejemplo, los océanos producen la mitad del oxígeno en la atmósfera terrestre 
y absorben el 25% de las emisiones de CO2.

Más del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos y mares. Y, 
con una población mundial que alcanzará los 9-10 mil millones para el año 
2050, se espera que aumenten las presiones sobre los mismos. La competen-
cia mundial por materias primas, alimentos y agua será más intensa, mientras 
que la pesca ilegal, la piratería, el cambio climático y la contaminación marina 
ya están amenazando la salud de nuestros océanos.
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Es por ello por lo que el mantenimiento de unos océanos sanos es esencial 
para la humanidad, no solamente como reguladores del clima, fuente de segu-
ridad alimentaria mundial o salud humana, sino también como motores del 
crecimiento económico.

En Europa, entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea, 22 tienen costa 
y dos terceras partes de las fronteras europeas son fijadas por el mar forman-
do parte de la identidad europea. Los mares y océanos de Europa constituyen 
pues una buena fuente, si bien con frecuencia infravalorada, de innovación, de 
crecimiento y de puestos de trabajo. Sin embargo, incluso para Europa sus 
océanos y mares, sus aguas interiores son aún un ámbito casi inexplorado, tan-
to desde el punto de vista “espacial” como desde su “potencial económico”.

Teniendo en cuenta estos datos, resulta lógico que la Comisión Europea inten-
te participar e intervenir en los mares y océanos ofreciendo apoyo en diversos 
campos y, muy especialmente, en materia de gobernanza en sus aguas interio-
res (hasta las 12 millas) y en su Zona Económica Exclusiva ZEE (entre las 12 y las 
200 millas), las aguas compartidas con terceros países como en el caso del Me-
diterráneo y en las denominadas aguas lejanas o alta mar, cooperando activa-
mente con otros territorios y organismos como Naciones Unidas, OCDE o el 
propio Banco Mundial (véanse las imágenes siguientes).

 
Fuente: Gobernanza para la protección del medio marino en España. Guía práctica de 
IIDMA 2009 y Comisión Europea, DG Asuntos Marítimos y Pesca. Aspectos legales de 
planificación espacial marítima. Octubre de 2008.
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A lo largo de esta ponencia se presenta una visión general de hechos sobre la 
participación en materia de gobernanza comunitaria y se visualiza el propio 
concepto de gobernanza para adentrarse en el punto de reflexión y análisis de:

Cómo debería evolucionar el sistema de gobernanza adoptado en aguas interio-
res de la Unión Europea y, especialmente, en el espacio Mediterráneo donde la 
información y la reflexión para la toma de decisiones deben contar con la compli-
cidad de los estados Ribereños del Sur de la Mediterránea si se desea efectividad;

Cuál es el tipo de toma de decisiones más eficaz y eficiente si nos enfrentamos a 
una Gobernanza Compleja desde una perspectiva policéntrica, y

Podemos garantizar que los impactos entre sectores económicos cuando se acti-
van políticas sectoriales y se negocian convenios laborales son tomados en cuen-
ta, es decir, las externalidades negativas son tenidas en cuenta y si estas son am-
pliamente compensadas por las externalidades positivas generadas.

2. La gobernanza, un concepto aplicado a mares y océanos

2.1. Gobernanza internacional de los océanos

Cuanto más se globaliza nuestro mundo, mayor es la tensión que se ejerce so-
bre sus ecosistemas marinos. Si se quiere aliviar esa tensión, se requieren unas 
sólidas reglas del juego, además de definirlas con claridad y de contar con la 
aceptación de todos, para que sean fácilmente ejecutables.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 
1982, complementada por el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Pobla-
ciones de Peces de 1995, sigue constituyendo posiblemente una referencia cla-
ve en este campo.

Aunque el Convenio UNCLOS imponía una serie de obligaciones generales para 
la protección del medio marino y para el desarrollo de la cooperación, y a pesar 
de acuerdos sectoriales y de protección del medio ambiente marino impulsa-
dos a partir de entonces, se puede afirmar que, hasta 2016, no existió ningún 
mecanismo que permitiese tomar, desde una perspectiva transversal, medidas 
efectivas para la alta mar.
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Después de consultar a los gobiernos y otras partes interesadas del océano, la 
Comisión Europea terminaría concluyendo que el marco existente para la go-
bernanza internacional de los océanos no era lo suficientemente eficaz para 
abordar los desafíos compartidos. La Comunicación conjunta, como se relata a 
continuación, buscaría corregir esto1. Como actor global fuerte, la Unión Euro-
pea se planteó establecer su respuesta para una mejor gobernanza de los océa-
nos, y confió en un enfoque internacional intersectorial basado en normas.

El 10 de noviembre de 2016, la Comisión Europea y el Alto Representante de la 
UE establecieron una Agenda Conjunta para el futuro de nuestros océanos, 
proponiendo 50 acciones para océanos seguros, limpios y gestionados de for-
ma sostenible en Europa y en todo el mundo.

La también denominada Comunicación conjunta es una parte integral de la res-
puesta de la UE a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, en particular de su Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 “para conser-
var y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos mari-
nos”. La misma se basa en el mandato político otorgado al Comisario Vella por 
el presidente Juncker para participar en la configuración de la gobernanza in-
ternacional de los océanos en la ONU, en otros foros multilaterales y bilateral-
mente con socios globales clave.

La Estrategia Global se presentó por la alta representante y vicepresidenta Fe-
derica Mogherini en junio de 2016, quien exigió una mayor conexión entre las 
políticas interior y exterior.

En términos de Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la 
Unión Europea quedaría clara la responsabilidad de la UE en la promoción de la 
seguridad y la protección, el crecimiento marítimo a escala mundial y la gober-
nanza mundial a través de asociaciones bilaterales, regionales y multilaterales.

2.1.1.- Una nueva Agenda para los océanos

La Comunicación conjunta sobre la gobernanza internacional de los océanos 
se basa en un entendimiento ampliamente compartido de que el marco de go-

1. Comisión Europea. Gobernanza internacional de los océanos: la contribución de la UE a la se-
guridad, la protección y la limpieza de los océanos y a la sostenibilidad de su gestión. Bruse-
las, 10 de noviembre de 2016.
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bernanza del océano debe fortalecerse, que las presiones sobre los océanos 
deben reducirse y que los océanos del mundo deben utilizarse de manera sos-
tenible. También hace hincapié en que es necesario comprender mejor los 
océanos para lograr estos objetivos.

La Comunicación propone formas para que la UE pueda intensificar y desem-
peñar un papel más importante a nivel mundial y regional para configurar la 
manera en que se gestionan y utilizan. Establece acciones detalladas para dar 
forma a la gobernanza internacional en tres áreas prioritarias:

1. Mejorar el marco de gobernanza internacional de los océanos: la norma-
tiva actual sobre los océanos debe desarrollarse más y aplicarse mejor, 
por ejemplo, abordando las zonas situadas fuera de las jurisdicciones na-
cionales o aplicando los objetivos de desarrollo sostenible acordados a 
escala internacional, una medida concreta por ejemplo sería el cómo lle-
gar a crear un 10% de zonas marinas protegidas para 2020.

2. Reducir la presión humana sobre los océanos y crear las condiciones para 
que florezca una economía azul sostenible: evidencia aspectos cruciales de 
cómo limitar el calentamiento y la acidificación de los océanos que absor-
ben ese 25% del CO2 generado y poseen un comportamiento de verdaderos 
reguladores del clima. Visualiza cómo la basura marina constituye una gra-
ve amenaza para los océanos. En este sentido, en el marco del «Plan de 
acción de la economía circular», por ejemplo, se propone una estrategia 
sobre los plásticos2 que contribuya a reducir la basura marina en al menos 
un 30% de aquí a 2020. Y resalta las labores que se deberían hacer en pro de 
directrices internacionales para la ordenación del espacio marítimo de aquí 
a 2025 y ayudar a ampliar las zonas marinas protegidas en todo el mundo 
con la financiación de los programas Horizonte 2020 y LIFE entre otros.

3. Fortalecer la investigación y la obtención de datos sobre los océanos a 
escala internacional: se calcula que el 90% de los fondos marinos de los 
océanos sigue sin cartografiar. Menos del 3% se utiliza para actividades 
económicas. Para gestionar de manera sostenible los recursos oceáni-
cos y reducir la presión humana es esencial una mayor comprensión y 
unos conocimientos científicos fiables. La Red Europea de Observación 
e Información del Mar proporciona datos procedentes de más de cien 

2. COM (2017) 33 final. Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.. Sobre la aplicación del plan de acción 
para la economía circular.
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organismos de investigación marina. La Comisión propuso convertir esa 
base de datos en una red mundial de datos sobre el medio marino.

La Agenda, por tanto, establecería la necesidad de vincular las dimensiones de 
seguridad interior y exterior para obtener una buena gobernanza de los océa-
nos. Y tendría en cuenta las estrategias existentes, especialmente la Estrategia 
de Seguridad Marítima de la UE y las estrategias de regiones como el Golfo de 
Guinea y el Océano Índico, incluida la política integrada para el Ártico.

2.1.2. ¿Qué se entiende por gobernanza internacional de los océanos?

La gobernanza internacional de los océanos tiene que ver con la gestión y el 
uso de los océanos en todo el mundo a fin de mantenerlos saludables, produc-
tivos, seguros y resilientes.

Hoy, el 60% de los océanos están fuera de las fronteras de la jurisdicción nacio-
nal. Esto implica una responsabilidad internacional compartida. En virtud de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se ha estableci-
do una plétora de derechos jurisdiccionales, instituciones y marcos específicos 
para organizar la forma en la que los humanos usan estas aguas.

La acción de la UE sobre gobernanza internacional de los océanos tiene como 
objetivo construir sobre este marco y trabajar con otros para mejorar la salud 
de este recurso, que está abierto a todos los Estados.

2.1.3.  ¿Qué se ha hecho de momento y cómo se ha ido incorporando a nivel 
comunitario e internacional?

Citando a la propia Comisión Europea, la Unión Europea ha estado defendien-
do acciones decididas para nuestros océanos incluso antes de adoptar la Co-
municación Conjunta. Solo en los últimos 10 años, la UE:

– adoptó un enfoque holístico para todas las cuestiones marinas y marítimas: 
la política marítima integrada de la UE;

– estableció un conjunto de normas medioambientales obligatorias para ga-
rantizar que los agentes marítimos de la UE utilicen los recursos marinos de 
forma sostenible, donde sea que operen;

– desarrolló una estrategia a nivel de la UE para impulsar el crecimiento azul 
sostenible e inclusivo, incluidas las consideraciones de economía azul en las 
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políticas exteriores en lo que respecta a los recursos naturales, la energía, 
el comercio, el desarrollo y la seguridad;

– estableció estrategias regionales para abordar desafíos y oportunidades 
comunes, colaborando estrechamente con países no pertenecientes a la UE 
y partes interesadas de la sociedad civil y el sector privado;

– destinaría unos 350 millones de euros al año para investigación marina, 
que mejoraría la cooperación y el intercambio de información, lo que su-
pondría que los datos marítimos fuesen de acceso público;

– participó en foros internacionales e intersectoriales para abordar el desa-
fío común de garantizar mares y océanos seguros, limpios y productivos 
en todo el mundo.

– adoptó la Estrategia de seguridad marítima de la UE como una herramien-
ta común e integral para identificar, prevenir y responder a los desafíos de 
seguridad.

2.2. Gobernanza en aguas interiores

2.2.1.  La Política Marítima Integral (PMI), en inglés Integral Maritime Policy 
(IMP)

En 2017, la PMI cumplió 10 años desde su lanzamiento por parte del entonces 
presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso. Era un concep-
to novedoso y complejo incluso para ser hoy entendido.

Como la mayoría de políticas relacionadas con el mar, la PMI también goza de 
una dimensión internacional en su comunicación COM (2009) 536 final3.

Dentro del listado de acciones que proponía la citada comunicación, cabe re-
saltar las siguientes propuestas:

a) UE como actor mundial: reforzar el papel de la UE como actor mundial 
con una participación mayor y más unificada en los foros multilaterales 
(de acuerdo con el principio que propugna para ella la unidad de su re-
presentación exterior); promover que todos los Estados se adhieran al 
Convenio de Naciones Unidas del Derecho del Mar.

3. Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de la dimensión internacional de la Política 
Marítima Integrada de la Unión Europea. (COM(2009)536 final)
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b) UE como actor de diálogo en asuntos marítimos y de empleo: se esta-
blece el favorecer, de común acuerdo con sus principales socios, diálo-
gos de alto nivel sobre asuntos marítimos, aprovechando las sinergias 
que puedan darse con los diálogos sectoriales ya existentes en otros 
ámbitos; seguir trabajando para que se otorgue más importancia a los 
océanos y costas en la agenda de cambio climático; continuar apoyan-
do un enfoque integrado para la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad marina; proseguir la cooperación con la OIT para impul-
sar, en el sector marítimo, unas condiciones laborales dignas.

c) UE como actor de diálogo en la política de vecindad para aguas comparti-
das: el proseguir el diálogo sobre la PMI tanto bilateralmente, con los ins-
trumentos de la Política Europea de Vecindad, como multilateralmente, en 
los marcos existentes para cada cuenca marina (por ejemplo, la Unión para 
el Mediterráneo, la Dimensión Septentrional o la Sinergia del Mar Negro), 
compartiendo con sus vecinos las mejores prácticas para la aplicación de 
los instrumentos de la PMI y animándoles a ponerlos en práctica, etc.

¿Cuál era el enfoque y sus instrumentos?

La idea inicial de la Política Marítima Integrada de la UE (PMI) es intentar orga-
nizar las actividades marítimas multidisciplinares de manera más coherente 
cuando varias autoridades y actores trabajan sobre un mismo ámbito, como 
ocurre, por ejemplo, en materia de vigilancia marítima.

Para intentar evitar que se dupliquen las actividades o que haya falta de enten-
dimiento entre autoridades, pero también para aprovechar mejor las posibles 
sinergias y desarrollar el potencial de las actividades marítimas y marinas para 
el empleo y el crecimiento.

Para ello se impulsa la fórmula de empezar a trabajar de una forma integrada, 
con participación de todos los actores de una forma conjunta y coordinada, a par-
tir de la cual se empezaron a dar los primeros pasos hacia un sistema de gober-
nanza participativa.

Con esta idea en la mente, e inspirándose en iniciativas similares, la Comisión 
Europea presentó el llamado Libro Azul de la PMI4, en Lisboa, el 22 de octubre 

4. Comunicación de la Comisión sobre una política marítima integrada para la UE. (COM (2007) 
575, de 10 de octubre de 2007).

001-450 ponenciasEIX11.indd   74 23/07/2018   18:03:32



75

Iolanda Piedra Mañes

de 2007, en una conferencia organizada al efecto. El calificativo de «azul» tiene 
obviamente carácter simbólico, pero también es una fórmula ideada para re-
solver un problema terminológico.

El Libro Azul se elaboró sobre la base de los resultados de la consulta pública 
en torno al Libro Verde de 2006, Hacia una futura política marítima de la Unión: 
perspectiva europea de los océanos y los mares, COM (2006) 275, de 7 de junio 
de 2006.

El paso lógico después de un Libro Verde, en el contexto UE, es llamar al resul-
tado un Libro Blanco, pero en el caso de la PMI, al no haber una política maríti-
ma integrada como tal en los tratados de la UE, no estaba permitido usar el 
término técnico Libro Blanco. De ahí, la solución práctica de, utilizar el color del 
mar, que no comporta ningún tipo de significado específico de tipo jurídico en 
los tratados de la UE, pero sí ofrece contenido simbólico.

De hecho, para entender en qué consiste la PMI, tenemos que tener en cuenta 
que funciona en dos planos. Por un lado, en sentido amplio, la PMI es un princi-
pio inspirador para todas las actividades marinas y marítimas, pero, por otro, 
en un sentido más concreto, se refiere solo a ciertas actividades, que forma-
rían el núcleo de la PMI. O, dicho de otro modo, debía de inspirar el trabajo de 
todas las autoridades nacionales y comunitarias que se ocupan de cuestiones 
con vertiente marítima y, a la vez, trabajar en los aspectos propios como: asun-
tos marítimos y de pesca, transporte marítimo, investigación marina y la vigi-
lancia marítima con afectaciones en diversas Direcciones Generales de la Comi-
sión Europea (DGMARE, DGMOVE, DGRESEARCH o DGHOME).

De los tres instrumentos transversales (intercambio de información sobre vigi-
lancia marítima, organización de los datos sobre el medio marino y la planifica-
ción marítima espacial), este último es el más relevante para el tema que nos 
ocupa.

II.2.2.  La Planificación Marítima Espacial -PM – e identificada en inglés como 
Maritime Space Planning -MSP

Si hablamos de planeamiento urbanístico, en términos terrestres, o planifica-
ción urbana, entendemos el conjunto de instrumentos técnicos y normativos 
que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su 
transformación o, en su caso, conservación.
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Este comprende un conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyecti-
vas con las que se establece un modelo de ordenación para un ámbito espacial. 
La planificación urbana ordena espacios y para ello precisa de un buen conoci-
miento del medio físico, demográfico, social y económico, entre otras discipli-
nas, si se desea realizar de manera eficaz.

Una particularidad no menor es que ese espacio terrestre se identifica con un 
municipio, una provincia, región, en esencia con un territorio perfectamente 
delimitado y con una autoridad gubernamental que tiene competencias sobre 
el mismo.

Desde la publicación del Libro Azul, la DGMARE se puso a trabajar para conse-
guir la aprobación de una normativa específica sobre la planificación marítima 
espacial para que los Estados miembros planeasen los momentos y lugares 
donde se debían efectuar las actividades humanas en el mar, con objeto de 
aprovechar mejor el medio marino.

Para preparar la negociación de la directiva, la Comisión adoptó, en 2010, una 
Comunicación sobre planificación marítima espacial5 y ha estado organizando 
talleres y seminarios con los Estados miembros sobre el tema. Además, hubo 
una consulta pública sobre planificación marítima y gestión integrada de cos-
tas6.

El principal objetivo de la propuesta de Directiva era “impulsar el crecimiento 
sostenible de las actividades marítimas y costeras y el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos costeros y marinos”, a través del establecimiento de un mar-
co que propicie la aplicación efectiva de la ordenación del espacio marítimo en 
aguas de la UE y la gestión integrada de las costas de los Estados miembros.

La Planificación Espacial Marítima no es pues un fin en sí misma, sino una for-
ma práctica de crear y establecer un uso más racional del espacio marítimo y 
de limitar las interacciones que se producen entre los diferentes sectores eco-
nómicos que tienen el mar y el espacio marítimo como punto de encuentro.

5. Comunicación de la Comisión sobre la planificación del espacio marítimo de la UE. Logros y 
desarrollo futuro. (COM/2010/771 final).

6. Resumen de los resultados de la consulta pública sobre planificación marítima espacial y ges-
tión integrada de costas: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/
msp/summary-results-of-msp-questionnaire_en.pdf
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La Planificación Espacial Marítima es un proceso público de análisis y asigna-
ción de la distribución espacial y temporal de las actividades humanas en las 
zonas marinas y costeras para conseguir los objetivos ecológicos, económicos 
y sociales perseguidos, que, por lo general, se han especificado a través de un 
proceso político.

Comparado nuevamente con el proceso público terrestre, podría equipararse 
a la planificación urbanística asignando usos en cada espacio territorial.

El desarrollo impulsado de planificación es muy cuidadoso sobre la utilización 
de los espacios marinos y marítimos, a fin de evitar, en la medida de lo posible, 
la presión ambiental sobre el ecosistema marino y las interferencias que pue-
dan producirse entre diferentes actividades económicas.

A pesar de ello, las externalidades negativas son inevitables a distintos niveles: 
municipio, provincia, región, país e incluso en aguas compartidas entre Esta-
dos de la Unión Europea o con Terceros Países, por lo que se refiere al Medite-
rráneo como puede apreciarse en la figura siguiente.

Fuente: Comisión Europea, DG Asuntos Marítimos y Pesca. Aspectos legales de 
planificación espacial marítima. Octubre de 2008.
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El Norte Europeo supera al Sur en velocidad de desarrollo

El progreso dado a los mares y océanos del Norte de Europa ha sido superior al 
del Sur. De hecho, el Océano Atlántico goza de una velocidad muy superior al 
del Mar Mediterráneo.

La Comisión Europea ya hizo llegar en 2013 al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, el Plan de Ac-
ción para una Estrategia Marítima en la Región Atlántica, en el que se definían las 
prioridades de investigación e inversión con el objetivo de impulsar la economía 
azul en la región atlántica, después que en 2011 se diseñase su Plan Estratégico.

Desgraciadamente para los intereses de los habitantes de las ribera sur-euro-
pea, las regiones mediterráneas todavía esperaban por aquel entonces la 
adopción de una Estrategia y un Plan de Acción para el Mediterráneo en los 
mismos términos.

A nivel de PME, resulta hasta cierto punto comprensible que la preocupación 
en instancias europeas fuese mayor en la ribera Atlántica para acompañar el 
Plan de Acción establecido y así evitar las interferencias entre

Fuente: Elaboración propia a través a partir del Atlas Marítimo de la UE y la promulgación 
de WestMED en Nápoles, noviembre de 2017.
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Estados Miembros de Unión. De ahí, que se desarrollasen para las aguas com-
partidas entre estados de la UE, planes específicos delimitando macroáreas de 
actuación comunitaria, tal como muestra la siguiente figura.

Respetando las siglas (no se traducen los nombres), la evolución de la PMS se-
ría:

1. MASPNOSE - Preparatory Action on Maritime Spatial Planning in the 
North Sea (2010-12)

2. Plan Bothnia - Preparatory Action on Maritime Spatial Planning in the 
Baltic Sea (2010-12)

3. BaltSeaPlan - Baltic Sea Region Programme project “Introducing Mariti-
me Spatial Planning in the Baltic Sea” (2009–12)

4. TPEA, Transboundary Planning in the European Atlantic – Project on Ma-
ritime Spatial Planning in the Atlantic, including the Celtic Sea and Bay of 
Biscay (2012-14)

5. ADRIPLAN - ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning (2013-15)

6. WestMED – (2017-2020)

Cada uno de esos planes intenta ordenar -con gran exquisitez de detalle- el 
conjunto de actividades que comparten espacio marino y costero. A simple vis-
ta puede observarse la complejidad que existe a la hora de impulsar políticas 
sectoriales dentro de una Macroárea de intervención que supongan mejorar 
las condiciones en las que opera el tejido productivo y, por ende, el empleo en 
cada uno de los sectores económicos. Evitar los impactos en el ecosistema ma-
rino y en el resto de actividades económicas que se desarrollan en la misma 
área es una tarea compleja.

En término de tempos, rápidamente se desarrollaría la zona Atlántica con cua-
tro planes: MASPNOSE, Plan Bothnia, BaltSeaPlan - Baltic Sea Region, TPEA. El 
mar Mediterráneo hasta hace muy poco únicamente contaba con una inter-
vención denominada ADRIPLAN en el mar Adriático-Iónico7.

7. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5;the
me=113:0.75
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En el Mediterráneo occidental los esfuerzos que requiere abordar una Planifi-
cación Marítima Espacial en aguas compartidas es mayor que en el Atlántico. A 
la complejidad del sistema en sí mismo hay que añadir la necesidad de avanzar 
en materia de Política de Vecindad entre los estados de ambas Riberas Norte y 
Sur del Mediterráneo.

Por sorpresa de algunos, el 30 de noviembre de 2017 en Nápoles8, se consegui-
ría suscribir el WestMED entre la Comisión Europea y la Unión para el Medite-
rráneo (UfM). Ambas instituciones se configuraban como asociación a fin de 
implementar un sistema de gobernanza y gestión. A todos los efectos se trata 
de una Declaración de los Ministros responsables de los asuntos marítimos de 
los Países participantes para la implementación de la Iniciativa para el desarro-
llo sostenible de la economía azul en el mediterráneo occidental.

Sus precedentes eran:

– Declaración ministerial de la UpM sobre la economía azul adoptada el 17 
de noviembre de 2015, Bruselas, donde se invitó a los países participan-
tes a explorar el valor y la viabilidad de las estrategias apropiadas para el 
nivel subregional y construir sobre la experiencia del Diálogo 5+5.

– Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de Argelia, Francia, Italia, Li-
bia, Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal, España y Túnez el 28 de oc-
tubre de 2016, donde se instaba a seguir trabajando en la iniciativa para 
el desarrollo sostenible de la economía azul en el Mediterráneo occiden-
tal; y la

– Comunicación de la Comisión Europea de 19 de abril de 2017 por la que se 
adopta la Iniciativa para el desarrollo sostenible de la economía azul en el 
Mediterráneo (WestMED), en su Marco de Acción, y el conjunto de con-
clusiones sobre el crecimiento azul adoptado el 26 de junio de 2017.

Por fin se estaban reconociendo las conclusiones del Consejo sobre el creci-
miento azul que a modo de resumen pusieron de manifiesto la necesidad de:

– Respaldar los contenidos de la Comunicación sobre la Iniciativa para la 
sostenibilidad y el desarrollo de la economía azul en el Mediterráneo occi-
dental y la bienvenida del Marco de acción continuo que lo acompaña 

8. http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-17-declaration-on-blue-eco-
nomy_en.pdf
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como un enfoque marítimo amplio y compartido con los países vecinos. El 
objetivo era crear puestos de trabajo y crecimiento en esta región, mejo-
rando la protección y la seguridad, impulsando la innovación y la habilidad 
de desarrollo y promoción de la gobernanza sostenible de los océanos;

– Reconocer la necesidad de que los países socios del Sur involucrados res-
palden también la Iniciativa WestMED para que sea una iniciativa real-
mente compartida, trabajen juntos para establecer la estructura de go-
bernanza y, en particular, establecer el grupo de trabajo que permita el 
vínculo más estrecho con el proceso de la Unión para el Mediterráneo 
(UpM). A su vez, se invita a los países implicados, la Comisión Europea y 
la Secretaría de la UpM a remitir la implementación de esta iniciativa en 
coherencia con todas las demás iniciativas que están teniendo lugar en la 
región del Mediterráneo Occidental;

– Hacer hincapié en que el ámbito de acción y los posibles beneficios de la 
iniciativa continúan abiertos a otros socios.

La Declaración también dispone el:

– Reconocimiento que a nivel de gobierno se involucran dos niveles:

(a) liderazgo político y la propiedad de los Ministros,

(b) la coordinación y la implementación por parte de WestMED Grupo de 
Trabajo -en adelante denominado “Comité Directivo” de WestMED- y 
que estos niveles están interrelacionados, en particular el liderazgo 
político y la propiedad es un prerrequisito para una coordinación e im-
plementación efectiva; 

– Confiar en el WestMED Comité Directivo para liderar y monitorear la im-
plementación del Plan de Acción y el proponer su modificación cuando 
se considere necesario.

Se inspira en el principio de que la gobernanza es un proceso compartido que 
describe -cómo y por qué y a quién-, la Iniciativa es administrada e implementa-
da y que su éxito, por lo tanto, se basa en un esfuerzo colectivo de los países 
participantes.

El 1 de marzo de 2018, en Bruselas tendría lugar la 1.ª reunión del Comité Direc-
tivo sobre la Iniciativa para el desarrollo sostenible de la economía azul en el 
Mediterráneo occidental, poniéndose en funcionamiento realmente a nivel de 
acción.
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A estas alturas se puede comprender que tanto esfuerzo solo es comprensible 
si a nivel europeo y, especialmente en el Mediterráneo, el crecimiento económi-
co y el empleo pueden en gran medida depender de la evolución futura de su 
economía Azul.

2.2.3. La Economía Azul (Blue Economy)

La mejor prueba de esta apuesta se vería en ocasión de la Presidencia chipriota 
del Consejo con la celebración de una conferencia con los Ministros de Exterio-
res sobre la PMI y que sirvió para la firma de la denominada Declaración de Li-
massol (8 de octubre de 2012)9 donde se acuerda para el programa presupues-
tario 2014 a 2020 destinar una parte sustancial del presupuesto de inversiones 
territoriales y sectoriales dirigidas a los sectores e infraestructuras de la Econo-
mía Azul, al haber sido reconocidos como vitales muchos sectores para la reac-
tivación económica de Europa.

El Parlamento Europeo aprobó, el 6 de julio de 2013, el “Informe sobre el Creci-
miento Azul: fomento del crecimiento sostenible en los sectores marinos, del 
transporte marítimo y del turismo en la Unión Europea”, en el que se considera 
que el progreso tecnológico y la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento 
sostenible aumentarán el volumen de la Economía Azul hasta los 590.000 mi-
llones € para 2020, y que esta representará la “creación de 7 millones de puestos 
de trabajo en toda la Unión Europea”.

Reproduciendo literalmente un gráfico que pienso que es muy significativo y 
sobre el que la Comisión Europea integra en la denominada economía Azul en 
su COM(2012) 49410:

9. Declaration of the European Ministers responsible for the Integrated Maritime Policy and the 
European Commission, on a Marine and Maritime Agenda for growth and jobs the “Limassol 
Declaration”.

10. Fuente: Crecimiento azul. Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible. 
COM(2012) 494. Bruselas, 13.9.2012.
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Economía Azul y sectores
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extracción de petróleo y gas del mar

navegación marí�ma de larga distancia
navegación marí�ma de corta distancia

navegación de recreo y puertos
servicios de ferry para pasajeros

turismo de crucero
pesca

transporte en aguas interiores
protección de costas

energía eólica marina
seguimiento y vigilancia

biotecnología azul
desalinización

extracción de agregados
productos acuá�cos marinos

extracción de minerales marinos
energías renovables oceánicas 

(VAB mill. EUR)

Fuente: Crecimiento azul. Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo 
sostenible. COM (2012) 494.

Economía Azul en Cifras

Fuente: Iolanda Piedra (Presidenta del Clúster Marítimo Balear). Crecimiento Azul en el 
Mediterráneo: perspectiva de España. Palma de Mallorca, 2 y 3 de Mayo 2013, a partir de 
diversos documentos de la CE.
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Siendo fieles a los estudios aceptados por la DGMARE, el desarrollo económico 
sostenible en base a la denominada Economía Azul es el compuesto por 27 subsec-
tores de los cuales 11 son esenciales para el crecimiento económico de Europa11.

Las fases de desarrollo en que se encuentran todos estos subsectores cubren 
todo el espectro posible como se puede observar en la figura siguiente y van 
desde una: Fase Madura (Transporte Marítimo, Explotación petrolífera y de 
gas Offshore, Turismo costero...), Fase en Crecimiento (acuicultura, Energía Eó-
lica Offshore, Industria de los Cruceros, Vigilancia y Seguimiento Espacial Mari-
no...) o Fase Predesarrollada (Biotecnología Azul, Energía Azul Renovable 
Oceánica o la Industria de la Minería Marina...).

Fuente: Iolanda Piedra (Presidenta del Clúster Marítimo Balear). Crecimiento Azul en el 
Mediterráneo: perspectiva de España.

Palma de Mallorca, 2 y 3 de mayo de 2013, a partir de Blue Growth. Scenarios and 
drivers for Suitable Growth from the Oceans, Seas and Coasts (DGMARE 2012).

La premisa de Blue Growth o Crecimiento Azul es que los océanos, los mares y 
las costas contribuyen de manera decisiva a los desafíos actuales, como la glo-
balización y la competitividad, el calentamiento global y el cambio climático. 
Además, los océanos y los mares juegan un papel crucial en términos de cues-
tiones relacionadas con la pobreza, la movilidad y la creciente escasez de re-
cursos naturales y la vulnerabilidad del planeta.

La Economía Azul ofrece un enorme potencial para un crecimiento económico, 
laboral e inteligente, sostenible e inclusivo, por lo que Blue Growth actualmen-
te comprende el pilar marítimo de la Estrategia Europa 2020.

Para aprovechar su potencial futuro, las actividades económicas marítimas de-
ben:

11. Blue Growth Scenarios and drivers for Sustainable Growth from the Oceans, Seas and Coasts. 
DG MARE Rotterdam/Brussels, 13 de marzo de 2012.
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1. Realizarse fruto de combinaciones inteligentes que aprovechan las siner-
gias y crean una masa crítica. La innovación es clave para ello así como el 
control de los impactos entre sectores.

2. Las actividades económicas marítimas deben ser sostenibles: un enfo-
que integrado con un enfoque a largo plazo que responda a los desafíos 
mundiales en materia de recursos, clima y medio ambiente.

3. Requieren del apoyo adecuado de las políticas locales, nacionales, de la 
UE e internacionales.

4. Y las actividades económicas marítimas deben ser inclusivas, proporcio-
nar oportunidades de empleo y promover la plena participación, espe-
cialmente de las poblaciones locales y costeras.

A nivel de cifras y concretamente para ver su importancia en el Mediterráneo 
podemos realizar una primera estimación de la economía azul12 directamente 
de los datos del PIB del 2014 hasta el 2016:

Territorio

UE (28) 14.011 (bil.)

PIB                   
(2014)

PIB            
(2015)

% Variación
2015

14.728 (bil.) 4,86

PIB                
(2016)

14.825 (bil.)

UE MEDITERRANEA 5016 (bil.) 5234 (bil.) 4,16 5247 (bil.)

ESPAÑA 1.149 (bil.) 1.203 (bil.) 4,5 1.233 (bil.)

ESPAÑA (MED) 488.934 (mil.) 509.962 (mil.) 4,1 528.853 (mil.)

CATALUÑA 196.676 (mil.) 205.535 (mil.) 4,3 213.766 (mil.)

% Variación
2016

1

0,2

0,01

3,5

4

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat – PIB Producto Interior Bruto a precios de 
mercado – precios corrientes.

Por tanto, para el Estado Español y la Región de Cataluña es esencial liderar el 
proceso si quiere beneficiarse de la Iniciativa y evitar en la medida de lo posible 
las interferencias que puedan sufrir sectores tan importantes en términos de 
PIB como su turismo costero, el sector portuario (especialmente los puertos 
de Barcelona y Tarragona), el sector energético off-shore o el transporte marí-
timo tanto de mercancías como de pasajeros.

12. No existe una estimación real a nivel de Tablas-IO, los datos que se presentan son los valores 
directos no corregidos.
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3.  Los modelos de gobernanza del concepto de la gobernanza a la praxis 
en entornos oceánicos y marinos del mediterráneo occidental

3.1. Del concepto de la gobernanza a la praxis

El concepto gobernanza ha ganado protagonismo dentro del mundo académi-
co, investigador y político. Existen diversos documentos y estudios que reali-
zan una revisión exhaustiva de los distintos modelos y usos de “gobernanza”, 
así como investigaciones dirigidas a promover y establecer niveles aceptables 
de la denominada “buena gobernanza”13.

A un nivel estrictamente conceptual, la literatura nos presenta una diversidad 
de combinaciones de dos elementos que van desde una definición centrada en 
el Estado hasta una perspectiva policéntrica, con foco en otros actores del sis-
tema, pasando por una gama importante de variaciones entre estas posiciones 
dominantes.

La perspectiva policéntrica es más multidisciplinaria y aplicable a la reflexión 
de este documento, al referirse básicamente a un proceso que envuelve el Es-
tado, la Sociedad Civil y el Sector Privado. La peculiaridad en cada caso es su 
aplicación y especialmente en lo que se refiere a los roles atribuidos a cada uno 
de estos actores. En términos de los neomarxistas, la gobernanza es más un 
juego de poder, en el cual la competencia de intereses, el conflicto y la negocia-
ción son elementos básicos, como se expone en trabajos de Manuel Castells 
quien se sirve para ilustrar esta perspectiva, ver Manuel Castells (2002; 1988; 
1989; 1997; 1998; 2002)14.

La Comisión Europea15 identificó la reforma de la gobernanza europea como 
uno de sus cuatro objetivos estratégicos a principios del 2000. Los aconteci-

13. Véase María Victoria Whittingham Munévar, Ph.D. ¿Qué es la gobernanza y para qué sirve? Nú-
mero 2. Año 2010.

14. Castells, Manuel. End of millennium, Information age.  Malden: Blackwell Publishers. 1998. Cas-
tells, Manuel y Himanen, Pekka. The information society and the welfare state: the Finnish mo-
del. Oxford: Oxford University Press. 2002. Castells, Manuel y Solares Serrano, Humberto. 
Crisis urbana, estado y participación popular: (Seminario dictado por el Dr. M. Castells, en Co-
chabamba, del 31 julio al 3 de agosto de 1985). Cochabamba: Colegio de Arquitectos de Co-
chabamba. 1988. Castells, Manuel y Susser, Ida. The Castells reader on cities and social theory. 
Malden: Blackwell. 2002.

15. LA GOBERNANZA EUROPEA. Un Libro Blanco. COM (2001) 428 final.
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mientos políticos que se han producido desde entonces han evidenciado que 
la Unión se enfrenta a un doble desafío:

• Se precisa una actuación urgente para reformar la gobernanza en el mar-
co de los actuales Tratados, y también

• Se requiere un debate más amplio sobre el futuro de Europa en la pers-
pectiva de la Gobernabilidad.

En ese mismo documento ya se recogerían los principios de la denominada 
“buena gobernanza” y de los cambios propuestos para la redacción del Libro 
Blanco: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. Cada 
uno de estos principios resulta esencial para la instauración de una gobernan-
za a todos los niveles de gobierno: mundial, europeo, nacional, regional y local.

• Apertura. Las instituciones deberían trabajar de una forma más abierta.

• Participación. La calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas de la 
Unión implican una amplia participación de los ciudadanos en todas y 
cada una de las distintas fases del proceso, desde la concepción hasta la 
aplicación de las políticas.

• Responsabilidad. Es preciso aclarar el papel de cada uno en los procesos 
legislativos y ejecutivos. Cada una de las instituciones de la Unión Euro-
pea debe explicar su decisión en Europa y asumir la responsabilidad que 
le incumba. Pero también se precisa una mayor claridad y una mayor res-
ponsabilidad de los Estados miembros y de todos los agentes que partici-
pan en el desarrollo y aplicación de las políticas de la Unión Europea en 
los distintos niveles.

• Eficacia. Las medidas deben ser eficaces y oportunas y producir los resul-
tados buscados, sobre la base de unos objetivos claros, de una evalua-
ción de su futuro impacto y, en su caso, de la experiencia acumulada. La 
eficacia requiere también la aplicación de las políticas de la Unión Euro-
pea y que las decisiones se vuelven al nivel más apropiado.

• Coherencia. Las políticas públicas desarrolladas y las acciones emprendi-
das deben ser coherentes y fácilmente comprensibles. La necesidad de 
coherencia de la Unión es cada vez mayor: sus tareas son cada vez más 
complejas y la ampliación elevará la diversidad; cuentos desafiantes 
como el del cambio climático o la evolución demográfica rebasan las 
fronteras de las políticas sectoriales que han cimentado la construcción 
de la Unión. La coherencia requiere un liderazgo político y un firme com-
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promiso por parte de las instituciones con vistas para “garantizar un en-
foque coherente dentro de un sistema complejo”.

Sería a posteriori en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea donde se arti-
cularía la manera en que la Unión utiliza los poderes que le otorgan sus ciuda-
danos.

A nivel marino-marítimo, el Libro Azul tomaría el testigo. El Libro Azul propug-
naría un replanteamiento radical de nuestra manera de entender la gobernanza 
respecto de mares y océanos en todos los niveles de la Administración: Institucio-
nes de la UE, Estados Miembros y Regiones.

La Unión propiciaría una serie de medidas para descompartimentar varias polí-
ticas vinculadas al mar, impulsar una mayor participación de los interesados 
del sector marítimo y encontrar posibles sinergias16.

A través del proceso de consulta llevado por parte de las instituciones comuni-
tarias, las partes interesadas han participado -por el momento- en la elabora-
ción de una política marítima integrada en la UE.

Las regiones, las empresas y las ONG fueron las primeras en defender la necesi-
dad de reunir las políticas de la UE que afectan a los mares, los sectores maríti-
mos y las regiones costeras. Sus contribuciones han sentado las bases para la 
creación de conceptos e instrumentos innovadores.

La CRPM17, el Foro de las Industrias Marítimas (MIF)18, que actualmente repre-
senta a 25 asociaciones comerciales marítimas, y la Red Europea de Agrupacio-
nes Marítimas19, o el Consejo Consultivo Regional (CCR) que reúne a todos los 
interesados del sector de la pesca como en el caso del MEDAC20, han respalda-
do activamente la PMI de la UE y/o diversas políticas sectoriales.

16. xvi Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Estado de situación de la política marítima integrada de la 
UE. COM (2009) 540 final.

17. Conferencia de regiones periféricas marítimas.
18. Véase http://www.mif-eu.org
19. Véase http://www.european-network-of-maritime-clusters.eu/
20. Véase http://www.med-ac.eu
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Para analizar justamente qué resultados se pueden esperar en términos de go-
bernanza ahora que se ha confeccionado WestMED, la definición de gobernan-
za que se asume en este documento cabe dentro de la perspectiva policéntri-
ca.

En este sentido, se propone que el concepto de Gobernanza se interprete se-
gún la siguiente premisa:

Gobernanza como concepto en la PMI y el desarrollo sostenible de la Economía Azul. 
Punto de partida para WestMED

“la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de 
decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, proceso que puede 
ser caracterizado como un juego de poder, en el cual competencia y cooperación coexisten 
como reglas posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales. La forma 
e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de 
sus componentes; así como al sistema como totalidad”.

3.2.  El porqué de la necesidad de “elegir” un modelo de Gobernanza eficaz 
para el desarrollo de la Economía Azul en el Mediterráneo Occidental

Las instituciones europeas han llegado a reconocer -como acabamos de ver-, 
que los mares son el alma de Europa que facilita servicios y recursos ecosisté-
micos valiosos donde las relaciones son cada vez más intensas y variadas, has-
ta el punto de denotar tensión.

La tecnología y el conocimiento técnico han permitido obtener mayores bene-
ficios del mar y cada vez son más las personas que sacan partido de la explota-
ción de sus recursos. El resultado del efecto acumulado de todas estas activi-
dades ha provocado conflictos de aprovechamiento y el deterioro del medio 
marino del que a la vez se depende.

La pregunta clave es, por tanto: ¿Qué debemos hacer para garantizar un equili-
brio que permita el desarrollo sostenible de los diferentes sectores/actividades 
promoviendo sus sinergias y reduciendo sus interferencias?

Su respuesta a priori parece fácil: En primer lugar, conocer el ecosistema; en se-
gundo lugar: alcanzar una eficiente planificación marina espacial y, en tercer lu-
gar, establecer una gobernanza efectiva.

001-450 ponenciasEIX11.indd   89 23/07/2018   18:03:33



90

La economía azul: la necesidad de un nuevo modelo de governanza

Pero esto que a nivel teórico parece lógico y fácil es un pool de problemas que 
a la práctica parece imposible alcanzar. Implementar un buen sistema requiere 
el desarrollo de un conjunto de opciones de gestión de ecosistemas totalmente 
presupuestadas que cumplan los objetivos de la Directiva marco de la estrate-
gia marina, la Directiva de hábitats, el Libro Azul de la Comisión Europea y las 
Directrices para el enfoque integrado de la política marítima, además de las 
políticas sectoriales y la política de vecindad.

El objetivo clave sería producir procedimientos operacionales con base científi-
ca que permitiesen una transición paso a paso desde el sistema fragmentado 
actual hasta la gestión totalmente integrada. Existen algunos estudios impul-
sados por la CE que han intentado dar algo de luz al problema. Sin embargo, la 
complejidad hace prever que falta al menos una década para su diseño y adop-
ción.

La “efectividad” de una opción de gestión se define como la reducción del ries-
go de impacto ecológico asociado con una gestión productiva específica. Si en 
términos marítimos-marinos nos preguntamos: cuáles son las principales pre-
siones, cuáles tienen el mayor potencial de gestión, cuáles son más gestiona-
bles, cuáles tienen más crecimiento económico o cuáles producen mayor creci-
miento, incluso a nivel regional, póngase por caso la región de Cataluña en 
España, es difícil de contestar.

Nos estamos adentrando en la denominada “complejidad de la gobernanza” 
de una Opción de Gestión o Gobernanza Global entendida como un sistema 
complejo de gobierno que incluye todos los sectores, leyes, Instituciones y 
Grupos de interés (Stakeholders).

De hecho, el sistema PMI y PMS impone un doble gobierno según hemos visto:

a) “Interno o sectorial”; y

b) “Global”.

Es decir, una Gobernanza Global en términos de Planificación Espacial Marina 
(PMS) y donde se analice el sistema como un todo a nivel de sectores, leyes, 
instituciones, y grupos de interés y una Gobernanza Sectorial donde se anali-
cen las estructuras productivas de cada sector, así como las leyes que les sean 
de aplicación, instituciones con las que tengan relación y grupos de interés que 
operen.
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Fuente: Iolanda Piedra, MSP workshop series: 2 Fisheries and Aquiculture, 14-15, noviembre 
de 2013. Maritime Affairs and Fisheries a partir del Proyecto ODEM.

La red de interacciones puede localizar enlaces relevantes para el problema 
específico. Impulsar un sector como el energético, aunque se trate de energía 
renovable, puede entorpecer el desarrollo de actividades como la pesca o el 
transporte marítimo. Imaginen por un momento lanzar el arte de pesca entre 
los molinos eléctricos. La superposición de las dos fotografías es una imagen cla-
ra de conflicto.

 

Entonces, ¿cómo se hace compatible el uso de ambas actividades si requieren un 
consumo excluyente de espacio marítimo?. Es decir, si las palabras “debate, 
conflicto, juego de poder” se ven flotando en el aire, cómo puede una Región 
costera impulsar una actividad sectorial por encima de la otra. La decisión pa-
rece también compleja.
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¿Qué ocurriría si esta misma situación la imaginamos en el mediterráneo en 
aguas compartidas entre estados ribereños de la UE y terceros países?; 
¿Cómo se toman las decisiones de planificación marítima espacial si se cierran 
estrechos o se bloquean las rutas de transporte marítimo por parte de un esta-
do del norte o del sur de la mediterránea cuando estos actúan dentro de sus 
aguas ZEE?

Fuente: Microsoft.

Observemos simplemente la faz de los mares y fronteras que encierra el Medi-
terráneo para entender hasta qué punto se requiere de una “buena gobernan-
za” si se desea cierto éxito en la implementación de WestMED.

Es evidente que cualquier opción de gestión para promover desarrollo secto-
rial implica:

– Riesgo ecológico: por presiones en el entorno marino y en sus compo-
nentes ecológicos.

– Servicios de ecosistema: de donde se nutre de información la toma de 
decisiones.

– Complejidad de gobierno: quien forma parte de la toma de decisiones.
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Fuente: Iolanda Piedra, presentado en Blue eco Forum dialogues, workshop and festival for 
sustainable Mediterranean Sea, celebrado en Barcelona el 25 de noviembre de 2016.

En el Blue eco Forum dialogues, workshop and festival for sustainable Mediterranean 
Sea, celebrado en Barcelona el 25 de noviembre de 2016, se puedo comprender 
que la red de interacciones puede alcanzar un problema específico y relevante.

Por tanto, parece necesario incorporar en WestMED una gobernanza Global 
con un enfoque que incorpore los elementos de: gestión, sectores, presiones 
y servicios de los ecosistemas, sin olvidar los componentes ecológicos si se 
desea una gestión y gobernanza efectivas.

Fuente: Iolanda Piedra, MSP workshop series: 2 Fisheries and Aquiculture, 14-15 de 
noviembre de 2013. Maritime Affairs and Fisheries a partir de la participación como experto 
consultado en el Proyecto ODEM.
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3. 3. Modelos alternativos de Gobernanza

Hasta el momento, la UE ha utilizado la gobernanza en dos sentidos:

– En un sentido más específico la gobernanza se entiende como una forma 
de “gestión de las políticas públicas en rojo”, lo que conlleva que una 
pluralidad de actores participa, de manera distinta, en la definición, re-
gulación, aplicación y evaluación de las políticas públicas.

– En un sentido más amplio la gobernanza es el equivalente al “buen go-
bierno”. Significa la regulación, aplicación y control de las políticas públi-
cas relativas a los imperativos de legitimidad democrática, eficiencia y 
participación.

En ninguno de ambos sentidos se ha garantizado una verdadera participación 
de todos los afectados/interesados. Aplíquese por un momento al Mar. Ello 
puede suponer que se pueda estar presionando a un sector para incrementar 
los salarios, pongamos por ejemplo en el sector energético, y se desencadene 
mayor actividad y presión sobre el ecosistema marino donde opera y a la vez 
pueda perjudicar a otros sectores -con mano de obra intensiva- como la pesca, 
hasta el punto de que uno pueda interferir sobre el otro y provocar su desapa-
rición.

Se requiere con urgencia revisar los distintos modelos de gobernanza y su grado 
de aplicación real en entornos marinos. En este sentido, planteo la urgencia de 
reflexionar sobre los distintos modelos de gobernanza que existen en la prácti-
ca y que se basan en si se reconoce la necesidad de participación de todos los 
afectados (Stakerholders) o no; y si las decisiones tomadas son o no vinculan-
tes.

Una nota ilustrativa adicional puede observarse del análisis y grado de satisfac-
ción que se obtienen en la toma de decisiones en los Comités Consultivos Re-
gionales de Pesca como el MEDAC en el Mediterráneo. Estos organismos per-
miten la participación de todos los afectados y en su seno las decisiones se 
toman por mayoría simple de sus miembros. A priori el resultado parece que 
debería ser satisfactorio para sus integrantes.

Sin embargo, no lo suele ser la mayoría de las veces ya que las decisiones no 
son vinculantes “aunque fuesen tomadas por unanimidad de sus participan-
tes”. Como su nombre indica se trata de comités consultivos regionales para el 
sector de la pesca.
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A ello hay que añadir que los países del Sur no son miembros del MEDAC a pe-
sar de que su política sectorial de pesca influya fuertemente en el recurso pes-
quero y en los componentes ambientales de la zona. Generándose la mayoría 
de las veces fuertes decepciones entre el conjunto de Stakeholders miembros 
de MEDAC.

A nivel superior se encuentran los Clústeres Marítimos Regionales, Nacionales 
e incluso a nivel europeo se impulsó la creación de la European Network of 
Maritime Clusters (http://www.enmc.eu).

Existen diversas composiciones de Clústeres Marítimos21, pero por lo general 
están representados el conjunto de sectores de la Economía Azul. En su seno 
operan como Asambleas Multisectorial del Mar y sus decisiones pueden ser 
discutidas y tenidas en cuenta a nivel transversal.

Para que WestMED pueda desarrollarse, parece necesario, como mínimo, 
avanzar y transformar inicialmente las “plataformas transfronterizas” en ver-
daderas alianzas consultivas donde “la gobernanza sea compartida” entre to-
dos los agentes con interés tanto del Norte como del Sur de la Mediterránea. 
Lo óptimo, sin embargo, sería el construir una “Asamblea Regional del Mar” 
donde se alcance una toma de decisiones compartida por todos los Stakehol-
ders y dichas decisiones sean vinculantes para todas las partes.

Fuente: Iolanda Piedra. 3.º Congreso de Economía. Colegio de Economistas. (2018).

21. Véase el proyecto Corinthos. (Convocatoria InterregMed 2013-2015).
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4. Conclusiones

La Economía Azul es una fuente de riqueza cuyo potencial de crecimiento de-
pende del control de las presiones que se realizan sobre mares y océanos.

El futuro económico de Europa pasa por una gestión integrada y ecosistémica 
de sus costas y, a nivel Mediterráneo, este enfoque debe ser compartido por 
los Estados Miembros del Sur del Mediterráneo.

Para garantizar un espacio marítimo en equilibrio que permita el desarrollo 
sostenible de los diferentes sectores, se han de promover sinergias entre ellos 
y reducir las interferencias que aparezcan cuando rivalizan por el uso del terri-
torio. Tener un amplio conocimiento del ecosistema; alcanzar una eficiente 
planificación marina espacial y establecer una gobernanza efectiva son condi-
ciones necesarias para mantener ese equilibrio a largo plazo.

La opción de gestión ecosistémica seleccionada debe disponer de presupuesto 
para poderse desarrollar y cumplir con los objetivos de la Directiva marco de la 
estrategia marina, la Directiva de hábitats, el Libro Azul de la Comisión Europea 
y las Directrices para el enfoque integrado de la política marítima, además de 
las políticas sectoriales y la política de vecindad, si pensamos en WestMED.

Una gobernanza global en términos de Planificación Espacial Marina (PMS) uni-
da a una gobernanza sectorial podría evitar la mayoría de las externalidades 
negativas que por impacto se producen en términos de producción y mercado 
de trabajo. La gestión de la actividad económica y la negociación colectiva sec-
torial requieren de una nueva visión o enfoque donde antes de adoptar políti-
cas sectoriales concretas se calculen sus resultados en términos globales de 
crecimiento y empleo.

La UE requiere con urgencia revisar los distintos modelos de gobernanza y su 
grado de aplicación real en sus aguas fronterizas. La insatisfacción de los Stake-
holders en la forma en que se produce la toma de decisiones no favorece el 
crecimiento azul.

Los Clústeres Marítimos son, hoy por hoy, los espacios de diálogo multisecto-
rial más participativos, pero en la mayoría de los casos sus decisiones no son 
políticamente vinculantes.
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El desarrollo de WestMED es una oportunidad muy válida para reflexionar so-
bre el modelo eficaz de gobernanza a adoptar. Limitar la participación del con-
junto de Stakeholders a la consulta en muchos casos no parece una buena op-
ción.

La “buena gobernanza” propuesta en la redacción del Libro Blanco sobre go-
bernanza en Europa reposa bajo los principios de apertura, participación, res-
ponsabilidad, eficacia y coherencia. Todos ellos sin exclusión deben estar pre-
sentes a la hora de gestionar el desarrollo azul en la Iniciativa para el desarrollo 
sostenible de la economía azul en el mediterráneo occidental.

Gran parte de la confianza que se tiene depositada sobre WestMED reposa en 
el éxito de alianzas adoptadas bajo una “gobernanza compartida” entre todos 
los agentes con interés tanto del Norte como del Sur de la Mediterránea. Euro-
pa debería liderar el proceso de traspaso desde la situación de “plataformas 
transfronterizas” hacia una verdadera “Asamblea Regional del Mar”.

En ese liderazgo, el Estado español y sus Regiones Mediterráneas como Cata-
luña deberían ser motores si se desea obtener el máximo crecimiento azul.
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L’urbanisme hauria de perseguir com a objectiu primordial que les rendes deri-
vades de la indústria siguin sempre majors que les rendes fundiàries. Altre cas 
el transvasament de recursos financers a la terra detreu els recursos que ne-
cessita el procés industrial i qualsevol activitat econòmica per transformar-se, 
posar-se al dia, i diversificar-se i créixer. El fet és més important que en altres 
temps per la facilitat amb la qual en un món globalitzat es poden trobar recur-
sos pel sector immobiliari a desgrat de la ceguesa i errades amb les quals 
aquest capital actua per les dificultats de coneixement de les diferents situaci-
ons urbanes i dels marcs legals i urbanístics.

Amb aquest objectiu els plans urbanístics i la seva gestió han de perseguir la 
normalització dels preus del sòl urbà i urbanitzable.

Aquest s’hi acosta quan el valor en les zones urbanitzables externes coincideix 
amb la renda absoluta corresponent a la capitalització de la renda agrària dels 
conreus que s’hi fan o que potencialment amb les noves tècniques agràries es 
poden aconseguir, sense cap mena d’expectativa marshalliana i aquesta, en 
cas de donar-se, no reconeguda legalment per la comunitat. Les corbes dels 
valors de posició cap als punts centrals sense augments derivats de la retenció 
dels sòls vacants, la manca d’oferta, d’edificabilitats al planejament fictícies i, 
per tant, la seva variació, augment o caiguda, derivada només de la qualitat ur-
bana, de l’estat d’obsolescència estructural o física dels diferents districtes, 
dels espais lliures públics, de la posició geogràfica, dels nivells d’equipaments 
públics, de la centralitat ocasionada per les diferents xarxes de transport, i de 
la qualitat dels serveis personals i comercials en cada punt a l’abast.

La constitucional afecció de les plusvàlues a favor de l’administració local no 
s’hauria d’admetre sense una efectiva i prèvia acció d’aquelles en la normalit-
zació del mercat de les àrees, i, encara menys, permetre a través del planeja-
ment o de les seves requalificacions la generació de plusvàlues fictícies molts 
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cops tramitades amb la finalitat de rescabalar així majors patrimonis públics, 
finançar càrregues urbanes desmesurades o ingressos monetaris per a les fi-
nances locals. Uns ingredients substantius per a la formació de les bombolles 
immobiliàries els resultats dels quals, per la proximitat amb els quals els aca-
bem de viure, són clars quant als seus efectes negatius sobre el sistema finan-
cer, l’industrial i el propi sector immobiliari i de l’habitatge, especialment de la 
població amb menys recursos econòmics.

Unes rendes parasitàries que només encareixen el preu de l’habitatge o dels 
sòls necessaris per l’establiment de les noves activitats econòmiques, i que di-
ficulten les necessàries actuacions de rehabilitació urbana de les zones degra-
dades, impedeixen porta a terme les actuacions dirigides a garantir la cohesió 
social i a lluitar contra la segregació espacial, i encara més greu, esfondren el 
desenvolupament de fundades polítiques d’habitatge per a tothom.

El fàcil desenvolupament de l’activitat econòmica obliga a que aquelles rendes 
parasitàries no facin esdevenir ineficient el sistema productiu que en els actu-
als models de producció en massa, escala, outsourcing, assemblatge just in 
time, i eficiència logística tant en les operacions d’agrupament com en les de 
distribució, exigeixen que la plataforma productiva que és la traça urbana no 
sols treballi amb els menors costos socials per a la comunitat, ans al contrari, 
generant externalitats per a tots els que incentivin el seu propi desenvolupa-
ment i que en el concurs mundial la situïn en una envejable posició internacio-
nal.

En la ciutat sota economia capitalista, per mantenir criteris d’equitat social i de 
benestar per a la població, s’han de separar i situar en diferent pla jurídic i de 
protecció, els béns de demanda col·lectiva i definit interès social, dels béns lu-
cratius de demanda individual. Quelcom encarat en el seu dia pel pla general 
metropolità amb la distinció dels primers (espais lliures públics i equipaments 
comunitaris) com a sistemes, i els segons com a zones, i exigint a aquests la 
cessió gratuïta de sòls per l’aparició dels primers juntament amb els segons en 
les actuacions de dotació local. Cal un tractament jurídic i de valoració comple-
tament diferent d’uns respecte dels altres. Un fet alterat per la designació com 
d’usos d’equipament d’usos lucratius que no poden tenir aquella consideració 
(hotels, centres comercials, residències d’apartaments, etcètera), de permetre 
usos lucratius pel finançament dels equipaments, o d’espais lliures públics amb 
usos lucratius soterranis o amb falses concessions administratives amb finali-
tats lucratives.
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L’experiència ens ensenya que les situacions de tinença de la terra de gran fer-
tilitat, escassetat pel relleu accidentat i llarg període de gestió des de la revolta 
neolítica, fa que aquesta ens arribi habitualment en mosaics de moltes peces 
de petita dimensió, de jornal, de quartera, de vessana o de parellada, per la 
qual la transformació que demana l’establiment de l’actual ciutat exigeix la in-
declinable tutela i arbitratge de l’administració local per a què aquesta es pu-
gui efectuar en condicions de respecte als drets de tots, evitant la pressió dels 
amb recursos sobre els amb menys, o el xantatge dels petits sobre els grans. I 
quan aquella no ho pot fer per la seva capacitat de mitjans o manca d’indepen-
dència per la dimensió de la seva comunitat, ha d’implicar l’actuació de l’admi-
nistració de la regió econòmica ja que s’ha d’establir l’arbitratge públic sense 
cap mena d’excusa i, sobretot, en vista als comportaments que darrerament 
s’han generalitzat, de fer-ho en favor d’un promotor extern, al qual se li admet 
tot, inclús el canvi del planejament aprovat i les anomenades transferències 
d’aprofitament.

Els particulars, propietaris de terra, sense una prèvia declaració de la necessi-
tat d’urbanitzar el sector per l’administració, i sense una actuació subsidiària 
d’aquella si els particulars no la fan, no es posaran mai d’acord per efectuar la 
transformació urbana, no es bellugaran en el moment adequat, inclús essent 
les demandes de nou habitatge o de nova activitat econòmica no presumibles, 
sinó evidents. La retenció del sòl els premia, veient com les ofertes de compra 
a les quals altres els hi sotmeten solen augmentar any darrere any, i en propor-
ció superior al que les rendes oferirien invertides en activitats industrials o fi-
nanceres, i fa que el sòl sigui motiu d’atresorament i reforç de la seva retenció, 
amb el greuge que això ocasiona sobre el desenvolupament d’aquella ciutat. 
Àmbits més allunyats i de menys conveniència pretenen entrar en acte en 
substitució dels retinguts, o que s’arribin a dinamitzar els sòls clarament no ur-
banitzables del Pla. Ningú avisa que aquella falsa dinàmica es deu no a l’estat 
del moment econòmic sinó a les estrangulacions del sistema urbà.

Uns estadis que, si hi arriben, introdueixen greus sobrecostos en el preu dels 
solars, el que és motiu de greus costos socials, d’ofertes als governants de can-
vi de qualificacions de sòls fora del pla, de l’aparició de mercats de sòls amb pla 
parcial ficticis encara que aquells segueixin sense urbanitzar ni transformar-se, 
i quan la rigidesa del pla esdevé tan aguda, pressió per a què els plans generals 
qualifiquin fins, de quatre a sis vegades, el sòl que es necessita per evitar que la 
inflació dels preus faci el desenvolupament urbanístic crític des del punt de vis-
ta social i econòmic; i això succeeix encara que els resultats d’aquestes situaci-
ons representin un desenvolupament urbà desordenat i un major cost dels ser-
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veis i infraestructures a posar en funcionament per abastir l’àmbit mal ocupat i 
amb major petja ecològica.

Però ull amb equivocar-se en no encertar en les necessitats de la ciutat que el 
sistema requereix o en eliminar el seu debat, suposant que la compactació de 
la ciutat ja extremadament densa o situant a viure a la gent en els locals de ne-
goci de les plantes baixes ens ho resoldrà. Recordem que l’explosió del disse-
minat urbà a Itàlia amb la consegüent caiguda dels centres històrics va arribar 
després d’abandonar les actuacions dei piani particolerigiati i dels maximalis-
mes de les lleis sobre la casa dels any setanta, elaborades sota la pressió sindi-
cal i mancades d’operativitat per les pròpies dificultats imposades per la llei i 
finalment per la seva derogació pel tribunal constitucional.

La impressió és que aquí la ciutat exigida per l’arribada d’un milió cinc-cents mil 
nous residents, a partir de l’any 2000, i per la demanda turística dels darrers 
deu anys, tampoc s’ha traslladat al debat de la ciutat exigida per evitar les ten-
sions que estem patint; i que encara que molt diferent, em recorden la que en 
els vuitanta del segle passat sofrirem. Les nostres administracions locals no en-
tengueren els efectes que sobre el sistema urbà provocà la major esperança 
de vida assolida per la gent, juntament amb l’emancipació dels joves a menys 
edat de l’actual, i la generalització del nou fenomen de les separacions matri-
monials, per allotjar les tres generacions que convivien separadament i que 
sense augments de població demanaven més habitatges encara que amb mi-
des menors en el nombre de membres mitjà per família. El que esdevenia in-
comprensible als que s’aferraven superficialment a les dades de població i que 
titllaven que no es donaven conseqüentment necessitats de nou habitatge i, 
en conseqüència, l’allargament urbà per donar-hi cabuda. I això amb indepen-
dència dels nous models de localització industrial derivats dels efectes sobre el 
territori de l’entrada en funcionament de les autopistes que al seu cop estira-
ren a la gent a adoptar nous models residencials per reduir els temps perduts 
en el desplaçament al lloc de treball, emparats en els majors nivells d’equipa-
ments per la cobertura de dèficits d’equipaments que portava a terme la Gene-
ralitat recuperada.

Quant a les recents polítiques exclusivament privades per equilibrar les ofertes 
d’habitatges de diferents preus per garantir la cohesió social dins dels nous 
sectors urbans, els resultats són clarament decebedors i segurament no tant 
per la nova regulació del tipus d’habitatge de protecció, que també hi té part 
de culpa, perquè no han funcionat. L’experiència de les actuacions dels vuitan-
ta i noranta de l’Institut Català del Sòl amb el cinquanta per cent de l’oferta 
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dedicada a habitatge construït sense ànim de lucre ens demostra que aquelles 
polítiques foren més efectives, perquè l’administració assegurava que l’habi-
tatge lliure d’aquelles intervencions subvencionava part dels costos d’urbanit-
zació i del preu del sòl que permetien l’establiment de l’habitatge de protecció 
i això sempre que l’habitatge públic es fes en posterioritat o simultàniament a 
l’habitatge lliure i, per tant, aquell marcant el caràcter urbanístic i la qualitat 
social dels sectors.

Un fet que l’habitatge lliure d’iniciativa privada no contempla ja que en preten-
dre maximitzar els beneficis, surt al mercat intentant col·locar el seu preu dins 
de la major de les cinc categories de preus del mercat de l’habitatge que es 
donen en una població, baixant-lo progressivament a mesura que les condici-
ons de mercat l’obliguen a menors pretensions de les inicialment contempla-
des però amb els preus de sortida fixats sense voluntat de dedicar part del 
preu a subvenir els habitatges de protecció imposats. El que farà que no tingui 
cap voluntat de fer-lo quan a més de no sortir-li els números aquells li marcaran 
a la baixa el sector, especialment segons quin sigui el tipus de demanda d’habi-
tatge de protecció que es doni en el moment que emplaça els habitatges.

Quan després de l’any 2000 no se seguiren les polítiques públiques de sòl i ur-
banització de l’Institut Català del Sòl que eren fonamentals per a la normalitza-
ció del mercat de preus de les ciutats grans i mitjanes de Catalunya, i per condi-
cionar l’actuació i els escandalls de preus dels privats, quan l’administració de 
la Generalitat se n’adona que no li fan el trenta per cent d’habitatge de les dife-
rents categories d’habitatge de protecció, malgrat trobar-se clarament identi-
ficats als plànols de detall dels sectors aprovats, les corre-cuites per resol-
dre-ho amb les anomenades àrees residencials estratègiques (ARE) ja es veia 
que es veurien abocades al fracàs més estrepitós pel fet de tramitar-se al mar-
ge del planejament general, amb edificabilitats inassolibles pel moment i amb 
càrregues urbanístiques majors a les dels sectors “normals! que ja havien estat 
objecte d’importants augments. No hi ha major error que creure que la relació 
edificabilitat, costos d’urbanització i càrregues urbanístiques és una funció 
lineal i sense límit d’elasticitat, que ho pot finançar tot.
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Ni camp ni ciutat: urbanització

El creixement de la urbanització ha fet que les antigues ciutats, físicament aco-
tades en el territori, legalment limitades en la seva extensió i clarament identi-
ficables com a excepcions en un paisatge agrícola o natural sense urbanitzar, 
s’hagin multiplicat sobre un espai que ja ha esdevingut metropolità de manera 
definitiva. Així, les formes urbanes i els paisatges canònics de referència que 
sempre hem associat a la ciutat –els carrers, els edificis, els llocs de consum– 
s’han acabat fent omnipresents i avui apareixen fins i tot en aquells territoris 
que fins ara no havien estat urbanitzats; i amb ells també han aparegut aque-
lles funcions urbanes –del comerç al transport passant per l’oci i el turisme– 
que són avui dia part de la realitat quotidiana d’un espai urbanitzat, lax i ex-
tens, on els usos urbans s’hibriden amb les preexistències del territori.

Aquella vella diferenciació entre ciutat i territori, entre l’urbà i el paisatge, es 
mostra així als nostres ulls, borrosa fins a esvair-se, de manera que, des del pa-
rabrises de l’automòbil o la finestreta de l’avió, el que endevinem no és una al-
tra cosa que un territori discontínuament urbanitzat; un paisatge intermitent 
on es van multiplicant els nous paisatges de rodalia.

Un territori que integra llocs i paisatges diferents: uns de més urbanitzats, al-
tres de menys construïts, però tots ells utilitzats intensament. La vida urbana, 
que al segle XIX s’entenia com quelcom característic de la ciutat i que era subs-
tancialment diferent a la vida que tenia lloc al camp, ha acabat per estendre’s 
així de manera total al territori, també a Catalunya.
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La urbanització del camp: el camp urbanitzat

Sens dubte, aquesta ocupació del territori s’ha vist propiciada per l’acceleració 
i la intensificació dels processos de creixement urbà que han anat modelant la 
forma de les regions urbanes des de la segona meitat del segle passat. Així, la 
urbanització dels espais agrícoles propers a les àrees més densament pobla-
des, la contínua urbanització dels territoris costaners o de muntanya, o la cons-
trucció dels espais lliures entre ciutats són algunes de les modalitats que 
aquesta contínua urbanització del territori ha anat presentant amb el pas del 
temps.

Però si haguéssim de triar un procés que resumís la idea de la urbanització del 
territori durant les últimes dècades potser aquest seria el de la urbanització 
dispersa. La vella definició de la dispersió urbana que Venturi, Scott Brown i 
Izenour escrivien el 1972 a les primeres pàgines de Learning from Las Vegas, co-
bra així en el moment actual nova rellevància:

... un nuevo tipo de forma urbana que emerge en América y Europa, y es radical-
mente diferente de la que hemos conocido; estamos mal preparados para abor-
dar esa forma, y hoy, desde nuestra ignorancia, la denominamos ramificación ur-
bana (urban sprawl).

Una rellevància que deriva del fet que aquesta dispersió no es presenta ja a 
una escala urbana –a les vores de les ciutats–, sinó que mostra una clara di-
mensió regional –cobrint territoris més extensos i allunyats de les ciutats de 
major grandària.

Aquesta ‘urbanització regional dispersa’ (Muñoz, 2011) representa avui dia de 
manera fidel el que no és res més que l’últim correlat del creixement de les 
ciutats: la urbanització del camp o, el que és el mateix, l’aparició del camp ur-
banitzat.

Efectivament, el camp actual acull encara les activitats agropecuàries i el tre-
ball de la terra però, de manera progressiva, els espais agraris s’han anat confi-
gurant com un contenidor d’usos urbans. Tant és així que, en no poques regi-
ons urbanes, el paisatge característic de l’activitat agrària no és ja res més que 
el suport estètic necessari per a mantenir els fluxos globals del turisme també 
a l’escenari del camp. Els antics paisatges agrícoles, que fins i tot havien servit 
a geògrafs i antropòlegs per a diferenciar la cultura i la forma de vida dels llocs, 
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han anat així, a poc a poc, donant pas a entorns caracteritzats per la prolifera-
ció de carreteres secundàries i centres comercials; pàrquings i àrees residenci-
als de cases unifamiliars; outlets i granges-escola; circuits de velocitat i dipòsits 
de caravanes; parcs eòlics o fotovoltaics i plantes de reciclatge de residus ur-
bans; estacions transformadores elèctriques i radioestacions de telefonia mò-
bil; aeroports regionals i centres penitenciaris, i parcs temàtics i la més àmplia i 
variada gamma de resorts de turisme rural. Un conjunt d’escenaris territorials 
que constitueixen la punta de llança de les noves formes que ha anat prenent 
la urbanització sobre el territori i que, malgrat diferir en orientació funcional i 
dimensió territorial, tenen tots ells en comú el fet de fer-se presents sobre els 
dominis territorials d’allò que, de manera ambigua, hem anomenat i encara 
anomenem ‘camp’.

La conclusió final de tot això no pot ser una altra: conceptes com camp i ciutat, 
entesos de manera antònima durant el segle passat, es mostren avui més aviat 
com moments diferents d’un mateix i homònim relat. Lluny, per tant, de les 
imatges idíl·liques, bucòliques o romàntiques, heretades de la tradició de l’art i 
la literatura, la urbanització del camp mostra de manera vehement i ubiqua al 
territori el que potser és una autèntica i nova revolució cultural, atès que negar 
la dicotomia entre camp i ciutat representa, en definitiva, el final de la separa-
ció entre cultura rural i cultura urbana i, probablement, per extensió, el principi 
d’una nova cultura rurbana total.

La urbanització regional dispersa a Catalunya

Catalunya no ha restat al marge d’aquestes dinàmiques territorials. El territori 
metropolità a Catalunya no es ja el resultat únicament de grans concentracions 
de població a grans ciutats.

La panoràmica global del procés d’urbanització esdevingut durant els últims 
40 anys a Catalunya representa així una general i progressiva dispersió de la 
urbanització a totes les ciutats catalanes però, especialment i peculiar, a aque-
lles que no s’havien caracteritzat especialment per les tendències d’urbanitza-
ció en moments anteriors.

Aquesta dispersió al territori dels assentaments i les activitats econòmiques ha 
donat forma a la urbanització de manera ben diferent a la famosa imatge del 
creixement urbà en ‘taca d’oli’. Una munió de ‘taques d’oli’, més que una de 
sola, mostraven ja a la dècada de 1990 a Catalunya una estructura del pobla-
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ment caracteritzada i definida per la dispersió urbana: formes urbanes alterna-
tives a la concentració i que contradeien en gran mesura la imatge de la ciutat 
compacta, densa i contínua.

Aquesta dilatació física de l’espai urbà construït i de les dinàmiques de subur-
banització fan que les ciutats intermèdies, primer, i el territori dels municipis 
de grandària poblacional més petita, més tard, hagin assistit a l’aparició d’allò 
que Richard Ingersoll va anomenar el 1999 com ‘paisatges de la dispersió’ 
(sprawlscapes), caracteritzats pel disseminat dels elements que anteriorment 
conformaven de forma concentrada l’hàbitat i l’ordre visual de l’ambient cons-
truït urbà1.

Aquella rurbanització que Gerard Bauer i Jean-Michel Roux havien intuït a la 
dècada de 19702, no només és ja un fet sinó que presenta característiques 
morfològiques i funcionals sensiblement diferents que fins i tot posen en qües-
tió l’origen del mateix terme. Així, els autors definien llavors la rurbanització 
explícitament com el retorn dels habitants urbans als espais periurbans de ca-
ràcter més rural des de finals de la dècada de 1960 i a partir del desig de viure 
més a prop del camp i les noves possibilitats que oferia el desplaçament en au-
tomòbil. Era, així doncs, una definició certament lligada a les tendències con-
traculturals que varen donar lloc a la idea del neoruralisme.

Però, com s’ha dit abans, la dispersió de la urbanització ens mostra un escenari 
on, més que l’ocupació neorural dels espais periurbans, el que s’observa és 
l’encabiment funcional i morfològic del paisatge agrari en l’estructura socio-
econòmica d’una metròpolis multiplicada sobre el territori. Més que d’espais 
rurbans, caldria parlar més aviat d’una autèntica urbanització del camp, amb 
un abast molt més ampli que inclouria situacions com, per exemple, les dinàmi-
ques d’emigració residencial a municipis més petits en funció del preu més as-

1. Tot això, no obstant, aquestes intenses dinàmiques de dispersió de la urbanització no han 
estat tampoc obstacle per a què les ciutats més grans hagin tornat a guanyar població i a ex-
perimentar dinàmiques urbanes de creixement durant l’última dècada del segle XX i fins a 
l’actual crisi econòmica. Així, després de dècades de pèrdues acumulades i d’haver inspirat 
imatges tan explícites com la idea de l’urban decline, les ciutats més grans, sobreexposades a 
tendències d’ordre general com les migracions transnacionals, han pogut tornar a augmentar 
el nombre dels seus habitants al mateix temps que es produïen, de forma simultània i parado-
xal, els processos de dispersió urbana.

2. Vegeu Bauer, Gerard i Roux, Jean-Michel (1976), La rurbanisation ou la ville éparpillée. Editions 
du Seuil, París.
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sequible de l’habitatge o de l’accessibilitat a habitatges de major superfície a 
un mateix preu en municipis més llunyans dels centres urbans de major jerar-
quia. Constants que han definit l’evolució de no poques ciutats catalanes du-
rant les últimes dècades del segle XX i fins a la meitat de la dècada dels 2000, 
tot just abans de la crisi econòmica actual.

Un exemple de l’abast certament colpidor d’aquestes dinàmiques residencials 
metropolitanes sobre el territori es mostra a la figura 1, on es pot apreciar com 
el nombre de municipis de la província de Barcelona amb valors màxims d’habi-
tatges principals pendents de pagament va passar de només 17 a un total de 
157 en tan sols 10 anys, entre 1991 i 2001.

Peatges de la urbanització regional dispersa:  
més desplaçaments per anar més vegades  
i per més raons a més llocs que estan més lluny

En una gran mesura, la nova producció d’habitatge, i en concret de tipologies 
edificatòries de baixa densitat, ha estat absorbida a Catalunya per famílies 
nouvingudes procedents de municipis més grans que han trobat en aquests 
nous parcs construïts millors condicions d’habitabilitat, confort i qualitat de 
l’entorn, en uns casos; o majors superfícies habitables a un preu similar en 
relació amb les trames urbanes compactes de les ciutats més grans, en uns 
altres.

Així, mentre que als 311 municipis de la província de Barcelona es van construir 
una mica més del mig milió d’habitatges entre 1985 i 2005 (542.796 unitats), la 
xifra corresponent als 947 municipis de tot Catalunya mostra un total de pràc-
ticament un milió d’unitats construïdes en aquest període (962.487 habitat-
ges). És a dir, els territoris tradicionalment allunyats de les tendències clàssi-
ques d’urbanització i representats per la resta de municipis de les comarques 
de Girona, Lleida i Tarragona van comptabilitzar en el sumatori d’aquest perío-
de ben bé la mateixa quantitat d’habitatges construïts que les àrees de major 
tradició urbana i metropolitana del país (419.691 habitatges).

Un cicle constructiu que obeeix a dues dinàmiques principals: d’una banda, la 
progressiva urbanització de les àrees de muntanya, d’interior i costaneres a tot 
Catalunya. D’una altra banda, i sobretot, la importància de la construcció d’ha-
bitatges a les capitals provincials, les ciutats intermèdies i els caps de comarca, 
els quals han generat igualment al seu voltant processos de construcció dels 
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municipis mitjans i fins i tot petits propers, tot definint una munió de petites 
corones d’expansió de la urbanització arreu del territori.

Així, la mitjana de 3 habitatges nous construïts per hora al territori de major 
centralitat metropolitana, a la província de Barcelona, van perfectament de la 
mà dels 6 habitatges nous construïts per hora en el global de Catalunya en el 
període 1985-20053.

El territori configurat pels municipis de grandària intermèdia i petita a Catalu-
nya mostra, així doncs, la coincidència territorial entre, d’una banda, la cons-
trucció del territori i, d’una altra banda, l’arribada de noves poblacions proce-
dents de les ciutats més grans. Qualsevol anàlisi estadística d’aquest territori 
mostra a més a més com es tracta dels llocs on la pujada de la població resi-
dent va de la mà d’augments pel que fa a d’altres paràmetres de gran significa-
ció territorial, com els llindars de consum d’aigua domèstica, dels desplaça-
ments obligats o de la motorització.

De fet, una important part proporcional de la insostenibilitat ambiental de 
molts municipis de Catalunya té a veure amb la forma en què les poblacions 
es desplacen al territori per a treballar, accedir a serveis o gaudir del seu 
temps lliure. Els guanys que representa el predomini creixent del transport 
públic col·lectiu als centres urbans de major rellevància es veuen així contra-
dits amb l’absolut predomini de l’automòbil com el mitjà de transport més 
utilitzat als territoris metropolitans de menor jerarquia. En altres paraules, a 
mesura que ha anat augmentant la urbanització del territori, la necessitat de 
cobrir més distàncies en les activitats quotidianes fa que s’enregistrin cada 
vegada més desplaçaments i és això el que explica l’exacerbació de la mobili-
tat no ja únicament als entorns de les ciutats grans sinó a una escala clara-
ment regional.

Algunes dades recollides a estudis i recerques rellevants mostren el caràcter 
general d’aquestes dinàmiques de dispersió de la població que afecten, de fet, 
gran part del territori i mostren clarament el pes important d’aquest procés 
sociodemogràfic en el canvi funcional, territorial i social de molts municipis in-
termedis i petits. Així, per exemple, entre el 2002 i el 2005, un total d’1.159.407 

3. Vegeu al respecte: Observatori de la Urbanització (2006), El procés d’urbanització a Catalu-
nya,1985-2005: la producció del territori residencial segons tipologies edificatòries i superfícies 
construïdes. (Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya).

001-450 ponenciasEIX11.indd   112 23/07/2018   18:03:33



113

Francesc Muñoz

persones residents a la regió metropolitana de Barcelona van canviar la seva 
residència i es van traslladar a un altre municipi. D’aquests canvis de residèn-
cia, més de dues terceres parts (2 de cada 3 altes padronals) van tenir com a 
destinació un altre municipi de la mateixa regió metropolitana4.

La ciutat multiplicada: de la Catalunya de les ciutats compactes a la 
Catalunya regional dispersa

Malgrat l’evidència actual d’aquests processos, la veritat és que en el context 
del territori català només s’han reconegut molt recentment, quan s’ha acabat 
de fer evident que aquell urbanisme de la densitat, que havia caracteritzat els 
debats i actuacions del planejament des de la dècada del 1980, no havia arri-
bat, en realitat, ni a tot arreu ni en les mateixes condicions. Un esforç per a re-
cuperar la ciutat compacta i qualificar l’espai públic dels centres urbans que, de 
fet, ha coincidit en el temps amb una urbanització dispersa, allunyada del dis-
curs de la regeneració urbana i que, al mateix temps, ha anat colonitzant les 
perifèries fora ciutat i entre ciutats.

Una dada farà evident la coincidència en el temps d’aquests dos cicles diver-
gents de construcció del territori: el 1987, tot just quan comença a funcionar 
l’Àrea de Rehabilitació Integrada (ARI) a la Ciutat Vella de Barcelona, quan ar-
renca definitivament el procés de recuperació de la ciutat històrica a la ciutat 
central que inaugurarà posteriorment l’anomenat ‘model Barcelona’; és també 
quan més intensament s’està desenvolupant la urbanització dispersa amb ti-
pologies edificatòries de baixa densitat a les perifèries metropolitanes.

L’afirmació no és gratuïta si es consideren algunes dades disponibles: així, entre 
el 1987 i el 1989 els habitatges unifamiliars van representar més del 45% del total 
construït a pràcticament la totalitat dels municipis de la província de Barcelona 
–a 304 sobre un total de 311–5. És a dir, només a 7 municipis l’habitatge unifami-
liar va representar menys del 45% del parc d’habitatges edificat en aquells tres 
anys. Es tracta de xifres d’un passat recent que avançava el que avui corrobora 

4. Vegeu, per exemple, Lòpez Redondo, Joan (2007), Les migracions residencials extramunicipals 
a la regió metropolitana de Barcelona en el període 2002-2005. Document de treball 29, Institut 
d’Estudis Territorials, Barcelona.

5. Vegeu al respecte Muñoz, Francesc (2007), “La producción residencial de baja densidad en la 
provincia de Barcelona”. A Indovina, Francesco (coord.) La ciudad de baja densidad: lógicas, 
gestión y contención (p. 51-83). Diputació de Barcelona.
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l’experiència viscuda de les persones, en el sentit que és obvi com el paisatge 
fora ciutat a molts municipis de Catalunya mostra ja un caràcter definitivament 
allunyat de la imatge de la ciutat mediterrània, densa i compacta. En aquest sen-
tit, les urbanitzacions de baixa densitat, l’especialització funcional i morfològica 
o l’estandardització d’un territori produït en règim de monocultiu representen 
dinàmiques que ja no són patrimoni de l’espai estrictament metropolità més 
proper a Barcelona, sinó que caracteritzen actualment espais suburbans a tot 
Catalunya. És el territori entre ciutats intermèdies com Igualada, Manresa, Vila-
franca o Reus, però també el de molts municipis als seus voltants, el que ens 
mostra com es configuren avui dia els nous paisatges de la dispersió.

L’anàlisi de la producció residencial des de la dècada del 1980 mostra força bé 
aquest model de producció de l’espai construït, caracteritzat per la proliferació 
de tipologies d’habitatge unifamiliar a una escala desconeguda a molts territo-
ris i amb un ús real que no únicament es refereix a servir de segona residència 
sinó que correspon, en gran mesura, a una funció d’habitatge principal.

Les fotografies dels espais renovats a les ciutats històriques de Catalunya, rejo-
venides i renovades, han anat així acompanyades per la producció seriada dels 
paisatges de la dispersió, que s’han multiplicat arreu del territori i que assolei-
xen un clar protagonisme quan es comproven els volums i ritmes de construc-
ció: així, les cases unifamiliars van representar més de la meitat de l’habitatge 
nou construït a 8 de cada 10 municipis de la província de Barcelona entre el 
1987 i el 20016. Dades més actuals mostren com la tendència es va accelerar 
durant els primers anys del nou segle. Així, entre el 2002 i el 2005 es van cons-
truir 40.281 cases unifamiliars a la província de Barcelona. És a dir, més de 
10.000 unitats construïdes per any. Una producció que, a més a més, s’ha ori-
entat vers les cases adossades, que han sumat volums mitjans de més de 7.000 
unitats anuals amb una presència creixent als parcs d’habitatge dels municipis 
més petits, on comencen a apreciar-se clares tendències d’especialització: així, 
les viles de menys de 1.000 habitants, varen concentrar fins al 43% de les cases 
adossades construïdes entre el 1987 i el 2005 únicament als tres últims anys del 
període, des del 20027.

6. Vegeu al respecte Muñoz, Francesc (2007), op cit.

7. Per a una visió aprofundida de la urbanització dispersa als municipis intermedis i petits en re-
lació amb qüestions territorials i socials, vegeu Muñoz, Francesc (2011, coord.), Estratègies 
vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió. Col. Estudis, Serie Territori 9. Diputa-
ció de Barcelona, Barcelona. 
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En aquest sentit, l’anàlisi de les xifres de construcció d’habitatge de baixa den-
sitat als 947 municipis del mapa català entre 1985 i 2005 encara són més clares:

– Pràcticament 1 de cada 3 habitatges nous construïts als municipis de Ca-
talunya va ser una casa unifamiliar. En concret, les cases per a una sola 
família van sumar un total de 289.887 habitatges sobre el total construït 
de 962.487.

– Entre 1985 i 2005, les cases unifamiliars adossades, tipologia edificatòria 
representativa de les dinàmiques de metropolització de manera molt 
més fidel que les cases unifamiliars aïllades, predominen de manera clara 
sobre aquestes últimes, no només en el global de Catalunya, sinó també 
en cadascuna de les quatre províncies. Així, mentre que en el global de 
Catalunya les cases adossades representen el 18% del total de cases uni-
familiars i les cases aïllades assoleixen un 12%, a Lleida, per exemple, s’ar-
riben a construir fins a 3 cases adossades per cada nova casa aïllada.

– Entre 2003 i 2005 es va construir un total de 56.448 cases unifamiliars a 
Catalunya, la qual cosa representa una mitjana de més de 18.500 cases de 
baixa densitat per any. Pel que fa a la tipologia concreta de les cases 
adossades, es van construir més de 40.000 unitats (40.756) que repre-
sentarien una mitjana anual de més de 13.500 cases a l’any.

En altres paraules, la urbanització regional dispersa ha portat l’habitatge de 
baixa densitat molt més lluny dels dominis de les velles ‘urbanitzacions’ cons-
truïdes durant les dècades del 1960 i 1970 als municipis de la regió metropolita-
na de Barcelona. En aquest sentit, la dècada del 1990 i els anys següents fins 
l’esclat de la crisi econòmica actual són absolutament rellevants per a explicar 
com parlem d’un fenomen molt més complex, estès al territori i que segura-
ment ha configurat un nou estadi en l’evolució del procés d’urbanització a Ca-
talunya.

La frontera del sòl no urbanitzable a Catalunya: les noves formes de la 
urbanització en el camp urbanitzat

El desenvolupament de la urbanització regional dispersa a Catalunya presenta 
però un altre tret distintiu de gran interès. També s’ha consolidat a partir de la 
posada en valor funcional del sòl no urbanitzable al voltant de les ciutats del 
país.
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En efecte, l’anomenat normativament com ‘sòl no urbanitzable’ ha acabat aco-
llint tota una sèrie de construccions, instal·lacions i infraestructures que, si bé 
de manera discontínua, han multiplicat la seva presència als entorns no urba-
nitzats fora ciutat durant les últimes dècades. Unes implantacions que tot i no 
ser assimilables ni molt menys a la construcció urbana, sí que responen a les 
necessitats i requeriments o bé de l’economia o bé de la sociologia de les ciu-
tats (Muñoz, 2010). Dels dipòsits de caravanes a les plantes de tractament de 
residus; de les granges-escola als anomenats outlets comercials; dels kàrtings i 
circuits de velocitat a les diferents tipologies de plantes de producció d’ener-
gia; el paisatge agrari i els entorns anteriorment allunyats de les lògiques de la 
urbanització contemporània acullen cada vegada més elements que, sense 
pertànyer literalment a l’àmbit de l’urbà, són sens dubte resultat directe del 
procés d’urbanització.

De fet, des de la seva primera definició associada al sòl rústic a la Llei del Sòl de 
1956, el que actualment entenem per sòl no urbanitzable ha anat ampliant els 
seus atributs i continguts en diferents moments de redefinició del seu règim d’ús.

No és ara el moment ni tenim tampoc l’espai per a discutir de manera aprofun-
dida l’evolució del seu caràcter en termes normatius, però sí és d’interès 
subratllar que, des de la seva redefinició a la Llei del Sòl de 1975, el sòl no urba-
nitzable sempre es va assimilar a aquella porció del sòl que no era urbà ni tam-
poc urbanitzable; aquell sòl que, en atenció a proteccions especials pel seu va-
lor agrícola o ambiental o, simplement, per impossibilitat d’urbanitzar, no era, 
per tant, susceptible de ser incorporat al procés d’urbanització.

Al llarg del temps, per tant, ha primat la idea de mantenir les condicions natu-
rals i el caràcter pròpiament rural amb la voluntat de conservació dels seus ele-
ments i de limitació dels aprofitaments més enllà dels de tipus agrícola, fores-
tal o paisatgístic8.

Això no obstant, el sòl urbanitzable pot ésser també objecte d’actuacions es-
pecífiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic 
que s’hagin d’emplaçar en el medi rural i que poden incloure des de tipus diver-

8. Per a una explicació aprofundida sobre aquests aspectes vegeu Muñoz, Francesc (2010), “Els 
estudis d’Impacte i Integració Paisatgística: eina de gestió de les transformacions territori-
als”. A Busquets, Jaume; Muñoz, Francesc (dir.), Guia d’Estudis d’Impacte i Integració Paisat-
gística (13-21). Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya; Observatori 
de la Urbanització, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona.
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sos d’infraestructures –d’accessibilitat, elèctriques, hidràuliques, de saneja-
ment, tractament de residus o producció d’energia– a estacions de subminis-
trament de carburant passant pels usos relatius a les activitats d’esbarjo a l’aire 
lliure i turisme rural o càmping.

Doncs bé, en el context de la urbanització regional dispersa, aquestes possibili-
tats d’actuació sobre el sòl no urbanitzable han adquirit un paper gens residual 
durant els últims anys. Tant és així, que es pot argumentar el desenvolupament 
de formes d’urbanització que poc han tingut a veure amb els usos que l’espai 
urbà acostumava tradicionalment a posar sobre el territori en moments ante-
riors d’expansió urbana: no es tracta de nova construcció d’habitatge ni de la 
localització d’implantacions productives ni d’eixos terciaris, comercials, logís-
tics o culturals. Tampoc parlem dels elements constitutius de la urbanització 
dispersa que s’han explicat a les pàgines anteriors.

Aquestes noves formes de la urbanització han bescanviat la natura tradicional 
del sòl no urbanitzable a partir de quatre grans processos que han caracterit-
zat l’evolució de les ciutats i el territori a Catalunya durant les últimes dècades:

– En primer lloc, una disposició a una escala territorial del que Gabriel Du-
puy va anomenar fa anys com ‘l’urbanisme de les xarxes’ i que localitza 
en el sòl no urbanitzable nous usos com les radioestacions de telefonia 
mòbil.

– En segon lloc, una traducció regional dels dispositius d’oci que, a més a 
més, multipliquen el seu format, modalitat i tipologia –outlets, paintballs 
o circuits de velocitat– paral·lela a la multiplicació dels entorns que per-
meten l’ús del territori a temps parcial, especialment durant el cap de 
setmana, com passa amb les cases rurals, granges educatives o centres 
d’interpretació.

– En tercer lloc, una ampliació sectorial dels serveis i equipaments comuni-
taris de caràcter tradicional –com centres penitenciaris o plantes de trac-
tament de residus– els quals demanden noves localitzacions que, gràcies 
a les millors condicions d’infraestructura i transport, poden ser força llu-
nyanes.

– Finalment, una redefinició modal de l’aprofitament de recursos del terri-
tori, que amplia el ventall d’implantacions més enllà de les activitats 
agràries i extractives, i es refereix a sectors com la producció d’energia, 
els quals proposen la construcció de camps eòlics o instal·lacions foto-
voltaiques.
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En resum, considerant tot el que s’ha explicat fins ara i com s’avançava ante-
riorment, es constata una estructura de la urbanització i dels espais urbanit-
zats a Catalunya certament complexa, força allunyada d’anteriors imatges més 
simples caracteritzades per la concentració de la urbanització en uns punts 
concrets del territori i seguint processos tradicionals d’expansió urbana. Sense 
que les ciutats hagin deixat de créixer i conquerir nous espais al seu voltant, al 
mateix temps, la urbanització regional dispersa ha representat un replanteja-
ment del model de procés d’urbanització tradicional a partir, com hem pogut 
discutir, de tres elements principals:

– La urbanització del camp i la progressiva hibridació i homogeneïtzació 
dels espais periurbans i suburbans a partir d’un gradient d’urbanització 
certament variable però al mateix temps comú al territori.

– La consolidació de la dispersió urbana i dels territoris de suport de l’habi-
tatge de baixa densitat en situació clarament llunyana als centres urbans 
de major jerarquia, amb formats territorials molt més contundents i amb 
petjada territorial molt més àmplia que en moments històrics prece-
dents.

– La posada en servei a partir de nous usos de franges de sòl no urbanitza-
ble que presenten una estructura igualment dispersa al territori com a 
resultat de la progressiva integració de funcions en l’escala de l’àrea vas-
ta que fa part del model de la urbanització regional dispersa.

La Catalunya de l’aire condicionat

L’any 1996, l’arquitecte Mario Galdensonas es referia de forma irònica a la dis-
persió de la urbanització i posava l’accent sobre l’estil de vida de les persones 
d’aquesta manera:

... els que viatgen des dels barris exteriors van de les seves cases suburbanes unifa-
miliars amb aire condicionat, dins els seus cotxes amb aire condicionat, a les seves 
oficines amb aire condicionat, i d’aquestes a restaurants amb aire condicionat, i 
un altre cop al cotxe i a casa, des d’on aniran, en les estones de lleure, a comprar 
als grans centres comercials amb aire condicionat i, de tant en tant, als multicines 
amb aire condicionat.

Galdensonas no parlava llavors de Catalunya en absolut, ho feia de les grans 
conurbacions nord-americanes. Allà on el fenomen de la urbanització dispersa 
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s’ha ja consolidat com el principal atribut del model urbà. Quasi 20 anys des-
prés, no deixa de sorprendre la familiaritat amb la qual podem llegir l’itinerari 
que descriu el paràgraf i pensar sobre el territori de les ciutats catalanes a par-
tir d’idèntiques claus.

Durant els últims trenta anys, el procés de requalificació i millora de les ciutats 
catalanes ha suggerit i enfortit la percepció d’una Catalunya feta de ciutats. 
Aquest és un patrimoni col·lectiu que l’urbanisme democràtic ha anat gene-
rant i que cal mantenir i posar en valor. Al mateix temps, però, no és menys 
veritat que aquestes imatges han anat acompanyades de la progressiva conso-
lidació de la urbanització regional dispersa que aquí hem pogut explicar pel 
que fa a algunes de les seves característiques primordials. Com s’ha dit al co-
mençament, la Catalunya urbana actual no és només el resultat de les grans 
concentracions de població en uns punts concrets del territori, les grans ciu-
tats. En conseqüència, es fa evident la necessitat d’un canvi pel que fa a les 
maneres d’entendre les dinàmiques urbanes i, sobretot, de com gestionar-les, 
orientar-les i planificar-les.

Com es desprèn fàcilment del que s’ha explicat a les pàgines anteriors, la de-
manda retòrica d’Ildefons Cerdà quan defensava eixamplar les ciutats compac-
tes del segle XIX i demanava Rurizad lo urbano, urbanizad lo rural, s’ha fet reali-
tat en el decurs del passat segle XX i hem, efectivament, urbanitzat el camp.

La Catalunya de les ciutats conviu així doncs avui amb aquesta altra Catalunya 
del camp urbanitzat. Amb la Catalunya de la urbanització regional dispersa. Un 
territori on cada vegada més habitants ni treballen ni consumeixen majoritària-
ment on resideixen, on aquesta mobilitat fa que al full de ruta quotidià no apa-
reguin únicament els espais de la ciutat on es viu sinó molts altres fragments 
de territori. En aquest sentit, els accessos per autopista, els peatges, recorden 
certament a les antigues muralles que separaven la ciutat intramurs ara fa 150 
anys. Els peatges, amb les seves barres que s’aixequen contínuament, vehicle 
rere vehicle, estableixen, de manera fins i tot icònica i gestual, el moment en el 
qual entrem o sortim de la Catalunya ciutat actual, la majoria de vegades des 
d’un interior amb aire condicionat.

La urbanalització: una Catalunya de paisatges copy&paste?

Una de les moltes contrapartides del procés d’urbanització extensiva que ha 
portat els usos i activitats urbans a les fronteres del sòl no urbanitzable, ha es-
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tat la relativa homogeneïtzació dels paisatges i la seva pèrdua de singularitat. 
És a dir, encara que pugui semblar una paradoxa, tal i com ho explicava Edward 
Relph el 1987, el paisatge de la ciutat actual sembla construir-se a partir de ‘dis-
continuïtats repetides de forma estandarditzada’.

És a dir, les interrupcions o discontinuïtats en el paisatge, derivades de l’exten-
sió dispersa de la urbanització al territori, no només no asseguren una major 
diversitat sinó que, ans al contrari, representen, en realitat, la seva repetició en 
formats espacials fàcilment reproduïbles i clonables amb absoluta indepen-
dència del lloc.

Aquest paisatge sense pauses, on la discontinuïtat té una presència contínua, 
és el que caracteritza avui les perifèries i noves àrees urbanitzades a molts mu-
nicipis de Catalunya. Trobem així cada vegada més dificultats per a apreciar la 
identitat pròpia dels llocs a través del seu paisatge. En un context on els paisat-
ges semblen resultar d’una operació de copy&paste contínua, ens costa esta-
blir aquelles diferències derivades d’una història o una cultura del lloc. Ens és 
difícil distingir aquelles diferències que acostumaven a explicar la diversitat 
dels paisatges perquè aquests es mostren als nostres ulls precisament més a 
partir del que van adquirint de similar i genèric que del que mantenen de singu-
lar i específic.

Parlem, així doncs, de com la dispersió de la urbanització ha resultat en el pro-
gressiu encaix dels paisatges naturals i agraris en l’estructura morfològica i 
funcional d’una ciutat en realitat multiplicada sobre el territori. Lluny de mos-
trar diferències i límits ben dibuixats, aquest territori metropolità lax, aquesta 
‘ciutat multiplicada’ (Muñoz, 2008), es mostra amb un perfil certament borrós, 
fet de discontinuïtats que es van repetint en l’espai de manera paradoxalment 
contínua, on la diversitat de situacions conviu amb la vehement i banal repro-
ducció dels mateixos patrons paisatgístics, clarament independents de l’espai 
geogràfic i indiferents al lloc antropològic. Un paisatge metropolità fruit de 
processos d’urbanització ben diversos però que comparteixen alhora la lògica 
del copy&paste. Tant és així que la consolidació de la urbanització regional dis-
persa ha deixat ja sense resposta la pregunta sobre on comencen i on acaben 
les ciutats.

En alguns casos, el que passa és que el tipus de vida que caracteritza el territori 
a llocs diferents es correspon en realitat amb el denominador comú del fet me-
tropolità i, per tant, els paisatges tradueixen un estil de vida compartit, similar i 
estandarditzat a l’espai. En altres casos, el que succeeix és que les transforma-
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cions de les ciutats són tan intenses i en tan poc temps que el paisatge deixa 
de representar cap permanència històrica o cultural per a assemblar-se, cada 
vegada més, a una seqüència de panoràmiques efímeres que van desaparei-
xent, substituïdes per altres de noves, exactament com passa amb els objectes 
i experiències que consumim, els quals, en tornar-se obsolets, són compulsiva-
ment reemplaçats per altres. Més que escenaris que fixen la nostra identitat al 
lloc, convivim, així doncs, amb una rotació d’imatges que acompanya la nostra 
mobilitat al territori i que caracteritza cada vegada més el paisatge que habi-
tem.

La urbanització de les ciutats i el territori a Catalunya ha deixat, així doncs, en 
herència el pes de la urbanització (Muñoz, 2008) de manera clara i tangible.

En aquest context caracteritzat, per tant, per tot tipus de tendències unifor-
mitzadores i pel resultat de la conformació d’unes regions metropolitanes inte-
grades i comunes, l’existència d’espais que estableixen distincions, interrupci-
ons o variacions en el gradient de densitat i ocupació urbana del territori vast 
presenta un valor d’oportunitat i d’estratègia que aconsellaria la gestió 
d’aquest tipus de territori amb una especial cura, ambició i visió de futur.

Aquest és el cas de territoris com, per exemple, els parcs agraris, els rius me-
tropolitans o les franges discontínues que encara testimonien els antics mo-
saics agrícoles. Uns paisatges diferents però amb el denominador comú del sòl 
no urbanitzable i que permeten albirar nous fulls de ruta per a proposar gesti-
ons més proactives, iniciatives més innovadores i projectes més actualitzats. El 
repte que així es planteja és el de reconèixer el valor de diversitat que aquest 
tipus de peces tenen al tauler d’escacs que representa el paisatge metropolità, 
on els espais en blanc són, en realitat, minoria, en el millor dels casos, i excep-
ció, en el pitjor.

Els paisatges patrimonials: els conceptes de ‘paisatge cultural’ i ‘paisatge 
ordinari’ en la gestió dels territoris metropolitans

Considerant el que s’ha explicat, la gestió d’aquells elements i característiques 
del territori que millor representen el que cada lloc té d’específic i peculiar ul-
trapassa en el moment actual el terreny de la gestió del patrimoni tal i com 
s’ha entès tradicionalment, en termes de política sectorial, per a fer part d’una 
nova agenda per a la sostenibilitat cultural dels territoris metropolitans a partir 
de la gestió adequada dels seus paisatges.
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En aquest sentit, una de les conseqüències més destacables del procés d’im-
plementació del Conveni Europeu del Paisatge des de l’any 2000 ha estat la 
popularització creixent d’alguns conceptes que defineixen clarament la conso-
lidació d’una nova cultura pel que fa a la gestió dels paisatges. Aquesta nova 
cultura del paisatge es pot resumir en tres processos complementaris esdevin-
guts durant els últims anys:

En primer lloc, s’ha consolidat la idea de la gestió del paisatge. Així, el concepte 
de gestió varia sensiblement l’orientació i els objectius anteriorment recollits 
per conceptes canònics com la preservació, conservació i protecció paisatgísti-
ques.

En efecte, es tracta de tres conceptes tradicionalment orientats en relació amb 
aquells paisatges caracteritzats bé per les seves condicions d’excel·lència, bé 
per ser considerats paratges d’excepció, o bé per haver esdevingut amb el 
temps paisatges de referència, institucionalitzats socialment i política. Avui dia 
però, aquests continguts no constitueixen els únics arguments amb els quals 
referir-se a la intervenció i gestió del paisatge.

Nous interessos com el reconeixement, la posada en valor i l’activació social, 
econòmica i cultural dels valors paisatgístics i patrimonials del territori, han po-
sat de manifest les oportunitats per a integrar en el mapa dels nostres paisat-
ges d’interès entorns sense qualitats d’excel·lència o excepció i, fins i tot, tradi-
cionalment considerats al marge de l’imaginari col·lectiu en no fer part dels 
paisatges de referència institucionalitzats.

Sens dubte, el paisatge metropolità ha estat el laboratori on millor s’ha esde-
vingut aquest gir pel que fa als objectius i interessos de la gestió del paisatge 
en el moment actual.

En segon lloc, cal subratllar la importància i presència progressiva de concep-
tes nous, clarament fora dels debats acadèmics, tècnics i socials només uns 
anys enrere, com passa amb la noció de ‘paisatge ordinari’. És a dir, aquells 
paisatges no necessàriament caracteritzats per condicions d’excel·lència, ni 
definits pel seu caràcter d’excepció, ni en absolut representatius de fets histò-
rics, culturals o ideològics especialment remarcables en termes de l’imaginari 
col·lectiu establert, i, per tant, en aquest sentit, no institucionalitzats com pai-
satges de referència. Per tant, parlaríem de paisatges sense interès des del 
punt de vista dels pressupòsits que tradicionalment han orientat les estratègi-
es d’intervenció i gestió paisatgístiques. En realitat, però, aquests paisatges 
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han embolcallat la vida quotidiana en el passat i ho continuen fent en el mo-
ment present, amb la qual cosa presenten capacitats per a representar la cul-
tura local reconeguda pels habitants d’un territori a partir de la seva identifica-
ció individual i col·lectiva amb elements concrets d’aquell paisatge de la vida 
quotidiana.

Parlem, per tant, de com la gestió -a partir del reconeixement, posada en valor 
i activació dels valors- d’aquests ‘paisatges ordinaris’ ha emergit com un camp 
de treball innovador i certament prometedor en termes d’afegir nous graus de 
valor pel que fa a la innovació i la creativitat a l’hora de planificar el territori.

Finalment, i en tercer lloc, s’ha fet cada vegada més tangible l’existència d’una 
nova mirada envers la petjada humana sobre el territori que ha valoritzat l’exis-
tència dels anomenats com ‘paisatges culturals’. Aquest nou enfocament inte-
gra les perspectives ambiental i cultural, tot posant de relleu la capacitat d’al-
guns paisatges concrets per a explicar la manera en què les societats del passat 
han transformat històricament l’espai a partir de l’organització del treball i l’es-
tabliment de relacions de tot tipus en el territori i en relació amb el seu medi.

Fins i tot acceptant la idea que qualsevol paisatge pot a priori definir-se com 
‘cultural’ –pel fet que aquell no deixa de representar la traducció directa sobre 
el territori d’una determinada cultura la qual, en interactuar amb el medi, el 
transforma–, el cert és que alguns paisatges específics mostren valors amb 
major i més remarcable capacitat per a posar de manifest i subratllar aquelles 
relacions entre una societat, el medi que habita i el territori que construeix.

Per tant, una extensa galeria de paisatges culturals es presenten a partir de la 
seva capacitat per a representar i fer visible la traçabilitat de l’acció humana 
sobre el territori. És el cas dels paisatges romanents deixats en herència per 
l’agricultura, la pesca, la mineria i les activitats extractives tradicionals, o el tre-
ball industrial, però, igualment, per la construcció d’infraestructures funcionals 
primàries de tot tipus relacionades amb els processos d’implementació i desen-
volupament d’aquelles activitats.

Així, elements com les conduccions hídriques derivades de l’agricultura intensi-
va, els camins ramaders, les instal·lacions industrials i energètiques de primera 
generació o les infraestructures viàries i ferroviàries implementades en segles 
anteriors tenen avui un clar paper potencial com a catalitzadors de noves estra-
tègies de gestió del paisatge que plantegen iniciatives de branding paisatgístic, 
turisme cultural, desenvolupament econòmic local o conscienciació col·lectiva.
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El que totes aquestes estratègies comparteixen i tenen en comú no és una al-
tra cosa que l’afany per subratllar els valors diferenciadors que caracteritzen 
l’ADN paisatgístic d’uns entorns metropolitans com dèiem abans força trans-
formats per les tendències uniformitzadores que modelen l’evolució territorial 
en un únic i mateix sentit.

Entendre els paisatges ordinaris com paisatges culturals: una nova 
agenda territorial

En realitat, aquesta comprensió creuada dels paisatges ordinaris en termes de 
paisatge cultural representa el treball amb una nova caixa d’eines pel que fa als 
principis, les estratègies, els instruments i les accions concretes d’intervenció i 
gestió paisatgístiques en territoris metropolitans.

Una caixa d’eines que resultaria de la consideració d’algunes qüestions clau 
com les dues que, de manera necessàriament sintètica i com a reflexió final, 
s’exposen a continuació i que tenen a veure amb una nova comprensió de les 
relacions entre paisatge i patrimoni pel que fa als projectes d’intervenció i ges-
tió, sobretot en el cas del treball amb els paisatges culturals metropolitans:

D’una banda, una consideració dels paisatges ordinaris en termes de patrimo-
nis emergents que exigeix una molt més amplia definició del concepte de patri-
moni, encara massa ancorada en la preservació i conservació de les peces o 
elements de caràcter extraordinari, que sigui capaç d’incloure noves definici-
ons i conceptes com el de ‘patrimoni ordinari’ en una diversitat de contextos 
de paisatge urbà, natural o agrari.

D’una altra banda, una visió molt més integradora de la gestió patrimonial quan 
aquesta s’apropa al paisatge. En aquest sentit, es requereix el pas de la visió 
excepcionalista, que selecciona únicament els elements de patrimoni individu-
alment considerats, a una avaluació del context paisatgístic en el qual aquells 
elements d’alt interès s’inscriuen per tal d’emfatitzar encara més el seu sentit i 
significat no tant en termes de ‘bé cultural’ sinó de ‘paisatge patrimonial’.

Aquest reconeixement dels diversos elements patrimonials de diferent rang i 
jerarquia, però íntimament relacionats entre ells tot constituint un paisatge, no 
només es revela com un element constitutiu del territori metropolità actual, 
sinó que, al meu parer, és l’element central que estructura la matriu explicativa 
de les diferències i peculiaritats dels llocs representades pels seus paisatges.
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Aquest factor de diversitat és, sens dubte, un element de valor estratègic per a 
la planificació d’uns contextos territorials metropolitans caracteritzats per les 
tendències uniformitzadores, a cavall de la ciutat multiplicada i el camp urba-
nitzat, que aquí s’han resumit.

És també en aquest sentit que intervenir i gestionar els patrimonis de la metrò-
polis real assoleix tot el potencial com a eina efectiva per a garantir la sosteni-
bilitat dels llocs i el futur dels paisatges, però també per a evidenciar les clares 
possibilitats que tenim per a entendre el paisatge i el patrimoni, de manera 
creuada, com una nova font de valor del territori, encara poc reconeguda en 
tota la seva extensió i possibilitats, hàbil per a configurar noves estratègies de 
desenvolupament local i regional des de la innovació i la creativitat.
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La salut pública ha esdevingut un motor de renovació de les ciutats i de creació 
de nous models d’urbanisme i mobilitat [1,2]. Recentment, s’ha publicat l’arti-
cle “Urban and Transport Planning Related Exposures and Mortality: A Health Im-
pact Assessment for Cities” [3], en el qual es va fer una avaluació de l’impacte 
en la salut (HIA en anglès) per a la ciutat de Barcelona. Bàsicament, es va esti-
mar el nombre de morts prematures evitables si a Barcelona es complissin les 
recomanacions internacionals d’exposició per a l’activitat física, la contamina-
ció atmosfèrica, el soroll, la calor i l’accés als espais verds. És a dir, què passaria 
si aconseguíssim una ciutat amb uns estàndards de qualitat ambiental iguals 
als recomanats per l’OMS o altres fonts solvents de la literatura científica? 
(Taula 1).

Taula 1. Exposició actual a la ciutat de Barcelona i exposicions recomanades 
per organismes internacionals

Exposició Exposició actual Recomanació

Activitat física
Adults 18-64 anys
Adults ≥65 anys

77,7 MET minuts/setmana
36,7 MET minuts/setmana

600 MET minuts/setmana
450 MET minuts/setmana

Contaminació de l’aire
Mitjana anual PM2.5

16,6 μg/m3 10 μg/m3

Soroll exterior
Durant el dia (7:00-23:00hr) 
(LAeq,16hr)

65,1dB(A) 55 dB(A)

Calor >21,8 ºC en 101 dies 
(‘percentil de mortalitat 
mínima’)

Canvis urbanístics que ajudin 
a reduir 4 ºC

Espais verds 31,1% dels residents sense 
accés a espais verds (≥0,5 ha 
en 300 m)

Accés a espais verds (≥0,5 ha 
en 300 m)

001-450 ponenciasEIX11.indd   127 23/07/2018   18:03:34



128

Determinants ambientals de la salut en l’entorn urbà

Els resultats de l’estudi van ser que anualment al voltant del 20% de les morts 
que tenen lloc a Barcelona es podrien evitar si s’arribessin a complir les reco-
manacions internacionals (Figura 1). L’exposició que tenia més impacte era 
l’augment de l’activitat física, seguit de la reducció de l’exposició a la contami-
nació de l’aire, al soroll del trànsit, i a la calor. L’accés als espais verds va tenir 
efectes menors sobre la mortalitat. També es va estimar que el compliment de 
les recomanacions internacionals es traduiria en un augment de l’esperança de 
vida (360 dies 95% CI = 219, 493) i en un estalvi econòmic de 9,3 mil milions 
d’euros (95% CI= 4,9, 13,2) l’any [3].

Aquest estudi, que se centra en la mortalitat i no inclou l’impacte en la morbidi-
tat (i, per tant, en la pèrdua de qualitat de vida), va ser possible gràcies a l’evi-
dència científica que existeix per cada una de les exposicions que es van analit-
zar, tal i com detalla el mateix estudi [3]. En els següents apartats no entrarem 
a explicar aquests estudis en concret però sí que explicarem altres impactes 
que aquestes exposicions analitzades tenen en la nostra salut i que tenen rela-
ció amb els resultats obtinguts en aquest estudi.

Figura 1. Estimació de les morts que es podrien evitar si es complissin les 
recomanacions d’exposició per a cada una de les exposicions analitzades
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1. Disseny urbà, mobilitat i activitat física

La falta d’activitat física és la quarta causa de mortalitat a escala mundial, i jun-
tament amb una dieta poc saludable són dos dels factors que més contribuei-
xen al desenvolupament de malalties no transmissibles, com poden ser l’obesi-
tat —que podríem classificar com l’epidèmica del segle XXI—, la diabetis, la 
hipertensió, els problemes cardiovasculars o el càncer. Actualment els nivells 
d’activitat física a casa nostra, tal i com mostra la Taula 1, són força baixos si ho 
comparem amb els nivells d’activitat física recomanats. De fet, només un 43% 
de la població espanyola realitza activitat física de manera regular [4]. I si mi-
rem com ha evolucionat la prevalença de l’obesitat a Espanya, els resultats no 
són massa esperançadors; actualment un 19,1% dels nens pateixen aquesta pa-
tologia, mentre que un 26,1% tenen sobrepès [4]. En adults les xifres no són pas 
millors (14,5% i 38,7%, respectivament) [4].

La falta d’activitat física és un factor important en el desenvolupament de di-
verses malalties, i l’entorn urbà hi juga un paper important. Per exemple, si una 
ciutat o un barri no té les infraestructures adequades per desplaçar-se amb 
modes actius de transport, és a dir, a peu (voreres amples i en bon estat), amb 
bicicleta (carrils bici, zones 20, etc), o amb transport públic (poca freqüència 
de pas, mal servei) la probabilitat d’agafar el cotxe –i per tant ser passius– o de 
mantenir-se sedentari és més alta. També ho és si les distàncies són llargues, 
els camins són enrevessats i no tenim serveis a prop, com les botigues de que-
viures, oficines de treball, etc. I també és més probable que agafem el cotxe si 
els carrers i l’espai públic no són agradables: amb poc verd urbà i molt trànsit, 
amb pocs serveis i edificis molt alts, amb poca il·luminació per la nit, sense es-
pais de descans i de trobada, etc. [1,2,5,6]. Un exemple que contraposa molt 
clarament dos models de ciutat que representen extrems del que estem expli-
cant és si comparem el centre d’una ciutat amb les urbanitzacions d’aquesta 
mateixa ciutat; aquelles persones que viuen al centre segur que utilitzen molt 
menys el cotxe i són físicament més actives en el seu dia a dia que aquelles que 
viuen a les urbanitzacions.

També cal tenir present que com dissenyem les ciutats influencia la nostra rela-
ció amb els altres, amb la comunitat. La solitud i l’aïllament social són factors 
determinants del nostre estat de salut, especialment de l’estat de salut mental 
[1]. De fet, un estudi publicat l’any 2015 que analitzava l’evidència científica de 
l’impacte de l’aïllament social en la mortalitat va veure que l’impacte d’aquest 
era equiparable a la d’altres problemes de salut també molt importants, com 
per exemple l’obesitat [7].
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2. Contaminació atmosfèrica

Fa uns anys la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, principalment 
causada pel trànsit rodat, ha esdevingut el principal risc ambiental per la salut i 
un dels principals determinants de pèrdua de salut [8]. Si bé és cert que per 
PM2.5 i PM10 estem per sota dels límits anuals màxims establerts per la Unió Eu-
ropea (25 µg/m3 i 40 µg/m3, respectivament), no hem aconseguit baixar per 
sota dels nivells màxims establerts per l’OMS (10 µg/m3 i 20 µg/m3, respectiva-
ment) [9]. Tampoc hem aconseguit reduir els nivells de NO2 per sota dels 40 
µg/m3 establerts per ambdós organismes (només als anys 2013 i 2014) [9]. Tot i 
que hi ha altres contaminants atmosfèrics, el NO2, les PM (matèria particulada 
en anglès) i les partícules ultrafines són els compostos que més preocupen. El 
NO2 per la seva capacitant irritant, que provoca problemes respiratoris i redu-
eix la capacitat pulmonar, i les PM perquè poden entrar al sistema respiratori, i 
en el cas de les partícules ultrafines fins i tot poden entrar al torrent sanguini i 
al tracte olfactori fins arribar al cervell. Dins l’organisme, tenen activitat proin-
flamatòria i poden provocar problemes respiratoris, cardiovasculars i càncer 
[10]. Tampoc podem oblidar que Barcelona supera el valor de referència de 
l’OMS per al benzo-α-pirè i benzè, especialment a les zones més properes al 
trànsit. Segons la IARC “hi ha prou proves en humans per a la carcinogenicitat de 
benzè. El benzè causa leucèmia mieloide aguda i leucèmia aguda n- limfocítica” 
[11]. L’any 2014, segons l’OMS, la contaminació atmosfèrica era la responsable 
del 40% de les morts per infart i angina de pit, del 40% de les morts per acci-
dents cerebrovasculars, de l’11% de les morts per malaltia pulmonar obstructiva 
crònica (MPOC), del 6% de les morts per càncers de pulmó i del 3% de les morts 
per malalties infeccions respiratòries agudes en nens [12]. Recordem que, se-
gons l’estudi que hem vist a l’inici d’aquesta secció, podríem reduir 659 morts 
prematures cada any si a Barcelona es complissin els nivells màxims establerts 
per l’OMS. Òbviament aquest impacte en la mortalitat seria molt més gran si 
estiméssim el que succeeix a tota l’àrea metropolitana de Barcelona i a altres 
grans ciutats catalanes.
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Figura 2. Inventari d’emissions de NOx i PM10 a la zona de protecció de 
l’ambient atmosfèric a Catalunya [8]

Però l’impacte de la contaminació de l’aire va més enllà de la mortalitat. A ban-
da dels efectes en la salut ja comentats (càncer de pulmó, problemes cardio-
vasculars, MPOC), la contaminació de l’aire també incrementa el risc de patir 
infeccions respiratòries, atacs d’asma i empitjorar la qualitat de vida de les per-
sones amb problemes respiratoris [13]. Diversos estudis també suggereixen 
que la contaminació de l’aire té un impacte en el neurodesenvolupament dels 
nens [13,14], i que podria jugar un paper en el desenvolupament de malalties 
com l’Alzheimer o el Parkinson, i fins i tot la depressió [14]. També s’han detec-
tat efectes durant la vida prenatal: major exposició a contaminació de l’aire 
s’ha associat amb un baix pes al néixer, amb tot el que pot comportar en el 
posterior creixement del nen [13].
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LA CONTAMINACIÓ A LES ESCOLES DE BARCELONA

Una de les troballes més recents ha estat l’observació del retard en la memòria de treball 
en nens associat a la contaminació de l’aire [15]. L’any 2011 va començar a Barcelona 
l’estudi BREATHE, en el qual participaven 36 escoles de Barcelona i 3 de Sant Cugat. Es 
van mesurar els nivells de contaminació atmosfèrica a les escoles (a fora el pati i a dins 
de les classes) i es va demanar a més de 2.700 nens d’entre 7 i 10 anys fer proves per 
avaluar la memòria de treball i problemes d’atenció. Aquestes proves es van fer quatre 
vegades al llarg d’un any. L’estudi va demostrar que a l’inici de l’estudi els nens que 
estudiaven en escoles amb nivells de contaminació més alt obtenien pitjor puntuació 
que els nens d’escoles menys contaminades. Però, a més, va demostrar que aquestes 
diferències s’accentuaven al cap d’un any (Figura 3) [18]. Per tant, els estudiants 
d’escoles que se situen en carrers més contaminats tenen un clar desavantatges 
respecte als estudiants d’escoles amb aire més net.

Figura 3. Puntuació de la memòria de treball dels nens al llarg d’un any a les 
escoles menys contaminades (línia contínua) i a les escoles més 

contaminades (línia discontínua) [15]
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3. Soroll

Tot i tenir menys ressò mediàtic i institucional, la contaminació acústica és tam-
bé un problema de salut important i que va inevitablement lligada a la vida a 
les ciutats. Prova d’això és que el trànsit rodat és una de les fonts d’exposició 
més important [16,17] (Figura 4).

Figura 4. Distribució segons font de soroll de la població europea (milions) 
exposada a nivells de soroll per sobre de 55 dB (mitjana de tot el dia, límit 

establert per la UE) [17]

Segons un informe recent, mentre a Europa el 65% de les ciutats europees ana-
litzades ha aconseguit reduir el nombre de persones exposades al soroll ambi-
ental a causa del trànsit terrestre, o si més no, aturar-ne l’augment entre el 
2007 i el 2012, a l’Estat espanyol (Catalunya segueix el mateix patró) la població 
exposada s’ha incrementat en el 60% de les ciutats que es van estudiar. Cal dir 
que sí s’ha millorat en el cas del trànsit aeri en el 95% dels aeroports, inclòs el 
de Barcelona [16].

El cicle de la son és un moment de restauració de les nostres funcions vitals. 
L’exposició al soroll nocturn (l’OMS recomana que sigui per sota dels 40 dB) 
provoca alteracions del son a més de 13 milions d’europeus, alterant la relaxa-
ció i generant estrés [16]. En general, la contaminació acústica impacte al nos-
tre sistema nerviós autònom i endocrí (hormonal), donant lloc a canvis en la 
freqüència cardíaca, la pressió arterial i l’alliberament d’hormones associades a 
l’estrès, com pot ser el cortisol. Hi ha diversos estudis que han observat una 
associació entre la contaminació acústica i el deteriorament de la funció cogni-
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tiva, pertorbacions hormonals, inclosa la diabetis, accident cerebrovascular i 
problemes de salut mental, com la depressió i l’estrès [17]. De fet, a tot Europa 
es calcula que el soroll causa més de 72.000 hospitalitzacions i 16.600 morts 
prematures l’any [16].

Però més enllà dels nivells de soroll que puguem mesurar, també hi ha la qües-
tió de en quin grau ens molesta el soroll. Diversos estudis apunten que sovint 
les mesures objectives de soroll no són suficients per captar l’impacte que 
aquest té en la salut i qualitat de vida de les persones. Dos exemples que mos-
tren la importància d’utilitzar també mesures de percepció són dos estudis re-
cents. En el primer estudi es va observar una associació entre molèstia per so-
roll i depressió i ansietat, amb un increment gradual a més molèstia per soroll 
[18]. En el segon, es va observar que el soroll pot influenciar els nivells d’activi-
tat física que realitzem, ja sigui de manera directa (l’entorn no convida) o per 
trastorns del son (cansament, poca energia...), i per tant podria ser un factor 
de risc a patir malalties cardiometabòliques [19]. Fins i tot hi ha estudis que 
suggereixen que el soroll pot ser un factor de risc pel desenvolupament de 
problemes de comportament en nens [20–22] (cas estudi 3).

EL SOROLL I L’HIPERACTIVITAT EN NENS

Un estudi recent, en el qual es van incloure quasi bé 47.000 nens d’una cohort de 
naixement de Dinamarca, es van mesurar els nivells d’exposició al soroll associat al 
trànsit rodat. Les mesures es van fer durant l’embaràs de la mare i al llarg de la vida dels 
infants en funció de l’adreça de residència. Als 7 anys dels nens, es va demanar als pares 
que omplissin un qüestionari (en anglès Strengths and Difficulties Questionnaire - SDQ) 
per avaluar problemes de comportament en els nens. Els investigadors no van observar 
una associació entre exposició al soroll del trànsit rodat durant l’embaràs i problemes de 
comportament del nen als 7 anys d’edat, però sí que van observar associacions amb 
l’exposició al soroll després de néixer (mitjana al llarg dels 7 anys de vida): per cada 
increment de 10 dB de soroll el risc d’obtenir males puntuacions globals pel SDQ 
s’incrementava un 7% (95% IC: 1,00-1,14). El risc s’incrementava de manera similar per 
diverses subescales (hiperactivitat/manca d’atenció, problemes de conducta, problemes 
de relació amb els companys) [22].

4. Temperatures extremes

Entre els efectes causats pel canvi climàtic els més directes i aguts són els deri-
vats de les temperatures extremes, que ocasionen els “cops de calor”, sent els 
nens i les persones grans els més susceptibles. Quan hi ha un augment de la 
temperatura, el sistema termoregulador del nostre organisme s’activa i provo-
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ca canvis com ara un augment de la pressió arterial, la freqüència cardíaca, el 
nombre de plaquetes i la viscositat de la sang. Aquests canvis eviten que la 
temperatura corporal augmenti per sobre dels 37 °C, la temperatura que s’ha 
de mantenir estable, però en les poblacions vulnerables aquests canvis poden 
provocar efectes perjudicials per a la salut [23].

Els habitants de zones urbanes tenen més probabilitats de patir els efectes de 
la calor, doncs són zones on té lloc el fenomen de les illes de calor. Aquestes 
illes són zones típiques d’àrees metropolitanes amb una temperatura molt 
més elevada que les àrees rurals que les envolten, com és el cas de Barcelona. 
Les raons d’aquestes altes temperatures són diverses: l’elevada densitat de 
població, la gran concentració de contaminació atmosfèrica provocada pels 
vehicles (i altres mitjans de transport) i les diferents activitats industrials, el 
paviment d’asfalt que impermeabilitza el sòl, i la proximitat entre els edificis, 
que no permet alliberar la calor. Tots aquests factors, units a la manca d’espais 
verds i blaus per a l’oxigenació, provoquen increments de temperatura per 
mitjà dels quals els efectes en la salut s’agreugen [23].

5. Espais verds i blaus

En els últims anys els epidemiòlegs ambientals s’han centrat no només en 
aquelles “exposicions urbanes” perjudicials per a la nostra salut sinó també en 
explorar elements de l’entorn urbà que poden ajudar a promocionar-la. Dos 
d’aquests elements són els espais verds (parcs i jardins, passejos amb arbres, 
etc.) i els espais blaus (rius, llacs, fonts, mar, etc.), també coneguts com a es-
pais naturals, però que en un entorn urbà podríem dir que més aviat són espais 
“renaturalitzats”.

Són diversos els mecanismes pels quals es creu o considera que aquests espais 
poden jugar un paper en la promoció de la salut [24]. El mecanisme principal és 
el potencial que tenen els espais naturals (verds, blaus) per reduir l’estrès i ge-
nerar experiències de restauració i relaxació pel simple fet de veure o estar en 
contacte amb la natura i/o escoltar-ne els sorolls (ocells, pas de l’aigua, movi-
ment de les fulles, etc.) [24] (vegeu cas estudi 5). A més, són espais que tenen 
potencial per convidar a fer activitat física [25] i també són espais d’oportuni-
tat per generar i reforçar el suport social [24]. De fet, en un estudi dut a terme 
a Barcelona es va observar que l’associació entre més verdor i una millor salut 
mental s’explicava, en part, pel fet que tenir més espais verds a prop de casa 
s’associava a tenir major suport social i a realitzar més activitat física [26]. La li-
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teratura científica també suggereix el potencial dels espais blaus en la promo-
ció de la salut mental i l’activitat física, tot i que el nombre d’estudis és força li-
mitat.

Els espais verds també poden ajudar a apaivagar l’impacte de certs factors am-
bientals com la contaminació de l’aire, el soroll o la temperatura ambiental 
[24]. De fet, en el marc de l’estudi BREATHE, presentat al cas estudi 2, es va 
observar que a major verdor al voltant de l’escola, millor puntuació en memò-
ria de treball obtenien els estudiants, i que aquesta associació s’explicava en 
part per la reducció dels nivells de contaminació de l’aire gràcies a aquesta ver-
dor [27]. Altres estudis també han demostrat que a major verdor residencial 
menor és la mortalitat, sobretot per problemes cardiovasculars [28]. A banda 
dels mecanismes ja explicats (promoció de l’activitat física, reducció de l’es-
très, etc.), una altra possibilitat que explicaria aquest efecte podria ser la capa-
citat dels espais verds d’esmortir l’efecte de les altes temperatures, tal i com 
va demostrar un estudi recent fet a la ciutat de Lisboa [29]. També s’ha vist 
que les parets verdes (també conegudes com a jardins verticals) poden arribar 
a reduir el soroll fins a 15dB [30], tot i que no hi ha estudis que hagin mirat el 
paper d’aquests espais en relació amb el soroll i la salut.

Finalment, la hipòtesi de la biodiversitat suggereix la importància dels espais 
verds i de la biodiversitat en la regulació del nostre sistema immune com un 
servei ambiental essencial, però actualment oblidat, per al nostre benestar 
[31]. Seguint aquesta hipòtesi, alguns investigadors han dut a terme estudis 
sobre la relació entre els espais verds i la salut respiratòria i immunitària, però 
fins ara els resultats no són concloents [24]. El que sí s’ha vist és que a major 
biodiversitat en el nostre entorn, major biodiversitat de microbiota en el nos-
tre organisme, i que això podria tenir un paper fonamental en el desenvolupa-
ment de certes malalties com les al·lèrgies, les malalties autoimmunes o el càn-
cer [31,32].
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Objectius

L’article se centra en explorar una qüestió clau per a la comprensió i avaluació de 
projectes de mobilitat urbana: el valor de l’espai públic alliberat del trànsit motorit-
zat i destinat a altres usos.

L’interès d’analitzar aquesta qüestió és fruit del procés d’avaluació en els estudis 
previs del projecte de Connexió del Tramvia a la Diagonal, l’any 2016, realitzat per 
part d’MCRIT per a l’Ajuntament de Barcelona.

L’article es basa en l’estudi dut a terme per MCRIT/Multicriteri SL per l’Ajuntament 
de Barcelona (BIMSA) sobre la mateixa qüestió, (2017) dirigit per Oriol Altisench i 
Pere Macias.

A les seccions següents s’introdueixen breument els antecedents considerats.

Informe “Traffic in Towns” (C. Buchanan, 1960)

L’informe Buchanan va ser encarregat el 1960 per Ernest Marples, ministre de 
Transports del govern de Harold Macmillan que havia promès millorar la xarxa 
viària i alleujar la congestió a les ciutats del Regne Unit.

En el context de reconstrucció després de la devastació de la Segona Guerra 
Mundial, arreu del Regne Unit es planificaven i construïen noves autopistes, i 
l’automòbil ja començava a ocupar pobles i ciutats abastament. El Pla Beec-
hing (1963) va desembocar en el tancament de prop d’un terç de les línies de 
ferrocarril de passatgers del Regne Unit, i la retirada de tramvies i troleibusos, 
substituint-los per serveis d’autobusos, van posar de manifest la dependència 
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creixent de l’economia britànica envers el transport viari i les empreses priva-
des d’automòbils.

En aquest context, l’informe Buchanan contrastava significativament amb la 
lògica imperant, reconeixent que podia haver-hi impactes mediambientals en 
el trànsit viari, i que els grans increments programats de la capacitat viària po-
drien agreujar els problemes de congestió i no resoldre’ls. L’escala del creixe-
ment del trànsit previst aviat superaria els beneficis que la millora viària a peti-
ta escala podia aportar. Les noves solucions serien molt costoses i només 
podrien justificar-se si estiguessin planificades de manera global, incloses les 
necessitats socials i de trànsit.

En un context d’auge de l’automòbil, i ja intuint un cert sufocament urbà, Buc-
hanan oferia idees per repensar ciutats:

• En primer lloc, el trànsit principal s’hauria de canalitzar en una “xarxa de 
vies primària”.

• En segon lloc, la resta de la ciutat s’hauria de planificar com a “àrees me-
diambientals”.

• Tercer, a les ciutats més grans, el transport públic és crític.

• En quart lloc, la planificació del trànsit i la planificació urbanística han 
d’anar junts.

Les idees de l’informe Buchanan, revolucionàries en aquell moment, s’accep-
ten avui en dia com la pràctica central pel que fa a la planificació urbana i de 
transports a Europa, i estan en línia amb l’actual Pla de Mobilitat Urbana de 
Barcelona.

“Reclaiming city streets for people – Chaos or quality of life?”, Comissió Euro-
pea 2004

El document de la Comissió Europea “Recuperant els carrers de la ciutat per a 
la gent - El caos o la qualitat de vida?” (2004) parteix de la consideració que la 
qualitat del medi ambient i del medi social a les zones urbanes és de vital im-
portància. Un dels temes clau que afecten la qualitat del medi ambient i la qua-
litat de vida dels nostres pobles i ciutats és precisament el trànsit rodat. El trà-
fic de vehicles pesats resulta en nivells generals de mala qualitat de l’aire, 
nivells de soroll inacceptables i percepció de debilitat dels barris i de les comu-
nitats locals. El trànsit viari genera elevats costos per a l’economia per causa 
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dels retards causats per la congestió i els accidents. Cada any s’afegeixen més 
de 3 milions de cotxes a la flota d’automòbils d’Europa. L’informe preveia el 
2004 que el trànsit total de cotxes a les zones urbanes augmentaria en un 40% 
entre 1995 i 2030, en un escenari tendencial.

Les autoritats locals i els ciutadans han de decidir doncs com respondre a 
aquestes pressions i decidir quin tipus de ciutats volen en el futur. Una opció és 
intentar disminuir la congestió mitjançant la construcció de més xarxa viària; 
els costos d’aquesta alternativa poden ser alts –de finançament, socials i medi-
ambientals- i les millores en el trànsit només temporals –ja que induirien més 
trànsit que tornaria a recuperar la congestió anterior. Així doncs, més i més 
ciutats europees opten per un enfocament diferent per intentar disminuir la 
dependència del trànsit rodat, amb enfocaments de gestió del trànsit. L’ex-
periència en algunes ciutats del món mostra que es poden crear noves àrees 
públiques, atractives i populars en llocs anteriorment bloquejats per embussos 
de trànsit recurrents.

És necessari trobar maneres d’afavorir un major ús de modes de transport al-
ternatius (transport públic, bicicleta i caminar) és l’objectiu de qualsevol políti-
ca urbana sostenible. Proporcionar un espai adequat per a aquests modes al-
ternatius pot requerir una reassignació de la capacitat viària, i quan això afecta 
vies que estan molt congestionades, normalment se suposa que la reducció de 
la capacitat disponible per als cotxes provocarà una major congestió del tràn-
sit als carrers dels voltants. Tanmateix, com demostra l’evidència, d’acord amb 
aquest informe no és necessàriament el cas.

L’experiència en diverses ciutats europees, d’acord amb l’informe de la Comis-
sió Europea, és la següent:

• Els problemes de trànsit després de la implementació d’un esquema de 
reducció d’espai viari solen ser molt menys greus del previst;

• després d’un primer període d’ajustament, alguns dels trànsits que ante-
riorment es trobaven a prop de l’entorn ‘desapareixen’ o ‘s’evaporen’, 
perquè els conductors canvien el seu comportament de viatge;

• com a resultat, l’entorn urbà es fa més habitable en molts aspectes, i els 
impactes viaris són limitats.

Hi ha una evidència creixent que quan s’implementen mesures per reduir l’es-
pai viari dels cotxes privats en àrees congestionades, a llarg termini no es pro-
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dueix el caos de trànsit previst, ni tan sols quan no hi ha capacitat de xarxa al-
ternativa disponible.

Política Europea per la Qualitat de l’Aire

La contaminació de l’aire ha estat una de les principals preocupacions políti-
ques europees des de finals de la dècada de 1970. La Unió Europea ha desen-
volupat una àmplia legislació que estableix normes i objectius justificant-se 
pels impactes negatius que els contaminants en l’aire més comuns ocasionen 
sobre la salut.

Així, la política de la Unió Europea sobre qualitat de l’aire té com a objectiu de-
senvolupar i implementar instruments adequats per millorar la qualitat de l’ai-
re. Són part d’aquests objectius el control d’emissions de fonts mòbils, la millo-
ra de la qualitat dels combustibles, i la promoció i integració dels requisits de 
protecció del medi ambient en el sector del transport i l’energia.

El desembre de 2013, la Comissió Europea va adoptar el “Clean Air Policy 
Package”, que consistia en una actualització del “Clean Air Programme for Eu-
rope” renovant els objectius de qualitat de l’aire de cara a 2030, una revisió de 
la “National Emission Ceilings Directive” que estableix els nous límits màxims 
d’emissió per a 6 contaminants crítics, i una proposta per una nova Directiva 
per reduir la contaminació de les instal·lacions de combustió mitjana.

La legislació Europea sobre la qualitat de l’aire estableix certs principis. El pri-
mer d’ells és que els Estats Membres tenen l’obligació de fer avaluacions dels 
nivells de contaminació de l’aire en el seu territori, utilitzant mostres empíri-
ques i models matemàtics. Quan els nivells són elevats, els Estats Membres 
haurien de preparar un Pla o Programa de Qualitat de l’Aire per garantir el 
compliment dels llindars límit de contaminació dins els terminis establerts. A 
més, la informació sobre la qualitat de l’aire s’hauria de difondre al públic.

Si bé la política ambiental europea és cada vegada més rellevant i té majors 
implicacions sobre la resta de polítiques sectorials, les metodologies d’avalua-
ció de polítiques i projectes de transport estàndard, com ara l’anàlisi Cost-Be-
nefici, continuen valorant la dimensió ambiental de forma residual en relació 
amb altres variables com el valor del temps.

Aquesta paradoxa es veu especialment il·lustrada en projectes de transport 
que volen induir canvi modal cap als viatges a peu o en bicicleta o el transport 
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públic, o simplement millorar la qualitat i la seguretat ambiental, en comptes 
d’augmentar la capacitat de trànsit i la velocitat dels viatges. Paradigmàtica-
ment, els Plans de Mobilitat Urbana tendeixen a reduir progressivament la 
capacitat del trànsit viària a favor d’altres usos dels espais públics proposant 
per exemple noves zones pacificades de trànsit, l’eixamplament de voreres, la 
creació de noves illes de vianants, la reserva de més espai per a transport pú-
blic i bicicletes. La majoria d’aquests projectes no obtindran mai una valoració 
positiva de beneficis en virtut de les pautes d’avaluació avui establertes pels 
models cost-benefici estàndards.

Plans de Mobilitat Urbana a Europa. Programa CIVITAS

La Planificació de la Mobilitat Urbana Sostenible és el tema central del Paquet 
de Mobilitat Urbana de la Comissió Europea. Els Plans de Mobilitat Urbana Sos-
tenible consideren entorns de planejament intermunicipals i el treball interdis-
ciplinari en diferents nivells de govern i de l’administració, i en cooperació amb 
ciutadans i altres grups d’interès, tot plegat per a propiciar marcs de planeja-
ment i de governança integrats.

La Comissió ha promogut activament aquest concepte durant anys i ha desen-
volupat un marc clar d’implementació d’aquest tipus de plans, en general per 
part dels òrgans municipals.

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible té com a objectiu millorar l’accessibilitat 
de les aglomeracions urbanes facilitant opcions de mobilitat i transport soste-
nibles i de qualitat. El marc del planejament sol ser el de la “ciutat de funcio-
nal”, que inclou l’àrea de la pròpia ciutat i del seu hinterland, més que la delimi-
tació administrativa del municipi. Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
promou un desenvolupament equilibrat de tots els modes de transport relle-
vants, tot fomentant un canvi cap a modes més sostenibles. El pla proposa un 
conjunt integrat de mesures i infraestructures per millorar el rendiment del sis-
tema de mobilitat i el seu cost-eficàcia.

En aquest marc, cal destacar CIVITAS, la xarxa de ciutats per a ciutats que subs-
criuen un transport més net i millor tant a Europa com més enllà. Des que va 
ser llançat per la Comissió Europea el 2002, la Iniciativa CIVITAS ha provat i im-
plementat més de 800 mesures i solucions de transport urbà com a part de 
projectes de demostració en més de 80 ciutats del “Living Lab” arreu d’Europa.
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Política de Mobilitat Urbana a Barcelona 1960-2017

A Barcelona els primers grans projectes viaris urbans daten de principis dels 
anys 60 (avinguda Diagonal, avinguda Meridiana...) i acaben a principis 
dels 90 (construcció de les Rondes). Durant els anys 60 i 70 ampliar la 
capacitat viària va portar fins i tot a reduir o a eliminar places i rambles 
(p. e. Rambla de Sant Andreu). Encara el PGM-1976 plantejava una xarxa 
viària bàsica amb noves vies que provocaven greus impactes urbanístics 
(p. e. La Via 0).

La política de mobilitat basada en la reducció gradual de l’espai per a la circula-
ció dels vehicles provats s’inicià ja a mitjan anys 1980. Així, els projectes de 
Rondes desplaçaren part del trànsit a les noves Rondes i ampliaren l’espai pú-
blic destinat a vianants a l’interior de la ciutat, al carrer Aragó o l’avinguda 
Meridiana, singularment.

La següent taula mostra una selecció de projectes de reurbanització de carrers 
de Barcelona que han significat una disminució de capacitat viària, des de finals 
dels anys 1990. En aquests projectes, l’espai de voreres dels carrers ha aug-
mentat entre un 20% i un 80% depenent del cas (metres de secció de vorera). I 
l’espai per a cotxes ha disminuït. Al passeig de Sant Joan, per exemple, es perd 
un 40% de secció de calçada i passa de 6 carrils per cotxes a 2 carrils; el carrer 
Aragó perd 2 carrils de circulació dels 8 que tenia; Balmes en perd 1 dels 4 que 
en tenia; l’Avinguda Madrid perd 2 dels 5 carrils per cotxes que tenia; i el carrer 
Pere IV passa de 5 carrils de circulació a només 1.

Il·lustració 4. Actuacions de reducció de l’espai viari a Barcelona en les 
últimes dues dècades

Font. Ajuntament de Barcelona 2017.
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S’han dut a terme nombrosos projectes urbans que comporten guanys d’espai 
públic per a vianants i ciclistes, i pel transport públic, i majors costos en temps i 
operació dels conductors a curt termini.

• Quan es van ampliar voreres al Pg. Sant Joan, deixant un carril per sentit, 
es van desviar més de 10.000 vehicles diaris cap a itineraris alternatius.

• Quan es van ampliar voreres a la Ronda General Mitre, perdent un carril 
per sentit, els desviaments dels vehicles es van estimar en recorreguts 
més llargs, d’uns 5 km en mitjana.

• La pèrdua d’un carril al carrer Aragó va provocar una dispersió de vehi-
cles per altres itineraris de l’Eixample.

• La dispersió de viatges en vehicle privat que van provocar les obres de 
demolició de l’anell de Glòries va provocar més distància recorreguda en 
transport privat, però la congestió experimentada en la fase d’obres va 
ser similar a la d’abans de les obres.

• La duplicació del carril bus de la Gran Via va desviar més de 7.000 vehicles 
per l’Eixample.

• Quan a l’avinguda de la Diagonal d’entrada des del Baix Llobregat s’hi va 
implantar un nou carril bus al tronc central, van deixar d’entrar a la ciutat 
uns 5.000 vehicles per aquest eix.

• La prohibició de qualsevol gir a l’esquerre per millorar el funcionament 
d’una cruïlla requereix que els vehicles facin recorreguts més llargs.

Entre 2010 i 2014, tot i la urbanització d’una vintena de nous carrers, la superfí-
cie de voreres va augmentar a Barcelona un 10,6%, de l’ordre de 3 vegades més 
que la superfície de calçades (3,7%). El 2015 hi havia 442 km de zones 30 a la 
ciutat, un 5,2% més que el 2012. La primera “zona 30” de la ciutat es va crear al 
juny de 2006 al districte de Sant Andreu i es va comprovar que passat un any 
de la seva implementació, l’accidentalitat dins d’aquesta àrea havia disminuït 
un 27%. També incrementa els quilòmetres de carril bici, de 94 km a 120 km en-
tre 2011 i 2015.

Tot i la restricció d’espai per a la circulació viària, la velocitat mitjana de circula-
ció a la ciutat de Barcelona s’ha mantingut pràcticament constant entre el 2001 
i el 2014, en uns 21 km/h, lleugerament superior als carrers transversals que als 
verticals. La percepció ciutadana respecte les condicions de circulació tampoc 
no ha empitjorat. Això indica que la reducció d’espai viari en els carrers del cen-
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tre de la ciutat no ha tingut impactes significatius sobre el nivell de congestió 
de la mobilitat en vehicle privat.

Il·lustració 5. Evolució de la velocitat de recorregut en vehicle privat

Font. Dades Bàsiques de Mobilitat 2014, Ajuntament de Barcelona, juliol de 2015.

Pla de Mobilitat Urbana a Barcelona 2013-2018

El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 de Barcelona proposa estratègies 
a favor de la mobilitat sostenible per l’àmbit de la ciutat de Barcelona. Els ob-
jectius que planteja són els següents:

• Aconseguir una mobilitat més segura.

• Aconseguir una mobilitat més sostenible, facilitant el transvasament mo-
dal cap als modes més sostenibles, reduint la contaminació atmosfèrica
derivada del transport, la contaminació acústica, moderar el consum
d’energia en el transport i augmentar la proporció del consum d’energi-
es renovables.

• Aconseguir una mobilitat més equitativa, fomentant usos alternatius de
la via pública i garantint l’accessibilitat al sistema de mobilitat.

• Aconseguir una mobilitat més eficient, incrementant l’eficiència del sis-
tema de transports i incorporar les noves tecnologies en la gestió de la
mobilitat.
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Els objectius generals del planejament de mobilitat urbà i metropolità poden 
concretar-se com segueix:

• La reducció dels viatges motoritzats. El PMU proposa que es redueixin 
dels 21.950.000 vkm (2012) a 17.560.000 vkm (2018) (-20% de reducció, 
fins arribar al 27,4% de quota modal). Es tracta d’afavorir un ús més racio-
nal del vehicle, amb taxes d’ocupació més altes de l’1,2 actual, i d’afavorir 
el transport públic i els modes no motoritzats per augmentar la seva 
capacitat de captar viatges motoritzats.

• La renovació tecnològica de la flota de vehicles així com implementació 
de sistemes intel·ligents de gestió de la mobilitat que permetin un ús 
més eficient de l’espai públic i uns menors impactes ambientals.

• La millora dels serveis de transport públic. El PMU proposa que augmen-
tin en un 3,5% en cinc anys, d’unes 3.088.000 etapes el 2013 a unes 
3.236.000 etapes el 2018 (més d’un 41% de quota modal). També es pro-
posa la reorganització de la xarxa d’autobús.

• L’ampliació de l’espai per a ciclistes i vianants. Amb la implantació total 
del PMU es passaria de les actuals 74,5 hectàrees de zones de vianants a 
unes 750 hectàrees on el vianant i la bicicleta tindran prioritat. La xarxa 
bàsica de carrers oberts al trànsit de pas seria d’un 40% del total de la via-
litat actual en superfície. Els viatges a peu haurien d’augmentar un 10% 
mentre que els de bicicleta, un 67%. La reducció de l’espai de circulació 
augmenta la dificultat i el cost dels viatges motoritzats i contribueix a re-
duir-los.

• El manteniment dels nivells de congestió viària. No és un objectiu de la 
planificació vigent millorar la fluïdesa del trànsit, però sí que la congestió 
viària no augmenti per sobre dels nivells actuals.

• La qualitat de l’aire. En l’escenari proposat pel PMU s’arriben a complir 
amb els paràmetres establerts per la Unió Europea, que estableixen uns 
llindars d’immissió inferiors als 40 μgr/m3 de mitjana anual de NO2 i PM10 
en totes les estacions de mesura de la ciutat. A més de no superar els 200 
μgr/m3 l’hora d’immissió de NO2 o 50 μgr/m3 el dia de PM10. Aquesta re-
ducció suposa a nivell global reduir les emissions en gairebé el 50% per al 
PM10 i en més del 61% per als NOx respecte als valors obtinguts el 2011.

001-450 ponenciasEIX11.indd   149 23/07/2018   18:03:34



150

Valoració socioeconòmica de l’espai públic alliberat de trànsit

Il·lustració 6. Repartiment modal objectiu del PMU 2013-2018. Viatges diaris 
per mode. Ajuntament de Barcelona 2015

Il·lustració 7. Principals línies d’actuació del PMU 2013-2018. Ajuntament de 
Barcelona 2015

La proposta de Superilles, inclosa al PMU 2013-2018, pretén accelerar la creació 
de nous espais pacificats restringint el pas dels cotxes. La implementació de 
totes les superilles previstes suposarà passar de 75 ha a 750 ha d’espais d’esta-
da on el vianant i la bicicleta tindran prioritat. Aquest sòl s’obtindrà de la reduc-
ció dels espais de circulació. Aquesta millora de l’habitabilitat dels carrers inte-
riors permetrà al ciutadà realitzar trajectes a peu amb millors condicions, 
promovent aquest mode de desplaçament.
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Il·lustració 8. Proposta de Superilles, PMU 2013-2018 (Agència Barcelona 
Ecologia)

Il·lustració 9. Xarxa de Vianants de Barcelona, d’acord amb la definició de 
“Superilles”
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Metodologia per estimar el valor social d’incrementar l’espai públic

Es vol realitzar una avaluació del valor social que té incrementar a la ciutat de 
Barcelona l’espai públic per a vianants, ciclistes i transport públic, reduint l’es-
pai per a vehicles privats. Es tracta d’estimar el valor que la societat dona a la 
creació d’àrees de vianants, voreres més amples, carrils bici o carrils bus. 
Aquest valor, com a mínim, s’ha d’assumir com el valor del temps i altres incre-
ments de cost que puguin experimentar els conductors com a resultat de la 
reducció de la capacitat viària. Altrament, no es podrien justificar els projectes 
que es venen realitzant des dels anys 80 i que avui estan plenament acceptats 
per la ciutadania (p. e. Portal de l’Àngel, superilla de Gràcia...).

Es parteix de la hipòtesi que existeix una competència entre cotxes, vianants i 
ciclistes en l’ús de l’espai públic de la ciutat: el guany que experimenta un vehi-
cle quan s’incrementa la capacitat viària és en detriment del vianant i del ciclis-
ta, que experimentaran un perjudici en salut i benestar si més no equivalent; 
igualment, el benefici que tenen vianants i ciclistes quan s’amplia la quantitat 
d’espai públic destinat a aquests usos, comporta un cost evident per als con-
ductors.
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En base a aquesta hipòtesi, s’estudien projectes de reduir una àrea de vianants 
ben consolidada, amb poca o nul·la capacitat viària (rambles peatonals, carre-
res amb voreres àmplies...) per ampliar la capacitat viària pel trànsit –com els 
que es duien a terme en els anys cinquanta i seixanta. Aplicant el model de 
previsió de trànsit de Barcelona emprat per l’estudi del tramvia per la Diago-
nal, s’estimen els guanys que obtindrien els usuaris del cotxe per causa 
d’aquests projectes simulant els nous itineraris que resultarien. En el curt ter-
mini. aquests guanys serien estalvis de temps i/o de costos d’operació dels ve-
hicles per la creació d’itineraris viaris més ràpids i/o més curts1.

Per obtenir el valor transferit per vianants, ciclistes i usuaris del transport pú-
blic cap a conductors, a nivell de cada metre quadrat perdut d’espai públic, es 
reparteix tot el benefici agregat dels conductors (VAN de l’exercici anterior) 
entre la quantitat total de metres d’espai públic perduts per vianants i ciclistes 
en cada projecte. Amb això s’obté el valor social de l’espai públic, quantificat 
en euros per metre quadrat d’acord amb els criteris de monetarització adop-
tats en l’estudi cost-benefici del tramvia per la Diagonal.

S’assumeix que en casos on es donin restriccions de la capacitat viària de la 
mateixa magnitud que els exemples analitzats, el valor de l’espai públic gua-
nyat serà el mateix però de signe contrari, en termes de metre quadrat, i podrà 
utilitzar-se en una anàlisi de Cost i Benefici com un benefici addicional capitalit-
zat per vianants, ciclistes i usuaris del transport públic.

Això permet superar una limitació de les anàlisis cost-benefici tradicionals, on 
vianants i ciclistes no són considerats habitualment per la dificultat d’estimar 
possibles guanys o pèrdues de temps que se’ls puguin associar, o perquè se 
n’assumeix un valor del temps pràcticament nul. Igualment, per als usuaris del 
transport públic només se solen estimar els seus beneficis derivats de la major 
eficiència del sistema de transport (p. e. guanys de temps derivats de la im-
plantació d’un carril bus), però difícilment se n’estimen els guanys derivats de 
la millora en l’accés a parades, en els processos de transbordament, o en el 
confort global de tot el viatge, factors tots ells crítics com és sabut en la deci-
sió d’un ciutadà a realitzar un viatge en cotxe o en transport públic.

1. Aquesta lògica regia les polítiques de mobilitat urbana dels anys 1960 i 1970 a ciutats d’arreu 
del món. A Barcelona va justificar la construcció d’autopistes a la Ronda del Mig, a l’avinguda 
Meridina o els accessos per la Gran Via, i a l’eliminació de rambles com la de Sant Andreu.
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Revisió crítica del concepte de “Valor del temps”

El concepte de Valor del Temps ha estat fins ara el centre d’atenció dels mèto-
des d’avaluació de projectes de transport. En la valoració dels transports, l’es-
talvi a temps individual a curt termini és dominant en relació amb altres benefi-
cis socials i ambientals a llarg termini. A més, si bé la política de transport té 
com a objectiu maximitzar els mètodes d’avaluació de benestar (o “utilitat ex-
perimentada”), es basen en les opcions de la gent que, en part, reflecteixen 
expectatives afectives parcials del benestar futur i no reflecteixen les opcions 
que les persones farien en el seu paper de ciutadans i contribuents (en comp-
tes de possibles usuaris). D’altra banda, els beneficis d’accessibilitat dels pro-
jectes de transport (en termes d’oportunitats, activitats induïdes per al futur i 
mobilitat) estan mal representats i no necessàriament alineats amb els valors 
socials i ambientals dels projectes de transport.

L’estalvi del temps de viatge es dedueix de les estimacions del “Valor del 
temps” (VoT). Aquest concepte té una llarga història en la teoria microeconò-
mica, que es remunta almenys a la contribució seminal sobre l’assignació òpti-
ma del temps per part de Becker (1965), on el temps apareix com una entrada 
no consumida per preparar els béns finals, de quina utilitat es deriva en última 
instància. El model conceptual subjacent a la valoració de l’estalvi del temps de 
viatge és una de maximització del benestar del consumidor. Es considera que 
els viatgers estan ben informats, coneixen els seus objectius i prenen decisions 
de viatge racionals per maximitzar la seva “utilitat” o minimitzar el “cost gene-
ralitzat”, en el qual, tal com s’ha dit anteriorment, el temps de viatge és un 
component important.

Les tendències societàries i tecnològiques actuals, però, tenen repercussions 
de gran abast per a la pràctica del cost-benefici actual i, en particular, en rela-
ció amb com s’ha de valorar el temps de viatge. D’una banda, el temps de viat-
ge ja no es pot tractar com a temps perdut o improductiu, ja que les noves 
tecnologies ofereixen l’oportunitat de realitzar tot tipus d’activitats durant el 
viatge, relacionades amb el treball o amb l’oci. En segon lloc, i en relació amb 
això, la pràctica tradicional de derivar les estimacions de VoT per a diferents 
modes i objectes de viatge (negocis, treball, oci) ja no és suficient. Si bé aques-
tes categories encara s’han de considerar rellevants per descompondre les es-
timacions de VoT, els estils de vida emergents també s’han de tractar com a 
noves categories per a les quals cal desenvolupar diferents estimacions de 
VoT. De fet, els segments generacionals de població probablement valoraran 
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el temps de viatge de manera ben diferent, i amb tota probabilitat les genera-
cions més recents (aborígens digitals, mil·lenials) valorin el temps en menor 
mesura que les generacions més tradicionals. En resum, hi ha una gran necessi-
tat de desenvolupar un concepte de VoT actualitzat, que estigui en línia amb 
les tendències actuals de la societat i les pròximes tecnologies.

D’altra banda, el propi concepte del VoT per ser qüestionat amb relació a la 
bonança a llarg termini de lluitar per augmentar la velocitat del transport re-
duint el temps de viatge. Tot i els ràpids augments de la velocitat mitjana dels 
transports, la gent continua invertint aproximadament la mateixa quantitat de 
temps diari per moure’s per una ciutat, en mitjana 1 hora al dia. Aquest “pres-
supost” diari de temps s’ha mantingut extraordinàriament constant amb el 
temps, des de l’antiga Roma fins a les ciutats caminants de l’Europa del segle 
XV fins als suburbis del tramvia de principis del segle XX i les ciutats autopistes 
d’avui. Els pressupostos temporals són, en aparença, una constant antropolò-
gica, com si les persones estiguessin predisposades genèticament a gastar una 
quantitat de temps fix durant la seva vida movent-se per les ciutats i els seus 
voltants (Zahavi i Talvitie, 1980, Tanner, 1981).

Considerant que el pressupost del temps diari invertit en desplaçaments és un 
invariant per les persones, les reduccions del temps de viatge generaran, a 
llarg termini, distàncies de viatge més llargues. Això significa que qualsevol be-
nefici del temps de viatge a curt termini proporcionat per un projecte d’infra-
estructura de transport es compensarà (en gran mesura) per la demanda de 
viatge induïda a llarg termini. Això és especialment cert per a les societats que 
tenen sistemes de transport d’alta qualitat, on les activitats i les persones po-
den desplaçar-se cada vegada més lluny.

El problema fonamental d’un enfocament basat en el temps de viatge queda 
palès en la tasca de Siegel (2010), que ha demostrat que la distància anual re-
correguda per un conductor nord-americà mitjà en els seus viatges quotidians 
ha passat de 4.000 milles per càpita i any el 1960 a 10.000 l’any 2000. Això sig-
nifica que l’accessibilitat potencial dels nord-americans, o fins i tot la seva qua-
litat de vida, s’ha duplicat d’una manera similar?

Reconeixent doncs la reduïda importància de l’estalvi de temps com a base per 
a les inversions en projectes de transport, alguns acadèmics se centren en les 
millores d’accessibilitat com a mesures de resultat alternatives. Des de la pers-
pectiva que la provisió d’accés (per exemple, a llocs de treball o oportunitats 
d’oci) és la funció fonamental d’un (qualsevol) sistema de transport, té sentit 
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avaluar les millores del sistema de transport directament en funció d’aquesta 
dimensió (en lloc d’utilitzar el temps de viatge estalvis com a representant). 
D’aquí sorgeix la necessitat fonamental d’un nou marc conceptual i un nou mè-
tode per monetitzar beneficis vinculats a millores d’accessibilitat. El problema 
és que, actualment, no existeix aquest marc.

L’“enfocament de satisfacció de la vida” desenvolupat recentment (Frey et al., 
2010) es basa en la idea que la utilitat i la desutilitat de les amenaces i càrre-
gues ambientals es poden valorar directament estimant els seus efectes en les 
mesures de benestar. Les ràtios entre les estimacions de paràmetres de les 
amenaces/càrregues i un paràmetre d’ingressos es poden utilitzar posterior-
ment per obtenir els preus implícits d’augments o disminucions marginals en 
determinades condicions, si escau, el nivell d’accessibilitat.

Un altre benefici de la mesura directa del valor de l’accessibilitat és que la seva 
mesura no es veurà plena de prejudicis afectius. Aquests biaixos estan pre-
sents en dades d’elecció ex-ante sobre les quals es basen les estimacions tradi-
cionals de VoT.

Finalment, a més de proporcionar una forma directa de rendibilitzar els benefi-
cis d’accessibilitat i evitar els prejudicis de pronòstic afectiu, l’enfocament tam-
bé proporciona els mitjans per avaluar el valor de l’accessibilitat al costat d’al-
tres valors ambientals i socials “intangibles”, com la contaminació de l’aire, 
l’exposició al soroll, risc d’accidents/morts, exclusió social i efectes del paisat-
ge.

Pel que fa als costos ambientals, l’argument més fort contra l’enfocament sim-
ple de pagar és que, sovint, els individus no perceben correctament els costos 
dels impactes ambientals; per exemple, la contaminació atmosfèrica sobre sa-
lut, cultius i edificis. D’aquesta manera, l’enfocament de la disposició de pagar 
només s’utilitza, en algunes metodologies, per a impactes de la comoditat com 
el soroll i la intrusió visual. El soroll també pot valorar-se en base al preu dels 
habitatges, segons el qual la voluntat de pagament dels residents per reduir 
les molèsties acústiques es calcula a partir dels diferencials dels preus de l’habi-
tatge entre entorns silenciosos i silenciosos (Nellthorp, Bristow i Day, 2007). 
També existeixen investigacions amb voluntat d’abordar la valoració del pai-
satge (urbà), tot i que la dificultat de classificar els diferents paisatges en ter-
mes del seu valor de mercat té una barrera considerable; ja que a diferència del 
soroll, el valor del paisatge és de més difícil mesura.
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En l’actualitat, l’enfocament ha tingut èxit en valorar condicions com la quali-
tat de l’aire (Luechinger, 2009; Welsch, 2006), el soroll de les aeronaus (Van 
Praag i Baarsma, 2005), el risc de desastres d’inundacions (Luechinger i Rasc-
hky, 2009), el terrorisme (Frey et al., 2009) i delicte (Cohen, 2008).

Definició de casos “teòrics” a estudiar

S’han analitzat els següents projectes teòrics per dur a terme l’anàlisi:

• A les Rambles: eliminació del passeig central entre Plaça Catalunya i el 
Portal de la Pau, substituint-lo per 2 carrils de circulació addicionals.

• A la Rambla 11 de Setembre, eliminació del passeig central entre l’avingu-
da Meridiana i el corredor ferroviari de Sagrera, substituint-lo per 2 car-
rils. Connexió amb la Rambla Prim.

• A l’avinguda Diagonal: eliminació de les noves voreres de 7 metres entre 
Passeig de Gràcia i Francesc Macià, recuperant 1 carril de circulació per 
sentit.

S’assumirà que, en primera aproximació, el valor de l’espai públic actualment 
destinat als vianants hauria de ser al menys equivalent al cost d’oportunitat 
que representa pel trànsit no ampliar el nombre i l’amplada dels carrils de cir-
culació actuals.

Hipòtesis

• Se simularà l’impacte dels projectes plantejats amb un model de simula-
ció de trànsit de 4 passos, calibrat per la ciutat de Barcelona i emprat ha-
bitualment per l’Ajuntament de Barcelona (model Aj. Barcelona – Doy-
mo, 2015).

• S’obtindran estalvis de temps diaris i variacions globals de les distàncies 
recorregudes pels cotxes en el conjunt de la ciutat de Barcelona, així com 
eventuals impactes sobre la congestió.

• Es calcularà el VAN del projecte d’acord amb la metodologia ACB del 
DTS, considerant inversió, estalvis de temps pels usuaris, costos opera-
tius, externalitats i congestió. Es considera un coeficient de preus ombra 
del 70%.
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• La taxa de descompte s’estableix en el 3%, a excepció de les externalitats 
socials i ambientals, que no es descompten.

• Es considera que els projectes donaran nova demanda induïda, que s’ani-
rà materialitzant durant un període transitori.

• La nova demanda induïda serà la que restitueixi les condicions de circula-
ció anteriors al projecte.

• La nova demanda induïda donarà lloc a un esmorteïment en el temps 
dels beneficis obtinguts inicialment pels conductors, que es considera a 
l’ACB.

• Es considera que un viatge mitjà a la ciutat de Barcelona té 5,5 km i 16,5 
minuts de duració.

Paràmetres de referència emprats

La taula, a continuació, sintetitza els principals paràmetres i preus adoptats en 
l’ACB, basats en la metodologia proposada pel DTES (model SIET):

Paràmetre Valor adoptat

Taxa de descompte 3%

Factor de preus ombra 70%

Velocitat en congestió 5,0 km/h

Equivalents dia/any 280 dies/any

Cost accidentabilitat 0,045 €/vkm

Cost emissions poluentes 0,010 €/vkm

Cost emissions GEI 0,013 €/vkm

Cost del soroll 0,032 €/vkm

Valor del temps 9,18 €/hora

Cost operació vehicle 0,07 €/vkm

Cost de manteniment vehicle 0,06 €/vkm

Congestió: valor de les externalitats 1,81 €/vkm

Congestió: sobrecost del temps percebut 1,50 factor de majoració del 
temps
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Característiques del model de trànsit utilitzat

Per a realitzar l’anàlisi del valor del social d’incrementar l’espai públic, s’utilitza 
el model de transport viari de l’Ajuntament de Barcelona, en la seva versió de 
2015. Les característiques d’aquest model són les següents:

• Model d’assignació de trànsit viari (sense distribució entre modes de 
transport).

• No distingeix entre vehicles lleugers, furgonetes i motocicletes.

• 42.448 segments viaris, 4.630 km totals, cobrint Barcelona i l’àmbit AMB.

• 839 centroides (343 a la ciutat de Barcelona).

• 3,6 milions de viatges (1,2 M viatges de connexió amb Barcelona i 1,3 M 
viatges interns a Barcelona).

• Software TransCad (Caliper Inc.).

• 500 iteracions, 20 minuts.

• Mètode d’assignació: DUE BPR. S’assigna una matriu diària de dia labora-
ble.

• Definició de la capacitat: els carrers tenen una capacitat entre 1.500 i 
1.750 veh/hora·carril minorada per factors que consideren fases semafò-
riques, disponibilitat d’aparcament, si hi circulen línies d’autobús, etc. Es 
calcula una capacitat horària que es multiplica per 16 hores. Es mantenen 
les velocitats de circulació suposades en flux lliure.

• L’usuari decideix el seu itinerari minimitzant el temps de desplaçament 
entre l’origen i la destinació.

• L’impacte de l’actuació en termes de variació de temps i de veh·km es 
calcula, però, exclusivament sobre els carrers del municipi de Barcelona, 
excepte en l’estudi de la Diagonal, on es té en compte l’àmbit Metropoli-
tà.

• En el càlcul d’estalvis de temps, es limita la velocitat dels vehicles a 10 
km/h com a mínim, per evitar distorsions en els resultats per fenòmens 
locals de congestió que el model no pot reproduir adequadament (el mo-
del permet superar la capacitat I/C > 1, a la pràctica impossible). Aquest 
criteri pot refinar-se en futures versions del model.
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Cas Teòric 1 - Anàlisi de l’impacte de l’ampliació viària a les Rambles

S’avalua l’impacte de substituir la rambla central per a vianants, per dos carrils 
de circulació addicionals, un en cada sentit.

Il·lustració 10. Secció actual de les Rambles de Barcelona

Font: Google 2017.

Il·lustració 11. Fluxos de trànsit a Ciutat Vella en la situació actual

Font: MCRIT 2017.
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S’observen els següents impactes del projecte, en relació amb la situació actual:

• Incrementen els trànsits a les Rambles en 17.000 vehicles diaris.

• Disminueixen els temps de viatge en 1.150 hores diàries.

• Augmenten els quilòmetres recorreguts en 6.500 vkm diaris.

Aquests impactes responen a itineraris més ràpids, que generen estalvis de 
temps; tot i que també són viatges més llargs que generen costos operatius 
dels vehicles més alts (consum de carburant, desgast dels vehicles) i externali-
tats socials i ambientals més importants (accidents, emissions). Els impactes es 
noten especialment en itineraris que discorren per dintre de Ciutat Vella o en el 
seu entorn (Sant Antoni, Ribera, Fort Pienc...). El trànsit augmenta lògicament 
a les Rambles, i en alguns trams de la Ronda Litoral, mentre que en general 
disminueixen en carrers de l’Eixample, especialment en carrers de direcció 
mar-muntanya. Alguns carrers direcció Llobregat-Besòs augmenten trànsit 
sent tributaris de les Rambles.

Il·lustració 12. Diagrama de guanys i pèrdues de trànsit. En vermell, carrers 
que guanyen trànsit, en verd carrers que perden trànsit

Font: MCRIT 2017.
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Il·lustració 13. Fluxos de trànsit a Ciutat Vella per impacte de l’ampliació de 
capacitat viària de les Rambles

Font: MCRIT 2017.

Si considerem que la capacitat viària vacant es reomplirà amb nova demanda 
induïda:

• S’estima una capacitat vacant alliberada pel projecte de 1.148 veh·hora.

• Considerant viatges tipus de 5,5 km i 16,5 min en mitjana (uns 20 km/h): 
es podria incrementar el nombre total de vehicles circulant en uns 4.000 
vehicles, mantenint la fluïdesa actual del trànsit.

• Aquest volum de viatges representaria el 13% dels que es realitzen a l’en-
torn de les Rambles, i es considera la taxa de potencial inducció de tràn-
sit del projecte.

Il·lustració 14. Indicadors d’impacte del projecte

Dia mitjà 
laborable

Esc. 
Referència

Esc. Projecte Variació 
(abs)

Variació
(%)

Nombre màxim 
vehicles induïts

veh·km 14.272.165 14.278.627 6.462 0,0% -

Temps (h) 625.325 624.177 -1.148 -0,2% 4.176 (13%) (*)

(*) Calculat respecte al trànsit previst a les Rambles.

Font: MCRIT 2017.
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Valor de l’espai públic

Es parteix de les següents consideracions:

• S’estima el cost d’inversió mínim necessari per a aquest projecte en 0,76 
M€, i s’assumeix un cost de manteniment anual de l’1% sobre el volum 
d’inversió.

• Es considera un coeficient de preus ombra del 70% sobre inversió i cost 
de manteniment.

• S’estima el projecte elimina 7.600 m2 de sòl per a vianants, bicicletes i 
transport públic.

• Es considera una vida útil del projecte de 50 anys.

• Es considera l’increment de la demanda de mobilitat en el temps de l’1% 
anual.

• Es considera una inducció de trànsit de nou trànsit degut al projecte del 
13%.

• Es consideren beneficis inicials del projecte en 1.148 hores diàries, que es 
van esmorteint en el temps.

• Es considera un increment mitjà de les distàncies recorregudes de 6.462 
vkm diaris.

Amb aquests valors s’obté un resultat del projecte VAN = 21 M€. El valor mitjà 
del m2 de sòl eliminat que en resulta és de 2.800 €/m2.

Cas Teòric 2. Anàlisi de l’impacte de l’eliminació del passeig central de la 
Rambla Onze de Setembre, i connexió amb Rambla Prim

S’avalua l’impacte de substituir el passeig central de la Rambla Onze de Setem-
bre a Sant Andreu, entre l’avinguda Meridiana i el corredor ferroviari de Sagre-
ra, substituint-lo per 2 carrils de circulació. Es permet la circulació tant en direc-
ció muntanya com en direcció mar, i es recupera la connexió desapareguda de 
la rambla Onze de Setembre amb la Rambla Prim.

S’observen els següents impactes del projecte, amb relació a la situació actual:
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• Incrementen els trànsits a la Rambla Onze de Setembre en 17.300 vehi-
cles diaris.

• Disminueixen els temps de viatge en 1.350 hores diàries.

• Disminueixen els quilòmetres recorreguts en 2.150 vkm diaris.

Aquests impactes responen a itineraris més ràpids, que generen estalvis de 
temps, i alhora itineraris més curts que generen menors costos operatius dels 
vehicles (consum de carburant, desgast dels vehicles) i externalitats socials i 
ambientals en principi menors (accidents, emissions).

Els impactes es localitzen bàsicament a Sant Andreu i Sant Martí, especialment 
en itineraris que abans empraven les Rondes, o la Meridiana, i que ara es realit-
zen directament gràcies a la connexió Rambla Prim – Rambla Onze de Setem-
bre. El trànsit augmenta lògicament en aquestes vies, i en alguns trams que hi 
donen accés des de Vilapicina i el barri de Porta, com el Passeig Fabra i Puig, el 
carrer Escòcia, el carrer Costa i Cuixart, dr. Pi i Molist, la Via Júlia.

Il·lustració 18. Diagrama de guanys i pèrdues de trànsit. En vermell, carrers 
que guanyen trànsit, en verd carrers que perden trànsit

Font: MCRIT 2017.
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Si considerem que la capacitat viària vacant es reomplirà amb nova demanda 
induïda:

• S’estima una capacitat vacant alliberada pel projecte de 1.358 veh·hora.

• Considerant viatges tipus de 5,5 km i 16,5 min en mitjana (uns 20 km/h): 
es podria incrementar el nombre total de vehicles circulant en uns 5.000 
vehicles, mantenint la fluïdesa actual del trànsit.

• Aquest volum de viatges representaria el 20% dels que es realitzen a la 
Rambla Onze de Setembre, i es considera la taxa de potencial inducció 
de trànsit del projecte.

Il·lustració 20. Indicadors d’impacte del projecte

Dia mitjà 
laborable

Esc. 
Referència

Esc. Projecte Variació 
(abs)

Variació
(%)

Nombre màxim 
vehicles induïts

veh·km 14.272.165 14.270.030 0,0% -2.135 -

Temps (h) 625.325 623.967 -0,2% -1.358 4.937 (20%) (*)

(*) Calculat respecte al trànsit previst a la Rambla Onze de Setembre i a la connexió.

Font: MCRIT 2017.

En el capítol següent s’analitzen les implicacions d’aquest valor en el càlcul de 
trànsit induït/desinduït i en l’impacte sobre la congestió en la ciutat.

Valor de l’espai públic

Es parteix de les següents consideracions:

• S’estima el cost d’inversió mínim necessari per a aquest projecte en 10,0 
M€ (obra viària i ponts), i s’assumeix un cost de manteniment anual de 
l’1% sobre el volum d’inversió.

• Es considera un coeficient de preus ombra del 70% sobre inversió i cost 
de manteniment.

• S’estima el projecte elimina 8.500 m2 de sòl per a vianants, bicicletes i 
transport públic.

• Es considera una vida útil del projecte de 50 anys.

• Es considera l’increment de la demanda de mobilitat en el temps de l’1% 
anual.
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• Es considera una inducció de trànsit de nou trànsit degut al projecte del 20%.

• Es consideren beneficis inicials del projecte en 1.358 hores diàries, que es 
van esmorteint en el temps.

• Es considera un descens mitjà de les distàncies recorregudes de 2.135 
vkm diaris.

Amb aquests valors s’obté un resultat del projecte VAN = 30 M€. El valor mitjà 
del m2 de sòl eliminat que en resulta és de 3.500 €/m2.

Cas Teòric 3. Anàlisi de l’impacte de l’eliminació de les noves voreres de 
l’avinguda Diagonal

S’avalua l’impacte de desfer les noves voreres de 7 metres a l’avinguda Diago-
nal executades entre el Passeig de Gràcia i la plaça de Francesc Macià, recupe-
rant un carril de circulació per sentit.

S’observen els següents impactes del projecte, amb relació a la situació actual:

• Incrementen els trànsits a la Diagonal en 7.800 veh/dia de mitjana entre 
Passeig de Gràcia i Francesc Macià (lateral + tronc); el tronc baixa 2.000 
veh/dia i el lateral creix.

• Disminueixen els temps de viatge en 5.800 hores diàries.

• Disminueixen els quilòmetres recorreguts en 97.700 vkm diaris en el con-
junt de l’AMB.

Aquests impactes responen a itineraris més ràpids, que generen estalvis de 
temps, i alhora itineraris més curts que generen menors costos operatius dels 
vehicles (consum de carburant, desgast dels vehicles) i externalitats socials i 
ambientals en principi també menors (accidents, emissions).

Els impactes són en aquest cas molt més complexos i distribuïts en tot el muni-
cipi de Barcelona i els municipis de l’AMB. L’increment de capacitat de l’avingu-
da Diagonal incentiva l’ús d’aquest accés de la ciutat per a moltes destinacions 
de l’Eixample, en detriment d’altres itineraris que per exemple podrien fer ús 
de les Rondes en major mesura. En efecte, la Ronda de Dalt perd trànsit al seu 
pas per Sarrià-Sant Gervasi i Vall d’Hebron. La Ronda Litoral també perd trànsit 
a l’entorn de Morrot. Col·lateralment, la Gran Via creix en trànsit pràcticament 
a tota la ciutat.
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Il·lustració 24. Diagrama de guanys i pèrdues de trànsit. En vermell, carrers 
que guanyen trànsit, en verd carrers que perden trànsit

Font: MCRIT 2017.

Si considerem que la capacitat viària vacant es reomplirà amb nova demanda 
induïda:

• S’estima una capacitat vacant alliberada pel projecte de 5.800 veh·hora.

• Considerant viatges tipus de 5,5 km i 16,5 min en mitjana (uns 20 km/h): 
es podria incrementar el nombre de total vehicles circulant en uns 21.000 
vehicles, mantenint la fluïdesa actual del trànsit.

• Aquest volum de viatges representaria el 32% dels que es realitzen a la Di-
agonal, i es considera la taxa de potencial inducció de trànsit del projecte.

Il·lustració 26. Indicadors d’impacte del projecte

Dia mitjà 
laborable

Esc. 
Referència

Esc. Projecte Variació 
(abs)

Variació
(%)

Nombre màxim 
vehicles induïts

veh·km 40.311.585 40.213.824 -0,2% -97.761 -

Temps (h) 1.180.301 1.174.501 -0,5% -5.800 21.089 (32%) (*)

(*) Calculat respecte al trànsit previst a la Diagonal (tronc+laterals).

Font: MCRIT 2017.
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Valor de l’espai públic

Es parteix de les següents consideracions:

• S’estima el cost d’inversió mínim necessari per a aquest projecte en 0,75 
M€, i s’assumeix un cost de manteniment anual de l’1% sobre el volum 
d’inversió.

• Es considera un coeficient de preus ombra del 70% sobre inversió i cost 
de manteniment.

• S’estima el projecte elimina 7.500 m2 de sòl per a vianants, bicicletes i 
transport públic.

• Es considera una vida útil del projecte de 50 anys.

• Es considera l’increment de la demanda de mobilitat en el temps de l’1% 
anual.

• Es considera una inducció de trànsit de nou trànsit degut al projecte del 
32%.

• Es consideren beneficis inicials del projecte en 5.800 hores diàries, que es 
van esmorteint en el temps.

• Es considera un descens mitjà de les distàncies recorregudes de 97.761 
vkm diaris.

Amb aquests valors s’obté un resultat del projecte VAN = 260 M€. El valor mitjà del m2 
de sòl eliminat que en resulta és de 34.500 €/m2.

Anàlisi del valor social de l’espai públic recuperat del trànsit

Si assumim que el valor de l’espai públic per a vianants i ciclistes en entorns 
avui pacificats correspon al benefici que obtindrien els conductors si es recu-
perés aquest espai, s’obtenen els següents resultats en cadascun dels tres ca-
sos estudiats:
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Il·lustració 28. Aproximació al valor social de l’espai públic recuperat del 
trànsit en tres casos d’estudi a Barcelona

Peatonalització 
de la Rambla

Pacificació
Rambla 11 de 

Setembre

Reducció 1 
carril per sentit 

a la Diagonal

Valor espai públic guanyat (€/m2) 2.800 3.500 34.500

Trànsit afectat directament (veh/dia) 30.000 20.000 65.000

Font: MCRIT 2017.

La qüestió que s’analitza a continuació és fins a quin punt aquests valors són 
versemblants amb relació al valor dels immobles de l’entorn.

Les intervencions de millora de l’espai públic contribueixen decisivament a mi-
llorar la qualitat urbana, i produeixen una major atractivitat per activitats eco-
nòmiques i/o major benestar pels residents, i en general acaben per generar 
augments de valor del patrimoni immobiliari de l’entorn. Així, és molt probable 
que, en projectes al centre de la ciutat, l’increment de valor immobiliari sigui 
molt superior al cost total del projecte. D’altra banda, aquests guanys localit-
zats en una zona acostumen a provocar pèrdues en d’altres zones de la ciutat, 
al menys a curt termini.

Els casos de les Rambles i de la Rambla Onze de Setembre (casos 1 i 2) retornen 
valors dins el mateix ordre de magnitud, entorn dels 2.800-3.500 €/m2. Aquests 
valors es troben en el mateix ordre de magnitud del valor del sostre immobilia-
ri residencial a la ciutat de Barcelona, que se situa entre 2.000 €/m2 a 5.000 €/m2 
depenent del barri i districte, d’acord amb fonts del sector a data d’octubre de 
2017.

En el cas de l’avinguda Diagonal, el valor de l’espai públic obtingut és molt ma-
jor, de l’ordre de 10 vegades més gran. Això reflecteix la singularitat del projec-
te, també per tractar-se d’una restricció de capacitat en una via que fins ara és 
accés interurbà a la ciutat. També és reflex del debat polític al voltant del pro-
jecte.

En tot cas, tenint en compte la quantitat de sòl disposat per a vianants i ciclis-
tes, el valor total de les voreres reformades ascendiria a uns 1.200 M€. En 
aquest cas, això representaria entorn d’un 15% de valor total del patrimoni im-
mobiliari de l’avinguda Diagonal entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia, i dels 
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carrers de l’entorn immediat (175.000 m2 en totes les seccions censals contigus 
amb l’av. Diagonal, amb un valor del sòl mitjà aproximat en 5.000 €/m2).

El 15% es troba en l’ordre de magnitud del diferencial de preus de sostre immo-
biliari entre edificis situats en carrers estàndard, i edificis situats en carrers des-
tacats per ser carrers pacificats de trànsit viari (p. e. Enric Granados), o per tro-
bar-se davant d’un parc (p. e. immobles situats a la vora del Parc Joan Miró),o 
per tenir vistes (p. e. edificis singularment alts al centre de la ciutat), com es 
pot observar a la següent figura a partir de diferents estudis al món:

Il·lustració 29. Diferencial de preu del sostre residencial per singularitat de 
l’entorn. Estudi de casos a partir de referències a nivell global
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Conclusions

Les polítiques de mobilitat urbana han canviat radicalment en els últims cin-
quanta anys: de la construcció d’autopistes urbanes i metropolitanes, i l’aug-
ment de la capacitat viària, o el desmantellament de les xarxes de tramvia a les 
ciutats del sud d’Europa, hem passat a la reducció de la capacitat viària, sobre-
tot als centres més densos de les poblacions, per guanyar espai públic per acti-
vitats no vinculades a la mobilitat i la millora de qualitat del transport públic. A 
partir del document de la Comissió Europea “Reclaiming city streets for peo-
ple: Chaos or quality of life” (2004) les polítiques urbanes de la Comissió s’ori-
enten a promoure plans de mobilitat urbana sostenible. S’estableixen directi-
ves sobre nivells màxims de contaminació atmosfèrica admissible a les ciutats. 
Aquest plantejament ja va ser proposat per Collin Buchanan a “Traffic in 
Towns” (1960), i va ser aplicat ja a ciutats intermèdies holandeses. Els plans de 
mobilitat urbana (Sustainable Urban Mobility Plans, SUMPs) de les ciutats eu-
ropees fan èmfasi avui en la recuperació de l’espai públic per a usos no moto-
ritzats i la millora de qualitat dels serveis de transport públic, especialment en 
superfície per autobusos o tramvies. En general, a Europa, s’apliquen mesures 
de reducció de la velocitat dels vehicles i limitacions d’accés (p. e. Zones de 
“trànsit en calma”, Zona-20, Zona-30).

A Barcelona les polítiques urbanes a partir dels anys vuitanta han tendit a la 
millora dels serveis de transport públic i a la reducció de l’espai públic ocupat 
exclusivament per cotxes. El Pla de Mobilitat Urbana vigent no té per objectiu 
la reducció del temps de viatge, sinó l’increment de l’espai públic per altres 
usos i la reducció de la contaminació atmosfèrica als nivells estàndard fixats 
per la Comissió Europea.

De la mateixa manera que increments de la capacitat viària repercuteixen en 
augments del trànsit (“trànsit induït”), reduccions de la capacitat haurien de 
repercutir en disminucions del trànsit. El primer estudi comparatiu que es va 
realitzar sobre la qüestió va ser publicat el 1989 pel Departament de Trans-
ports del Regne Unit. Les magnituds varien molt en funció de cada cas (s’ha 
observat, analitzant una sèrie de projectes de reducció de capacitat a ciutats 
arreu del món, que pot situar-se sobre el 25% de mitjana). En general, es pensa 
que el trànsit induït pot representar un percentatge més gran que el trànsit re-
duït (o desinduït) en relació amb el trànsit preexistent, perquè existeix una 
gran demanda latent o insatisfeta amb relació al viatge motoritzat, i una gran 
resistència dels conductors a modificar els seus hàbits. Canvis en els comporta-
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ments socials i l’emergència de noves tecnologies fan però que els trànsits re-
duïts o desinduïts puguin ser potencialment més alts del que han estat fins ara.

La reducció de l’espai destinat als cotxes augmenta el cost i el temps dels viat-
ges motoritzats i provoca, alhora que la regulació de l’aparcament en superfí-
cie, la reducció del nombre de desplaçaments. Així, l’estudi també avança una 
mesura del que podria ser el valor de l’espai públic aconseguit en mesures de 
reducció de la capacitat viària. S’ha comprovat que el valor pot variar molt, 
entre els 2.800 €/m2 i més de 30.000 €/m2, en funció de la zona.
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Abstract

El cambio climático es un hecho fuera de duda que requiere de una transición ener-
gética que avance hacia una economía descarbonizada en un escenario a medio y 
largo plazo con objetivos a 2030 y 2050.

Con este objetivo, el pasado día 30 de noviembre vio la luz el esperado paquete le-
gislativo de energía y clima de la Comisión Europea, bajo el título de “Energía Limpia 
para todos los Ciudadanos”. Iniciativa comunitaria que comprende varias propues-
tas de Directivas, Reglamentos y otros documentos que marcarán el rumbo de la 
política energética de la Unión en los próximos años. La redacción final de todas es-
tas propuestas, en estos momentos en fase de análisis y debate en el Parlamento 
europeo, sin duda será la herramienta clave para cumplir con los objetivos marcados 
por la Unión Europea que emanan del Acuerdo de París de 2016.

Una indudable apuesta política por el liderazgo de la Unión Europea en la transición 
hacia un sistema energético cada vez más respetuoso con el medio ambiente, dando 
prioridad a la eficiencia, al desarrollo de renovables y al papel dinamizador del con-
sumidor en el funcionamiento del mercado eléctrico. Un proceso que debe ser visto 
como un campo de oportunidad y progreso en la medida que afecta a multitud de 
sectores como el energético, transporte, industria, edificación, etc. y que exige de 
un análisis detallado de sus potenciales implicaciones económicas, sociales y 
medioambientales.

Energía Limpia para todos los Ciudadanos: ¿hacia 
dónde va Europa?
Joan Batalla Bejerano, María Teresa Costa-Campi y 
Xavier Massa Camps
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1. Introducción

El 30 de noviembre de 2016 la Comisión Europea presentó una ambiciosa pro-
puesta legislativa que sienta las bases del futuro energético en Europa; futuro 
ligado a un profundo cambio en el modelo energético de los últimos veinticin-
co años y que toma como punto de partida los compromisos ambientales del 
Acuerdo de París. La propuesta denominada “Clean Energy for All Europeans” 
conjuga ya de forma definitiva objetivos energéticos y climáticos, pero esta 
vez como un pilar de una idea más transversal de crecimiento económico, de-
sarrollo social e implicación de todos los agentes de forma muy especial de los 
consumidores. Popularmente conocido como “Winter Package”, esta propues-
ta no solo fija objetivos, sino que intenta establecer los mecanismos necesa-
rios para su cumplimiento. Se intentan desarrollar una batería de medidas para 
hacer efectiva la transición energética en Europa y convertir este reto en una 
ventaja competitiva.

Europa tiene claro que se encuentra delante de una oportunidad que además 
le permite avanzar hacia la descarbonización de toda la actividad económica. 
Esta transformación se plantea como una vía de modernización económica y 
liderazgo mundial en sectores innovadores, asociada a la creación de puestos 
de trabajo de alto valor añadido y como forma de obtener una ventaja compe-
titiva para la industria. Todo ello, al mismo tiempo que se consigue cumplir con 
los objetivos climáticos, reducir la dependencia energética y el coste de la 
energía para ciudadanos y empresas.

La propuesta se estructura sobre tres objetivos centrales. En primer lugar, la 
eficiencia energética en sentido estricto. “Puting Energy Efficiency First” se 
basa en la idea de que la energía más económica y limpia es aquella que no ne-
cesita ser producida ni consumida. La eficiencia energética debe ser vista como 
la opción más rentable para conseguir la descarbonización de la economía. En 
el ámbito del sector energético permite la optimización de la capacidad instala-
da, posibilitando la baja de instalaciones en desuso, obsoletas o altamente 
contaminantes.

En paralelo se persigue el liderazgo mundial en renovables. “Achieving global 
leadership in renewable energies” no solo supone ser líderes en producción re-
novable sobre consumo final, sino ser líderes de la industria renovable. Convir-
tiendo Europa en el principal mercado y banco de pruebas mundial para el de-
sarrollo e implementación de fuentes de energía renovable, se debe 
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aprovechar para que la industria europea sea un agente principal en este pro-
ceso. La extensión futura de las renovables garantiza esta apuesta de futuro. A 
pesar de que la experiencia con los paneles fotovoltaicos cierne algunas dudas 
sobre la factibilidad de este propósito, las interpretaciones son múltiples. En 
concreto, la propuesta aborda el caso de los paneles solares desarrollados en 
China afirmando que el 85% del valor añadido de las instalaciones fotovoltaicas 
en territorio europeo se queda dentro de nuestras fronteras.

El tercer gran objetivo de la propuesta es el consumidor. “Providing a fair deal 
for consumers” persigue el empoderamiento del consumidor. La transición 
energética dibuja un nuevo modelo en el que el consumidor está en el centro 
del sistema. Un consumidor más activo, que pueda participar en el mercado, 
aunque sea de forma indirecta, ofreciendo energía. La figura del “prosumer” 
vertebra el nuevo enfoque. El consumidor puede ser a la vez oferente de ener-
gía, de acuerdo con innovadoras soluciones contractuales y la aplicación de las 
tecnologías de la información. El papel activo del consumidor permite un nue-
vo rol a la demanda y asegura la flexibilidad del sistema. El consumidor está 
más informado y accede a un mercado más transparente. Dentro de este em-
poderamiento del consumidor también se presta especial atención al trata-
miento de la pobreza energética. Se intenta a través de distintas medidas que 
contiene la propuesta de dar un nuevo enfoque a este problema.

Figura 1. Objetivos del nuevo paquete legislativo “Energía limpia para todos 
los europeos”

Fuente: Comisión Europea.
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Esta contribución pretende delimitar los retos que se le plantean al sector 
energético a raíz de esta propuesta legislativa. Con este fin, el segundo apar-
tado se dedica a analizar los cambios que se proponen en el ámbito de las re-
novables para alcanzar el objetivo de liderazgo mundial. Estrechamente rela-
cionado a la creciente penetración de renovables, en el tercer apartado se 
profundizará en las mejoras introducidas en el ámbito de la directiva eléctrica 
con el fin de modificar el mercado eléctrico. También se recogen los retos 
derivados de empoderar al consumidor. Posteriormente, en el cuarto aparta-
do, se centra la atención hacia la eficiencia energética. Otro de los pilares fun-
damentales de la propuesta y que obligará a los países a hacer importantes 
esfuerzos en aras del ahorro energético. Finalmente, el último apartado ana-
liza la perspectiva cada vez más europea de la regulación en el ámbito ener-
gético.

2. El papel de las Energías Renovables

La propuesta para las energías renovables parte del objetivo de representar el 
27% del consumo final de energía en 2030, como objetivo vinculante para el 
conjunto de la Unión, pero sin vinculación a nivel individual para cada uno de 
los países. Un año después, el parlamento europeo ha aprobado incrementar 
este objetivo en el proyecto definitivo de directiva hasta el 35%. Se supone que 
esta versión será la que se apruebe a finales de 2018.

Figura 2. Objetivos energéticos y medioambientales  
de la UE en 2020 y 2030

Fuente: Comisión Europea.
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Lo que se pretende en este ámbito es generar mayor certeza al inversor crean-
do un marco básico a nivel europeo. Este marco común afectará a los mecanis-
mos de promoción de las renovables que se deberán estandarizar siguiendo 
criterios de mercado establecidos por las Directivas. Los criterios clave en los 
que se basan estos cambios sobre los mecanismos es que estos deben ser 
abiertos a la participación transfronteriza, no permitir cambios con efectos re-
troactivos y, por último, que participen mayoritariamente en el mercado a pe-
sar de recibir ayudas.

Otro aspecto fundamental es el tratamiento de la prioridad de despacho. Aun-
que inicialmente se pretendió su total eliminación, finalmente se ha mantenido 
sin alteraciones para la generación existente, aunque sí desaparece para nue-
vas plantas. Por el contrario, se especifica que el “curtailment” de generación 
renovable debe ser muy limitado. El principal cambio que se propone a nivel de 
mercado es acercarlo cada vez más al tiempo real y, de esta forma, reflejar las 
necesidades de la generación variable. La nueva propuesta también demanda-
rá que se permita a las renovables participar en los mercados de ajuste. Por 
otro lado, se propone simplificar los procedimientos administrativos para la 
consecución de permisos para nuevas plantas o “repowering”.

En relación con el autoconsumo distingue entre autoconsumidor y comunidad 
energética. No se les establecen restricciones más allá de un límite de cantidad 
de MWh a evacuar a la red anualmente, y se les reconoce que la electricidad 
que inyecten a la red debe ser remunerada. Las comunidades energéticas ten-
drán la posibilidad de participar en el mercado.

Uno de los aspectos clave es la falta de una obligación vinculante para cada 
país, que pone en duda el cumplimiento del objetivo final. No obstante, en la 
propuesta está incluida la capacidad de la Comisión de introducir ciertas medi-
das si se observa que se está lejos de cumplir los objetivos.

Los biocombustibles y la biomasa son parte integrante de estas energías reno-
vables más allá de la eólica y solar. Estas tecnologías revestirán importancia 
especialmente en el transporte y en la generación eléctrica y climatización res-
pectivamente. Se despierta un especial interés en la sostenibilidad de ambos 
combustibles derivándose en el caso de los biocombustibles aquellos más 
avanzados que no provengan de alimentos sino de residuos.
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3. Cambios en el mercado eléctrico

Ante los cambios experimentados en el sistema energético por una creciente 
participación de plantas de generación renovable, era preciso la incorporación 
de cambios en las reglas del mercado para adaptarlo a esta nueva realidad. Es-
tas modificaciones deben ayudar a incrementar la flexibilidad del sistema y ga-
rantizar la seguridad de suministro que la creciente participación de renova-
bles no gestionables pudiera dificultar.

Una de las áreas a través de las cuales se quieren mejorar ambas caracterís-
ticas son las interconexiones y el comercio transfronterizo. A pesar del po-
sitivo desarrollo que se ha observado en los últimos años, todavía se detec-
tan limitaciones y restricciones al correcto direccionamiento de los flujos 
energéticos entre países. Es bajo esta lógica que la propuesta para la nueva 
regulación del mercado intenta resolver. Con tal de mejorar el trasvase 
energético entre países se recomienda invertir las rentas de congestión en 
reforzar la red allí donde pueden existir cuellos de botella cerca de zonas 
fronterizas. También se propone una mayor coordinación a nivel de TSO a 
nivel regional que permita asegurar la red de forma óptima y maximizar su 
estabilidad.

Otros cambios que afectan al mercado mayorista son el incremento de la flexi-
bilidad y la capacidad de respuesta de los mercados a corto plazo. Estas carac-
terísticas se hacen imprescindibles ante la mayor presencia de generación in-
termitente. A ello también contribuye la eliminación de limitaciones sobre los 
precios, que permitiría enviar señales de precios para la inversión cuando se 
requiere flexibilidad. Estas señales de precios también ayudarán a aumentar el 
incentivo para desatascar la participación de la demanda y de otras tecnolo-
gías como el almacenamiento.

El paquete legislativo se propone avanzar en la integración de los mercados 
energéticos, en especial eléctricos, y consolidar de forma definitiva un único 
mercado europeo de la energía. Para ello es necesario en primera instancia au-
mentar la cooperación entre los TSO (Transport System Operators) y las NRA 
(National Regulatory Authorities) regionales. Los principales avances son ini-
cialmente en cuestiones de gobernanza que se abordarán en el último aparta-
do, pero con importantes implicaciones para el futuro diseño del mercado. 
Precisamente, esta nueva propuesta de diseño de mercado está concebida 
para mejorar las señales de precios para dirigir la inversión allí donde es nece-
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saria, porque existen congestiones de red o necesidades de cubrir la demanda, 
dejando considerar las fronteras nacionales.

Otra serie de modificaciones relacionadas con el mercado minorista son las 
que hacen referencia al rol central de los consumidores, como se ha señalado 
en apartados anteriores.

El enfoque de la propuesta se vertebra en torno al consumidor para lo que la 
información es un elemento clave para su toma de decisiones. Los consumido-
res recibirán información clara sobre su consumo y el coste del mismo a través 
de sus facturas que deberán especificar los costes de red y los impuestos por 
separado. Deberá existir al menos un comparador de ofertas de energía gratui-
to por cada estado miembro.

Otro aspecto de gran relevancia es la prohibición de establecer ninguna carga 
ni económica ni administrativa sobre el cambio de operador. La propuesta de 
normativa también exige el despliegue de los contadores inteligentes requi-
riendo justificación en caso contrario. Unido a esto se pide la introducción de 
contratos con precios dinámicos que varíen según el mercado mayorista para 
estimular la respuesta de la demanda. A la vez, se intentará estimular la partici-
pación de los consumidores y las comunidades energéticas generando su pro-
pia electricidad y ofreciendo flexibilidad. Estas opciones no se consideran com-
patibles con la existencia de tarifas reguladas, por lo que se pide su 
desaparición.

La nueva propuesta contempla el creciente volumen de renovables conectado 
a las líneas de distribución, por lo que anima a los países miembros a incentivar 
la creación de DSO (Distributed System Operators) que se encarguen de gestio-
nar activamente las redes de distribución. Esto debería permitir conseguir im-
portantes ahorros en la construcción de nuevas redes. Será también importan-
te en este sentido definir con detalle las tareas de las que se deberán encargar 
los DSO, así como su coordinación con los TSO. En paralelo, se establece la 
creación de un organismo europeo que agrupe a los DSO nacionales que se 
vayan creando.
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Figura 3. El nuevo diseño de mercado

Fuente: Comisión Europea.

Los mercados de capacidad no están presentes estrictamente en la propuesta. 
La Comisión considera que los mercados de capacidad, tal y como están dise-
ñados en algunos países de Europa, debilitan los esfuerzos de interconexión 
entre los distintos sistemas. El cálculo de la adecuación del sistema, que da pie 
a la demanda de nueva generación a través del mercado de capacidad, se reali-
za solo considerando el territorio nacional y sin considerar las interconexiones 
internacionales. El resultado es que los mercados de capacidad generan mayo-
res costes de los necesarios para garantizar la seguridad de suministro. La 
orientación de la propuesta consiste en que los países fijen niveles de adecua-
ción transparentes y verificables. No existirá restricción a la instauración de 
mecanismos de capacidad siempre y cuando cumplan la normativa de ayudas 
de estado y permitan la participación transfronteriza. También se debe garan-
tizar que estos sean compatibles con las normas del mercado a nivel europeo y 
entre ellos mismos.
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También se incluyen en la propuesta las vías para proteger a los consumidores 
vulnerables y pobres energéticamente. La nueva regulación obligará a los esta-
dos miembros a medir y monitorizar la pobreza energética. Por otro lado, se 
obligará a las compañías a que informen a los usuarios sobre las alternativas 
disponibles a la desconexión. En el corto plazo, se seguirán permitiendo el uso 
de tarifas sociales para este tipo de consumidores, pero en el medio plazo se 
deben emprender medidas de eficiencia energética que ataquen las raíces del 
problema.

4. La Eficiencia Energética primero

La eficiencia energética es el tercero de los pilares de la futura política energé-
tica europea. Siguiendo la idea de que la energía más barata y limpia es aquella 
que no se produce, se presenta una modificación del marco normativo actual. 
La nueva propuesta legislativa sobre eficiencia energética incluida en el “Win-
ter Package” presenta modificaciones sobre la Directiva de eficiencia energéti-
ca y la Directiva sobre edificios. Las modificaciones persiguen conseguir el nue-
vo objetivo de mejorar la eficiencia energética en un 30% en el horizonte 2030 a 
nivel de la UE. A diferencia del objetivo de renovables, en este caso sí se esta-
blecen objetivos vinculantes individuales para cada estado miembro. La obliga-
toriedad del cumplimiento aporta mayor credibilidad a los inversores. Actual-
mente se está debatiendo en el Parlamento Europeo la posibilidad de que el 
objetivo final que se apruebe sea del 40%.

En paralelo a estas modificaciones legislativas, se proponen nuevas iniciativas 
como un Plan de Trabajo para el Ecodiseño, que pretende mejorar la eficiencia 
energética de los productos que salen a la venta. También se presenta la inicia-
tiva “financiación inteligente para edificios inteligentes” que busca dotar de 
recursos a la renovación de los edificios para mejorar su eficiencia.

La principal aportación de la modificación sobre la Directiva de eficiencia ener-
gética es la extensión para el periodo 2020-2030 de los requisitos de ahorro 
energético fijados bajo el famoso artículo 7. A través de este artículo, que fija 
una obligación de un ahorro energético del 1,5% anual para cada país sobre las 
ventas de energía a consumidores finales, se espera conseguir la mitad del 
ahorro energético necesario para cumplir el objetivo.

El efecto de estos ahorros será acumulativo alcanzando en 2030 un 15%; si bien 
se concede flexibilidad en el cumplimiento del objetivo que debe alcanzarse al 
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final del período. El principal instrumento utilizado con la normativa vigente 
era el Sistema de Obligaciones para la Eficiencia Energética. Este mecanismo 
obliga a los comercializadores energéticos a contribuir a un fondo para el desa-
rrollo de medidas de eficiencia energética en función de su cuota de mercado. 
Una novedad de la nueva normativa será la equiparación del uso de medidas 
alternativas a la contribución al fondo a la hora de conseguir los ahorros de 
energía comprometidos. También se simplifica y clarifica el cálculo de los aho-
rros energéticos. Se le da un peso importante a la eficiencia energética como 
vía para paliar la pobreza energética, contemplándolo específicamente en el 
artículo 7 como medidas alternativas. Se encuentra también cierto continuis-
mo en otros aspectos de la Directiva. Se mantiene la obligación por parte de 
los países miembros de monitorizar y reportar anualmente los ahorros energé-
ticos conseguidos.

El principal cambio que introduce la nueva Directiva de edificios es la perspecti-
va de largo plazo en la estrategia de renovación con el objetivo de descarboni-
zar todo el stock de inmuebles en el horizonte 2050. También se promueven 
aspectos tales como la automatización y la electromovilidad, que se completa 
con la introducción de un indicador que mida la “inteligencia” de la tecnología. 
Por último, se busca reforzar la conexión entre políticas públicas y financia-
ción, así como incrementar la disponibilidad de información acerca del consu-
mo energético de los edificios.

Otra de las novedades es el plan de trabajo sobre ecodiseño que incorpora 
también medidas referentes al etiquetado. Se incluye una lista de nuevos pro-
ductos que responden a desarrollos tecnológicos recientes con la finalidad de 
fijar los estándares eficientes. Los objetivos que persigue la regulación sobre 
ecodiseño son la consecución de acuerdos voluntarios que fomenten la auto-
rregulación de la industria, mejorar la verificación de los estándares y prestar 
especial atención a la climatización.

La última de las iniciativas propuestas sobre eficiencia energética es la financia-
ción inteligente. El objetivo de la Comisión Europea es movilizar financiación 
privada en proyectos de eficiencia energética y de energías renovables de pe-
queña escala. Las medidas concretas que van a permitir desbloquear un mayor 
volumen de recursos privados con estas finalidades se basan en un uso más 
efectivo de los fondos públicos, prestar asistencia directa al desarrollo del pro-
yecto y, por último, ayudar a reducir la sobreestimada percepción de riesgo 
asociada a proyectos de eficiencia energética.
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En resumen, la nueva propuesta para eficiencia energética extiende el plazo de 
aquellas políticas que han sido exitosas, como el artículo 7 de la directiva vigen-
te. Intenta mejorar el resto de políticas existentes sea el caso de la Directiva de 
edificios. Refuerza aspectos clave como la financiación, pero también la coor-
dinación y la cooperación entre los distintos agentes involucrados. Amplía el 
alcance y hace más estrictos los requisitos mínimos de ecodiseño.

5. La regulación energética adopta un prisma europeo

La consecución de una efectiva Unión Energética en Europa con unos ambicio-
sos objetivos climáticos es el motor que hay detrás del “Winter Package”. La 
correcta entrada en vigor y funcionamiento de una Unión Energética, así como 
el cumplimiento de los compromisos medioambientales y energéticos solo será 
posible a través de una acción coordinada de los países miembros. En este sen-
tido, era absolutamente necesario el desarrollo de las bases de un sistema de 
gobernanza conjunta para la Unión Energética. Este sistema de gobernanza al-
rededor de la Unión Energética se diseña de acuerdo con los principios de trans-
parencia y confiabilidad así como e minimización de los costes burocráticos.

La base de esta gobernanza conjunta descansa en la obligación por parte de 
los países miembros de desarrollar planes energéticos y climáticos de forma 
regular. Estos planes recogerán los esfuerzos que llevarán a cabo los Estados 
para alcanzar los objetivos y serán evaluados por la Comisión que emitirá reco-
mendaciones sobre su alcance y aspectos de ámbito trasnacional de forma 
coordinada. Los planes contemplarán 10 ejercicios, y se partirá de la situación 
vigente en el sistema energético y de las políticas medioambientales en vigor.

Una propuesta interesante para reforzar la cooperación será la posibilidad de 
recibir comentarios al plan nacional por parte de los otros países miembros, 
especialmente aquellos que se puedan ver afectados de alguna forma por las 
medidas o políticas propuestas. A partir de 2021, los países además se deberán 
encargar de emitir los informes sobre la evolución en el cumplimiento de los 
planes nacionales. La supervisión centralizada de los planes nacionales y los in-
formes de evolución permitirá a la Comisión proponer medidas o emitir reco-
mendaciones en el caso que se considere que los esfuerzos realizados no con-
ducen al objetivo previsto.

Además, estos informes de evolución centralizarán todas las obligaciones de 
reporting que actualmente tienen los países miembros sobre emisiones, reno-
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vables y eficiencia energética evitando de esta forma duplicidades al respon-
der a un único interlocutor.

El paquete “Clean Energy for All Europeans” aborda también otros importantes 
aspectos y, en concreto, se propone un importante reforzamiento de las com-
petencias de ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). La Comi-
sión Europea no oculta su pretensión de profundizar en la integración en una 
agencia europea de las máximas competencias regulatorias. Por el momento 
se han dado pasos en este sentido sin alterar el esquema de organización de 
ACER y de las NRA.

Desde Bruselas se considera que “la supervisión reguladora sigue estando 
fragmentada y acarrea un riesgo de decisiones divergentes y retrasos innece-
sarios. Un fortalecimiento de las atribuciones de ACER en temas transfronteri-
zos que requieran una decisión regional coordinada permitiría lograr una toma 
de decisiones más rápida y eficaz de los problemas transfronterizos y de la re-
gulación que esté implicada” (CE, Com(2016)). La actual normativa de ACER 
parece ser de transición, el objetivo del enfoque común, señala la Comisión 
Europea, es llegar a tener una agencia reguladora europea; por el momento se 
está diseñando el camino.

Figura 4. Nuevo marco regulador

Fuente: Comisión Europea.
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6. Reflexiones finales

En suma, el paquete legislativo “Clean Energy for all Europeans” supone al cam-
bio de mayor calado que deberá afrontar el sector energético desde la liberali-
zación del mercado hace más de veinte años. Se revisa todo el sistema; el con-
junto de actividades energéticas, los diferentes segmentos de la industria, el 
diseño del mercado, los mecanismos de fomento de la eficiencia energética, la 
gestión de las redes y de las interconexiones, las competencias supervisoras 
de las NRA y de ACER se reforman para avanzar en la transición energética 
dando alcance a los objetivos de energía y clima.

La propuesta atiende a los compromisos de la cumbre de París, pero no es aje-
na a los cambios tecnológicos y del mercado, de hecho, subyacen y dan fuerza 
al discurso de la nueva política energética. El encaje entre esta voluntad políti-
ca de la UE y los cambios tecnológicos –energías renovables, aplicación de las 
TIC a las redes, smart metters, accesorios eléctricos y electrónicos de bajo con-
sumo, entre otros muchos- es una tarea de gran envergadura que exige una 
impecable coordinación entre los estados miembros y entre la política energé-
tica y ambiental con medidas de fomento de la investigación y de la innovación 
enfocada a la industria. El alcance de los objetivos relativos a las energías reno-
vables, eficiencia energética e integración de mercados debe a su vez asegurar 
a las empresas la capacidad para liderar la innovación y, en consecuencia, ha-
cer de la economía de la transición la gran oportunidad para reforzar la ventaja 
competitiva de la industria energética europea.

El buen resultado del paquete legislativo dependerá sin duda de la Comisión 
Europea y de los gobiernos de los estados miembros, pero también y de mane-
ra destacada de las empresas y de los consumidores. La cooperación es funda-
mental para compartir los objetivos. La política de energía y clima debe facilitar 
la adopción de aquellas estrategias empresariales acordes con los objetivos fi-
jados y las exigencias de los mercados y el desarrollo del nuevo papel del con-
sumidor.
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Figura 5. Facilitar el correcto entorno favorecedor  
para la consecución del Plan

Fuente: Comisión Europea.

El análisis del “Clean Energy for all Europeans” realizado en este capítulo ha per-
mitido abordar aquellos aspectos centrales que fueron debatidos en el Simpo-
sio de FUNSEAM y que quedan recogidos a lo largo de este libro. En los próxi-
mos meses veremos el avance de la propuesta legislativa. El acierto de las 
medidas determinará la capacidad competitiva de la industria europea en el 
ámbito de la eficiencia energética y de las energías renovables y, en conse-
cuencia, el cumplimiento de los objetivos que acaben aprobando el Parlamen-
to y el Consejo.
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Abstract

This paper explains why current electricity markets are not fit for purpose and pro-
poses a new consumer-driven two-market design to support very high penetrations 
of intermittent renewable energy. The structure encourages demand flexibility; en-
ables consumers to choose what mix of energy they wish to purchase from the two 
markets (as available renewable energy or on demand flexible energy); encourages 
them to shift their demand to the as available market (and to acquire storage and 
other load-shifting appliances); provides a market-basis for financing flexible plant; 
and offers an exit strategy for government subsidies to renewables and flexible 
plants

Part 1. Overall concept

This Part introduces the ‘two market’ design which the authors have proposed 
for the decarbonised electricity system of the future and sets out the main 
principles underlying the design. Part 2 below expands the analysis to show in 
more detail how the design tackles the various challenges related to the decar-
bonisation of the system.

The starting point is that current energy-only electricity markets are broken (as 
explained in more detail in the references), especially in markets with high 
penetration of intermittent renewables. Energy-only markets are designed to 
discriminate between sources with different short run marginal costs (srmc); 
by selecting the lowest cost plants they should ensure both short and long run 
efficiency. But this design is based on the assumption of dispatchable plants 
with varying marginal costs, an assumption which will no longer hold good in 
the decarbonised market of the future if, as seems inevitable, it is dominated 
by intermittent plants with low or zero srmc. In such circumstances energy-on-
ly markets cannot remunerate investment, and may not be able to provide ef-
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fective signals for operation or for consumers. Furthermore, there is no exit 
strategy – as long as plants with near-zero srmc dominate, they need support 
from outside the wholesale market, but their presence in the market creates 
‘pecuniary externalities’ (OECD/NEA Paris 2012, pp 34-37) which distort that 
market and lead to a need for support for conventional plants via capacity pay-
ments and the like. In this situation there are no market signals to optimise the 
system – the quantity and type of renewable plants are determined by the na-
ture of the support schemes, while conventional plants are needed essentially 
as a residual to balance the system, in a quantity (and often of a type) deter-
mined by government decisions. In other words, markets are increasingly 
growing less effective in performing their essential functions – remunerating 
investment, providing for efficient operation, giving useful signals for consum-
ers, optimising the plant mix – and are not sustainable without support. Pro-
posed reforms that focus on just one of the challenges – for instance capacity 
markets to remunerate fixed costs – do not deal with the other problems and 
entail the risk of introducing further distortions.

The two market solution addresses these issues by creating separate markets 
for different sorts of power (‘on demand’ and ‘as available’) at both producer 
and consumer ends. For producers, dispatchable plants would operate in the 
‘on demand’ or flexible market, be dispatched according to merit order when 
needed, and paid on broadly the same basis as at present. Intermittent plants 
would participate in the ‘as available’ market; in principle, they would operate 
as available and, at least initially, be paid a price reflecting the levelised cost of 
electricity from the particular source in question (with the price normally set 
via auctions at the investment stage). This is not in itself very different from 
the current Feed-In Tariff (FiT) auction arrangements which are used in a num-
ber of EU countries; however, the idea is that the differing costs and operation 
of ‘as available’ and ‘on demand’ sources would also be reflected in the retail 
market. Consumers would be able to select ‘on demand’ or ‘as available’ pow-
er (for which they would normally have separate meter readings) or combina-
tions of the two sources. Initially – as at present – it is likely that price support 
(or public financing of some renewable costs) would be needed either at pro-
ducer or consumer level to make the ‘as available’ offer attractive to consum-
ers, but over time, as carbon prices increase and renewable costs fall, the sup-
port could be removed, creating a potential exit strategy (from subsidies).

The design is shown schematically in Chart 1.
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Chart 1. Schematic of two-market design

As Part 2 explains in more detail, this design would:

• Provide signals for investment in both markets and, in the long run, en-
able investments in renewables and conventional plants to be remuner-
ated solely from the market.

• Provide efficient signals for operation in the ‘on demand’ market and en-
courage consumers to maximise their use of ‘as available’ power (consum-
ers would now have an understandable and effective choice, along with 
price incentives, to use this power; markets for demand response, on-site 
storage, distributed generation and the supply chain that supports these 
and other services, would develop in response to their preferences).

• Provide meaningful signals for consumers – in effect security would be 
privatised and consumers would be able to decide for themselves how 
far they were prepared to pay for secure supplies (system stability is a 
slightly different matter and would still be subject to system operator 
control). It would be possible for consumers effectively to use their own 
Value of Lost Load (VOLL) assessments in deciding whether to access 
the ‘on demand’ market.
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• Provide scope for incorporating distributed resources, and network and 
transmission costs, using the same general principles.

• By these means, provide for overall system optimisation on the basis of 
consumer preferences.

• Provide an exit strategy – the support shown in the schematic above 
could be removed over time; intermittent generators would be able to 
remunerate their investments from the market once it had developed 
sufficiently to be understood and used by consumers.

• Deal with the problem of ‘pecuniary externalities’ by keeping the mar-
kets separate, at least in commercial terms, thereby providing invest-
ment signals and the prospect of fixed price recovery for flexible genera-
tion.

Part 2 elaborates this analysis in relation to the criteria set in the call for contri-
butions.

Our proposals are based on a qualitative approach, rather than modelling – in 
the view of the authors it is not possible to undertake meaningful modelling at 
this stage, since we do not have adequate information about consumer prefer-
ences or likely technological developments. We are not therefore in a position 
to assess how to optimise the overall welfare impacts.

In essence, the design is a large scale effort to reveal consumer preferences 
and support the development of a supply chain that would respond to those 
preferences. The authors believe there is insufficient evidence available from 
current market structures on revealed consumer preferences and that the al-
ternative of relying on stated consumer preferences that are incorporated into 
existing markets, eg via capacity mechanisms and centrally determined VOLLs, 
is liable only to introduce and rigidify distortions.

Fundamental changes are under way in electricity – the aim should be to let 
consumers drive the process rather than central decision-makers. The aim of 
the two market design is to open the way for them to do so.
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Part 2. Modalities

2.1. Design principles

In Part 1, the conceptual basis and rationale for the two market design were 
described. This Part explores the modalities – possible options for implement-
ing the proposal. It should be stressed at the outset that these are only tenta-
tive thoughts and by no means definitive. In practice, implementation could 
take many forms depending on systems of regulation, consumer preferences, 
the state of penetration and nature of renewable power within the power sys-
tem etc. In addition, it would be natural for any fundamental change such as is 
proposed here to be preceded by pilot projects and practical experimentation 
to inform both the detailed design and the process of implementation. Many 
problems may arise in practice which have not been examined here. This Part 
is therefore aimed more at discussing some of the issues involved than at pre-
scribing particular ways forward.

A two market approach could in practice take many forms. However, we 
would suggest that four underlying principles are essential to the concept as 
presented here:

At wholesale level:

• Economic separation of markets so that intermittent low and zero mar-
ginal cost plants which receive support from non-market sources do not 
create ‘pecuniary externalities’ for flexible plants with significant margin-
al costs.

• Price signals in both markets which are capable of remunerating invest-
ment and guiding operation.

At retail level:

• Separation of the consumer offer as between ‘as available’ and ‘on de-
mand’ options.

• Cost pass-through from the two wholesale markets via the two separate 
offers respectively.

Provided these broad principles are followed, the market design could take 
many possible forms, some of which are discussed below.
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2.2. Role of government and regulators

In the long run the aim of the proposal is for markets to be consumer-driven. 
The process could in practice start either from the bottom up, or from the top 
down. There are already, for instance, a number of experiments in place with 
power supplies of varying degrees of reliability or controllability – for instance 
the ‘Power-Off and Save’ scheme for residential customers in Ireland http://
www.eirgridgroup.com/how-the-grid-works/power-off-save/ or the ‘demand 
turn-up’ scheme offered by the National Grid in the UK http://www2.national-
grid.com/UK/Services/Balancing-services/Reserve-services/Demand-Turn-Up/ 
Such schemes are a valuable first step in accustoming consumers to the idea 
that reliability has a price while demand flexibility has a value. This is key to the 
overall proposal. Most consumers have hitherto been used to treating electrici-
ty as a homogeneous commodity, available at all times at the same price. Even 
when moves take place towards time of use pricing, they are insufficient to give 
clear signals because of the market distortions referred to above – and they do 
not convey the essential message that flexibility has both a cost and a value.

So the ‘bottom up’ schemes are a useful starting point. However, they are es-
sentially ‘add-ons’ superimposed on a market which is failing to provide the 
right signals. A fully developed two market approach could not be established 
without government enabling measures in at least the following areas:

• Wholesale market design. Governments (and the European Union) are 
inevitably involved in establishing wholesale market design because of 
the special characteristics of electricity. Their agreement would there-
fore be needed for a full market separation to take place, as proposed 
here.

• Regulatory facilitation. National regulators would also need to facilitate 
the changes needed at retail level. The requirements would vary from 
country to country – for instance, many countries still retain some sort of 
retail price regulation and this would need to be adapted to the new 
market structures. Other countries set special metering requirements; 
but at the moment smart metering does not necessarily have the func-
tionality to support a separate market of the sort proposed. Others for-
bid the bundling together of equipment and power supply. More flexibil-
ity might be needed in this area, depending on experience with pilot 
projects, to enable a supply chain to develop which would empower con-
sumers to take advantage of the separate price offers (e.g. via home 
storage or interruptible equipment). While it is not clear at this stage 
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what the right balance is likely to be as between centralised and decen-
tralised generation and storage, it will be important to remove barriers 
to both sets of resource so that the necessary technological and com-
mercial approaches can develop without distortions.

• Possible reform of support schemes. It is not an intrinsic part of the pro-
posed reforms, but they would create an opportunity to refocus schemes 
of support for low carbon electricity. At the moment nearly all such sup-
port comes in two ways – support for low carbon generation via FiTs and 
the like; and support for energy efficiency programmes (Ecofys, 2014). 
The shift to a two market approach would enable some of this support 
to be shifted to the consumer end – to encourage demand for low car-
bon sources, the ability to use such sources, and the development of de-
centralised energy options, rather than simply subsidising the supply of 
centralised sources. This would give substance to the rhetoric of ‘con-
sumer empowerment’; involve consumers actively in the process, in-
stead of treating them as passive recipients of decarbonisation pro-
grammes; provide a means of gauging their true preferences; and help 
expand the range of options for system optimisation and management.

2.3. Wholesale markets and role of generators

As indicated above, the fundamental design principle here is separation of two 
markets – one for dispatchable plant with significant marginal costs and one 
for intermittent low and zero marginal cost plants. Of course, the distinction is 
not absolute – some low carbon plants are dispatchable; some have significant 
marginal or opportunity costs (eg biomass and hydro). Indeed, in a system 
dominated by hydro, the problems discussed in this paper might not arise in 
the first place and no market reform would be needed (though the scope for 
expansion of hydro capacity in Europe is thought to be very limited). On the 
other hand, it is at least possible that in the longer term all plants would have 
low or zero marginal cost, depending on the way technology develops – see 
‘Long term evolution’ section below.

Other types of plant – eg nuclear – may fall somewhat in the middle, having rel-
atively low marginal costs, high availability and a degree of flexibility. Rather 
than try to categorise all such variants centrally, the simplest option would be 
to allow plants to operate in whichever market they wished, with the proviso 
that the ‘as available’ market would only be available to low carbon plants (with 
government deciding the precise definition – for whether fossil plants fitted 
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with carbon capture and storage would qualify as ‘low carbon’ while the ‘on 
demand’ market would only be for plants which could operate as and when re-
quired. (These would normally be dispatchable plants but, as discussed below, 
the criterion for access to this market could simply be the ability to supply on 
demand, so generators could use a combination of plants, including storage, for 
this purpose if they chose). Plants potentially capable of meeting both criteria 
could then choose which market to operate in. However, the decision would 
have to be consistent with the requirements of each market – see 2.4 below.

‘As available’ market

Pricing in this market would in principle be based on the current and future 
levelised costs of the source concerned, so that investment and operating 
costs could be recovered. In practice, it may not be possible to move to a 
self-sustaining market on this basis in the short and medium term, given that a 
large number of existing plants operate with FiTs or other forms of support. It 
might be necessary to provide two sources of income for such plants, as in the 
schematic above, designed so that they received the same agreed price as un-
der their current arrangements, from a combination of the two income sourc-
es. It might also be necessary, for a time, to continue to provide support for 
new plants, for instance using auctions on the lines of the FiT auctions in some 
EU countries today.

The balance between the two sources of revenue (‘as available’ prices and re-
newables support) would be a matter of judgement. One possibility would be 
to change the basis of tendering for new renewable sources. The government 
could set a reference price for the ‘as available’ market, based on its assess-
ment of the trend in long run marginal cost (or levelised costs) of intermittent 
sources. It would then be possible for generators to compete at auction on the 
basis of the premium needed over this ‘as available’ price.

If the government wished to take the route suggested above of shifting sup-
port to consumer level, this reference price could then form the basis of the 
offtake price for suppliers drawing power from the ‘as available’ market. The 
cost of the premium arising from the auction process could then be socialised 
across all electricity customers (or alternatively spread across the ‘on demand’ 
part of the electricity market, the entire energy market or recovered from gen-
eral taxation). The idea would be to phase out the need for a premium over 
the longer run as the cost of renewable power came down; carbon prices went 
up; and consumers’ capacity to accommodate ‘as available’ power increased. 
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Furthermore, over time a number of intermittent generators will start to lose 
the support they receive under time-limited FiTs or other schemes. Increasing-
ly therefore, ‘as available’ generators would receive only one source of income 
– the price in the ‘as available’ market itself, which would in turn reflect con-
sumer demand for that sort of electricity.

Dispatch in this market would in principle be largely automatic, at least initially 
– ie the plants would generally be dispatched on a priority basis (as is in princi-
ple the case across Europe at present) rather than by price, although over time 
price signals could be used to an increasing extent. In the short to medium 
term, while support schemes for plants of this type offer effective revenue 
guarantees, it might be necessary to offer constraint or other payments for 
plants constrained off the system due to local congestion or an excess of sup-
ply over demand. However, it is suggested that in the long run payments in re-
spect of the supply/demand balance could be removed and replaced by the ar-
rangements described below; potential generators would then have to assess 
the likely demand for ‘as available’ power, and the expected price in the ‘as 
available’ market, in making their investment decisions. There would be incen-
tives for keeping such ‘as available’ power in balance with ‘as available’ de-
mand as described in 2.4. Over time, therefore, it should be possible to remove 
any element of subsidy while ensuring that demand covers the cost of supply 
in this market – in other words this approach offers a potential exit strategy.

‘On demand’ (flexibility) market

The general concept is that this market would be, in a sense, a residual, provid-
ing the power needed to balance supply and demand across the system. Over 
time, as explained further below, it could be expected to shrink in size because 
of the increasing ability of consumers to manage their demand in such a way 
as to minimise their need to access this market. While the term ‘on demand’ is 
used, to make the parallel with the equivalent retail market, this is in effect a 
flexibility market.

Pricing and dispatch in this market would in principle be on the basis of short 
run marginal cost – in other words, this market would operate broadly as at 
present, except that prices would no longer suffer from the distortions caused 
by the presence of inflexible zero marginal cost plants. In principle, capacity 
payments would not be desirable or necessary – the market should give accu-
rate price signals; and since consumers could now make their own decisions 
about reliability, there should be no long term need for governments or cen-
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tral authorities to make such decisions on their behalf. However, it is possible 
that the risks (of ‘missing money’ and a reluctance to invest) which have led 
many countries to resort to capacity payments would still be present, at least 
initially, as consumers and generators start to adapt to the new situation and it 
is likely that some governments would therefore still want to retain the option 
of capacity payments of some sort until the new system had proved itself. In 
the longer term, the fact that consumers would have both greater responsibil-
ity and a greater range of options for managing their own security should 
make it easier for governments to allow scarcity pricing in the ‘on demand’ 
market – consumers would only be exposed to this market to the extent that 
they chose to do so – which should in turn reduce the perceived risk of govern-
ment intervention or ‘missing money’.

Access to this market would in principle be for reliable plants only. The aim would 
be to ensure that both the capital and the marginal costs of reliability were cov-
ered and that the srmc based pricing system would give incentives to minimise 
costs. As discussed above, the authors suggest providing a choice of market for 
generators so there would not need to be any specific technology criterion for 
access; instead, reliability could be incentivised in the same way as happens at 
present with some capacity and reliability markets – that is, the system operator 
could impose a requirement for access to this market that, for a given number of 
critical periods (over, say, each year) generators would need to be able to guar-
antee their availability in response to a few hours’ notice. If they could not in the 
event deliver at those times, they would face penalty payments. In order to pre-
vent gaming, it would follow that the choice of market could not be made in the 
short term – otherwise generators could nominate themselves when they felt 
confident of their short term availability, even if they could not guarantee that 
availability in advance (and so were not providing truly firm power).

There remains a question of the price available to intermittent plants which 
were in effect ‘spilling’ excess generation (and whose capital costs were cov-
ered from the ’as available’ market). The general principles set out here would 
imply that such plants would not have direct access to the ‘on demand’ market 
and that there should be incentives, as set out in the following section, to dis-
courage them from such ‘spill’. On this reasoning, they should not therefore be 
direct participants in the ‘on demand’ market and should not receive the (nor-
mally high) prices in this market.

An alternative view is that there is an opportunity cost in not taking advantage 
of the availability of low marginal cost power at any particular time; a possible 
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approach would therefore be to allow excess generation from the ‘as avail-
able’ market to compete in the ‘on demand’ market on the same basis as other 
generation. However, the central argument of this paper is that short run mar-
ginal costs do not represent the true costs of such intermittent sources and 
that allowing direct access to the ‘on demand’ market would create pecuniary 
externalities for generators which are seeking to recover both capital and mar-
ginal costs from the ‘on demand’ market. In Section 2.4, we discuss this further 
and propose ways of discouraging ‘spill’ while not losing the operational bene-
fits which arise when renewables displace fossil-fired generation.

2.4. Balancing supply and demand and role of the system operator

One of the objectives of the two market approach is to distinguish between 
overall security (the balance between supply and demand) and system stabili-
ty (the specific system risks arising with electricity because of the difficulty of 
storage, the very short timescales involved, and the network nature of sup-
ply). The latter risks are essentially ‘public goods’ in the sense that they are 
non-excludable; they therefore need to be supplied at system level rather than 
individual level, and to be subject to a degree of central control and manage-
ment – though of course the sources themselves could be decentralised. How-
ever, it is the contention of this paper that the former risk, that is the reliability 
of individual supply, is essentially a private matter – with the growth of infor-
mation technology and controls, it is quite possible for one consumer to have 
their supply interrupted or curtailed while their neighbour does not.

The two issues are therefore dealt with separately below.

Balancing supply and demand

In very broad terms, balancing supply and demand would take place as at pres-
ent. Different markets operate in somewhat different ways and, as at present, 
two broad options would be available:

• Pool: In this model, the ‘on demand’ market could be centrally managed 
and run by the system operator on a pool basis, using merit order dispatch 
to ensure that the lowest cost generators at any particular time were the 
ones called on to generate. Contracts for differences between generators 
and suppliers, or similar mechanisms, could then be used by suppliers (re-
tailers) to manage their own demand and provide price security. On this 
model the ‘on demand’ market would be a pure residual market only – it 

001-450 ponenciasEIX11.indd   211 23/07/2018   18:03:37



212

The Decarbonised Electricity System of the Future: The ‘Two Market’ Approach

would be designed only to meet the balance of demand above that ac-
counted for by ‘as available’ generation. Meanwhile, ‘as available’ genera-
tors would be free to feed power into the system as they wished, except 
where the volume had to be constrained because of an insufficient level 
of overall demand. In other words, on this basis, balancing would be at 
system level rather than individual supplier level. This approach would not 
necessarily ensure that ‘as available’ generation would be exactly in bal-
ance with ‘as available’ demand but it would still allow appropriate price 
signals to be given, for instance, via contracts for differences (as in the 
days of the Pool in the UK), to encourage a broad balance at the whole-
sale supplier level between retail suppliers and generators. The mecha-
nisms for doing so might follow the general lines of the model set out be-
low for self-balancing, though the approach could be broader brush (eg 
through use of ‘profiling’ and averaging across demand categories) while 
still giving reasonable cost signals. This approach might be simpler to in-
troduce; because of the central management of the system operator it 
might also reduce concerns about security. However, in the longer run, 
given the objective set out above of ensuring direct pass through of cost 
and price information between the separate upstream and downstream 
markets, an approach based on the ‘self-balancing’ model set out below 
might be more effective and give more accurate price signals.

• Self-balancing: On this model, the two markets could each be run on the 
basis of ‘self-balancing’ under which individual generators and suppliers 
would need to keep their contract positions in balance within each mar-
ket (ie they should aim to ensure that the same volumes of power were 
supplied to, and offtaken from, each market respectively). Generators 
could self-dispatch; generators and suppliers could trade power up until 
gate closure but then be exposed to penalties, or the risks of the balanc-
ing market, for any imbalance in their contractual positions. Again, this 
would be very much as happens at present in markets like that of the UK, 
with the major difference that there would now be two separate mar-
kets to consider. To be clear: on this model, both markets would need to 
be in balance at the level of market participants – ie generators and sup-
pliers would need to match their generation and offtake in each market. 
Some possible ways of dealing with this are discussed below.

When the markets were run on a self-balancing basis, there would need to be 
arrangements to give suppliers an incentive to keep demand from their own 
‘as available’ customers in balance with their contracted offtake from that 
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wholesale market. The precise means of doing so would depend on the meter-
ing and information technology available. But if the proposal below is followed 
– that ‘as available’ customers would have separate metering for this sort of 
supply (which, depending on the functionality of existing meters, might re-
quire new meters to be installed or new software to be programmed) – it 
would in principle be possible at any one time (or during any particular charging 
period) to determine how much ‘as available’ power was being offtaken by 
those customers. Similarly, ‘as available’ generation supplied to the system 
would normally be measured via real time metering, so it would be possible to 
reconcile the contractual position of any particular supplier and generator to 
determine whether they were in balance. Of course, suppliers and generators 
could trade up until ‘gate closure’ to try to balance their positions.

There would then need to be incentives for suppliers to remain in balance for 
this sort of power. One way of doing so would be to require them to pay ‘on 
demand’ market prices for any shortfall in their own contracted position – ie 
they would in effect be using the flexibility market to supply their ‘as available’ 
customers. Since the overall system design should ensure, or at least create 
the serious risk, that these flexibility market prices would be considerably high-
er than the ‘as available’ prices, there would be incentives not to have a short-
fall of this nature.

The risk of an excess (that is of having contracted more ‘as available’ power 
than their customers were consuming) is not symmetrical – if this received the 
potentially higher price set by the ‘on demand’ market, there would be incen-
tives for over-generation. The principles set out above would not justify paying 
such a price or giving access to the ‘on demand’ market for unreliable power. 
There would be various ways of creating an appropriate disincentive – for in-
stance, if, in the introductory stages, the ‘premium over offtake price’ ap-
proach to auctions described above were to be adopted, excess power could 
simply lose this premium. Over time, the penalties would be expected to in-
crease. In the long run, excess generation of ‘as available’ power over the 
equivalent sort of demand might need to be penalised by stronger balancing 
market signals – for instance, it could be remunerated at the level of the ‘as 
available’ generator’s short run marginal costs (usually very low). The aim 
would be to create incentives for generators and suppliers to keep in balance 
and to invest for the long run in such a way as to match demand in the appro-
priate market, but not to create incentives of such a penal nature that they 
prevented the use of excess ‘as available’ power in the flexibility market - if 
excess low carbon power were available, despite the incentives to keep in bal-
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ance, it would be desirable for it to run ahead of the higher carbon sources in 
the ‘flexibility’ market.

For both generators and suppliers, the commercial side of balancing could 
probably not in practice take place in real time – there would need to be recon-
ciliation of contract positions after the event to establish where they were 
short or long of the relevant type of power.

System stability

As indicated above, the proposal aims, among other things, to distinguish be-
tween security (in the sense of having enough supply to meet demand) as a pri-
vate good and system stability as a public good. The aim would be essentially to 
‘privatise’ the former set of risks while leaving the latter risks to be managed 
centrally by the system operator. While distinguishing between security and sys-
tem stability risks is not an absolute science, the problem is not new – for in-
stance, in the UK, in addition to the normal wholesale and balancing markets in 
which plants of various sorts compete, the National Grid operates a special 
Short Term Operating Reserve to cover short term imbalances and offers con-
tracts for frequency support, black start and other specialised services. The is-
sue is essentially one of timescales. As IT advances continue it can be expected 
that ‘gate closure’ will take place nearer and nearer to real time; the ‘private’ 
part of the market will therefore continue to expand and the ‘public’ part con-
tract, though there will no doubt there will always continue to be a residual 
need for special arrangements to ensure system stability in the very short term. 
Reliability in this narrow sense will probably continue to be supplied (or at least 
managed) in broadly the same way as at present – though no doubt with an in-
creasing tendency to balance at a more local level and to include distributed en-
ergy resources. It is suggested that the costs should largely be spread across the 
‘on demand’ market - although, as discussed above, it would be necessary to in-
corporate incentives for generators of intermittent power to control their out-
put in such a way as to minimise problems in the ‘on demand’ market and there 
would need to be arrangements to reflect local congestion, as discussed below.

2.5. Consumers and retail markets

Introduction: overall approach

The proposal is novel and the thinking is spelt out in some detail here, with the 
same proviso as above – that it is the underlying aims that matter, not the spe-
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cifics of implementation. The basic aim of this model is to present consumers 
with a simple choice between different sorts of supply – ‘as available’ power at 
a low and relatively stable price and ‘on demand’ power at a significantly high-
er and more volatile price. As with wholesale markets, there would be many 
ways of introducing such a choice.

One option would be to provide for different classes of electricity supply, 
through separate meters, at different prices. There is a rough precedent in the 
UK ‘Economy 7 tariff’ and its predecessors, which offered a lower night-time 
rate, via separate metering, mainly intended to encourage electric storage 
heating. Prices under this tariff were significantly lower (at about 40% of day-
time electricity). As Chart 2 indicates, this price differential produced very sig-
nificant changes in demand levels and patterns (peak demand for consumers 
on the Economy 7 tariff – LP2 – is over twice that of the average consumer on 
the daytime tariff – LP2 – and the peak is shortly after midnight, rather than at 
breakfast time). These impacts are orders of magnitude greater than what has 
been achieved with traditional time of use pricing; impacts on this scale would 
be needed if demand is going to make a significant contribution to system bal-
ancing in the future.

Chart 2. Demand profiles of different consumer classes in the UK
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With the development of smart metering, it is conceivable that separate me-
ters and circuits would not be needed. Instead, consumers could have the op-
tion of using appliances fitted with micro-chips which could react to the pres-
ence of ‘as available’ supply and be designed to make best use of it. However, 
the success of the Economy 7 approach suggests that flexibility may be need-
ed on the issue of ‘bundling’ together equipment and tariffs in order to enable 
such a capacity to develop. Since it would not be possible to take full advan-
tage of the ‘as available’ market without having the necessary controls, stor-
age, etc, there could be a barrier to the development of this market unless it 
were possible for suppliers to offer a full service for this purpose, including ap-
propriate equipment, and for aggregators to manage supplies for groups of 
consumers in such a way as to optimise the potential flexibility.

There is no intention that consumers should be restricted to one sort of supply 
only; as with Economy 7 power, consumers could have access to both sorts of 
power if they had the right sort of equipment or metering; such consumers 
would receive the ‘as available’ price so long as sufficient power of that cate-
gory was being generated. When demand rose to a level where both sorts of 
power were being produced, ‘as available’ consumers could draw on the ‘on 
demand’ market as necessary (ie to the extent that their supplier did not have 
sufficient ‘as available’ supply to meet demand). Smart metering would need 
to be capable of signalling the availability of the different sources; consumers 
might want the choice, for nominated equipment, of having automatic cut-off 
at high price periods, or simply not to use any of the ‘on demand’ power. Con-
sumers who did not have the right sort of metering and equipment for ‘as 
available’ power would pay the more expensive ‘on demand’ price, incorporat-
ing wider system costs of reliability and flexibility, along with what is expected 
to be a rising carbon price. There would therefore be a big incentive to have an 
‘as available’ supply (and if governments chose to do so, it would be possible 
for them to help with the extra costs of providing the equipment needed, for 
low income consumers in particular).

As available offer

Pricing: it is envisaged that pricing in this market would reflect the offtake 
price from the ‘as available’ wholesale market (as described above), with a 
margin for supplier costs. As discussed above, carbon costs, along with those 
network, balancing and other costs associated with flexibility and maximum 
demand would be borne primarily by the on demand market. Final electricity 
prices should therefore be relatively low in the ‘as available’ market and the 
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differential would be expected to increase further in its favour over time. It 
should therefore be an attractive option in itself.

As suggested above, if governments go down the route of refocusing low car-
bon support, they could make the option additionally attractive so as to en-
courage demand for such supply. This could involve support for the price to 
suppliers of ‘as available’ power, as described above, which could then be re-
flected in lower prices to consumers. The cost of the support could then be 
spread across the ‘on demand’ market (as in effect happens at present), across 
all energy consumers, or incorporated in general taxation and spread across 
society as a whole.

Availability of this sort of power could be calculated in one of the two ways 
suggested above: either it could reflect the volume of power being traded 
through the ‘as available’ market in general and then be purchased by or allo-
cated between suppliers (as might be the case if, for instance, the government 
acted as an intermediary by purchasing the ‘as available’ power itself – in ef-
fect, in many regimes, it is the government or an agency which acts as count-
er-party to the relevant contract); alternatively, it could be directly related to 
the contract position of the individual supplier (ie the amount of power they 
could sell at an ‘as available’ price would correspond to the amount of such 
power they, or generators with which they had contracts, were producing at 
any one time). This means that they would have an incentive to draw from a 
diverse a range of sources to increase the overall reliability of their supply. 
Consumers could then choose between different suppliers with different 
trade-offs between reliability and price.

On demand offer

Pricing and reliability: These could very much follow the same patterns as at 
present. Prices would reflect the costs of supply, including carbon prices, in 
the ‘on demand’ market, along with most balancing, congestion and network 
costs, apart from those specifically allocated to the ‘as available’ market’ – see 
below. Reliability, at any rate initially, would also be as at present – if govern-
ments wished, they could set standards centrally and the market would be de-
signed to deliver that degree of reliability. Prices in the wholesale market could 
be expected to vary significantly with the level of demand – with the removal 
of the ‘pecuniary externalities’ associated with the present mixed market, pric-
es would be at a level which would in principle cover the short and long term 
costs of all generators, absent excess capacity – so time-of-use pricing could 
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also be usefully adopted in retail markets on this approach and would give 
genuine cost signals.

It would then be possible to package up the different offers in various ways.  
For instance, some consumers might want to be able to access the ‘on de-
mand’ market from time to time but not to face extreme price volatility.  One 
could then envisage packages which offered, in effect, options on firm power 
– say a combination of ‘as available’ power plus an option of up to 1,000 hours 
a year of ‘on demand’ power at an agreed price.  This sounds complicated but 
it is not very different from the structure of many telephone contracts under 
which the customer buys a basic number of gigabytes and pays a significantly 
higher price for any excess over that limit.  However, this is only an example of 
the sort of arrangement which might be considered: the authors are not aim-
ing to prescribe particular models – only to create the circumstances where 
there will be real incentives for the development of innovative approaches to 
pricing at retail level.

Development of supply chain and evolution of consumer behaviour

One of the aims of this proposal is to provide incentives for the development 
of a supply chain to support a new approach to consumer behaviour in a low 
carbon world. Manufacturers of appliances, storage capability, in-house dis-
plays and meters would have a target market, corresponding to demand for 
‘as available’ energy. There would be a clear offer for consumers – the capacity 
to reduce or eliminate their exposure to the expensive ‘on demand’ market. 
Retailers, aggregators and other intermediaries would develop their service 
offerings to reflect customer preferences in terms of their willingness to pay 
for different kinds of energy service.

Another key goal is to influence consumer psychology and develop consumer 
understanding of the nature of electricity supply. At the moment, there is a 
clear tendency, among both policymakers and consumers to think that ‘elec-
tricity is electricity is electricity’. In fact, of course, the value (and price) of elec-
tricity is dependent on many factors such as location, time and the overall 
state of the system (Hirth 2015, pp 925-939). This can lead to distortions of per-
ception; for instance, many policymakers believe that once new renewable 
sources reach ‘grid parity’ (where the levelised cost of generation is compara-
ble with that from conventional sources) they will be competitive and there 
will be no further need for government support. Increasingly, however, as the 
levels of penetration of intermittent renewables grow, system integration 
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costs also assume greater importance, and levelised costs cease to provide a 
meaningful reference point. A pricing mechanism which clearly showed the 
difference in value between reliable and intermittent forms of supply might 
help promote a wider understanding of the value of electricity and the nature 
of electricity as a system. Of course, this has to be done in a way that is easy 
for consumers to understand and which gives consumers an easy way to par-
ticipate in the ‘as available’ market.

This change in perception would make it easier to introduce an undistorted 
pricing system, under which the value of different sources was determined on 
a level playing field, across the whole electricity system, from embedded gen-
eration to storage, network expansion and so on. This would in turn enable 
markets to perform the task of system optimisation – of determining the right 
balance between sources such as storage, demand response, interconnections 
and other options. At present all these sources are regulated differently in the 
pursuit of specific policy objectives; there is no real attempt to ensure overall 
system optimisation.

2.6. Other Issues

Demand response, storage etc

Another objective (which may seem perverse at first sight) is to start to move 
away from concepts like ‘demand response’. In many ways this is a confusing 
term for consumers. In most markets, there is no such concept – despite the 
fact that, in a sense, demand response is a feature of all markets, via the famil-
iar forces of supply and demand. In normal markets however, demand re-
sponse is a consumer decision to consume or not, rather than something de-
fined as a product to be purchased centrally. From this perspective, the fact 
that ‘demand response’ is seen within electricity as a product is a symptom of 
the over-centralised approach to markets; it may have been a necessary con-
cept at a time when information technology was not sufficiently advanced to 
enable the ‘privatisation’ of energy security, but those days are arguably now 
over. From this perspective, the focus should not be so much on ‘demand re-
sponse’ as a product as on reforming electricity markets, for instance in the 
ways proposed in this paper, so that they give proper signals about the cost 
and value of flexibility, along with incentives for consumers to determine the 
level of reliability they actually require rather than whatever has been set by 
some central authority. Increasingly it should be possible to move towards a 
situation where the requirements of system stability are dealt with separately 
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as a residual technical function of the system operator; and ‘demand response’ 
as a product becomes one of the ancillary services provided in this context.

In any event the meaning of the term ‘demand response’ is not clear cut; defin-
ing a specific product may well distort market development and narrow the 
range of options. Traditional definitions focus on demand shifting (ie away 
from times of system stress to other times) but in some countries, like the UK, 
a wider definition is now generally used. After all, if the aim is to reduce de-
mand at times of system stress, why does it matter whether that demand is 
shifted to some other time or forgone entirely? So demand reduction is some-
times included in the envelope (taking us on to territory more frequently asso-
ciated with energy efficiency). Furthermore, the focus on shifting demand 
from peak times may no longer be the right one; in a system dominated by in-
termittent sources of generation the requirement may well relate to times of 
low supply as much as to times of high demand, and more generally to the 
need for flexibility at any time.

In practice, the definition is often even wider – for instance, the UK govern-
ment has defined demand response (Frontier-DECC (2015) as ‘all actions that 
reduce demand from the transmission system at a particular moment in time’, 
a definition which includes dispatchable distributed energy resources and stor-
age. In short, ‘demand response’ can have a variety of definitions – the debate 
in different contexts may be focusing on different things and it may even be 
questioned whether the concept of ‘demand response’ is a useful one. Some 
countries, like the UK, have tended increasingly to use the wider (and even 
vaguer) term ‘smart power’, as discussed below. The very process of trying to 
define a particular product called ‘demand response’ against this background 
is inherently liable to distort the market.

The two market approach has as one of its objectives to simplify this confus-
ing, over-centralised and over-technical picture and bring electricity markets 
closer to other markets, where demand response is a description of consumer 
behaviour, not a defined product. Under the approach, consumers could de-
cide what level of reliability they wanted, and pay accordingly. It is something 
to which they are already accustomed in many other areas where supply is 
fixed in the short term, while demand varies. For instance, for air or rail travel, 
hotel costs etc, it is common for prices to reflect the level of demand and con-
gestion at particular times and for customers who want flexibility (eg in their 
time of travel) to pay more than customers who can accept what is available. 
Customers can alter their behaviour (eg travelling at off-peak times) in re-
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sponse to these price signals. This is in a sense a form of demand response – 
with the big difference that it has developed organically via the interplay of 
supply and demand, rather than being defined as a requirement by some cen-
tral authority. It would still be possible for specific and defined demand-side 
products to be developed (eg in support of system stability, or as part of an 
aggregator’s portfolio) but the overall aim would be to focus the notion of de-
mand-side flexibility and reliability on the two markets rather than on specific 
products.

Network costs

The same general principles that underlie the design of electricity markets 
themselves could be applied to network costs – that is, the costs could be 
shifted towards maximum demand (via use of system charges) rather than 
throughput. The implications would vary depending on the starting point in 
particular countries in terms of network pricing and the availability of maxi-
mum demand metering. The general principle would be that costs should fall 
on the market (and consumers) which gave rise to those costs. In line with the 
starting point set out above, it is likely that most network costs would be allo-
cated to the ‘on demand’ market, which is what drives maximum demand on 
the system – the main cost driver. If metering permits, the costs could then be 
allocated according to an individual customer’s maximum demand at the time 
of system peak demand, but a first step could be to ‘socialise’ most use of sys-
tem costs across the ‘on demand’ market. Some costs would still fall on both 
markets of course – for instance, those costs which vary with throughput (eg 
losses) and those which are caused by local congestion, in cases where this is 
due to the ‘as available’ market. More generally, use of system or ancillary ser-
vice charges should be designed to give consumers incentives to manage con-
gestion.

Aggregators and Intermediaries

Although – for the sake of simplicity – this paper refers generally to ‘consum-
ers’ it may well in practice be aggregators, suppliers or other intermediaries 
who are taking advantage of the opportunities and challenges thrown up by 
the new market structure. For instance, it may be cheaper for a supplier to of-
fer reliable power to consumers by buying power themselves in the ‘as avail-
able’ market, then using storage to match supply and demand and limit expo-
sure to the ‘on demand’ market, rather than for a consumer to invest in storage 
themselves. Alternatively, it may simply be easier, because of the behavioural 
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issues outlined above, for the consumer effectively to contract out the task of 
having to think about these problems to a supplier or aggregator. There could 
also, of course, be various intermediate solutions, such as neighbourhood or 
community schemes or those involving large blocks of apartments or other lo-
cal systems.

International trade and the EU

As with other aspects of the proposal, various options would present them-
selves in this area. In principle, it would be possible, certainly in the long run, to 
enable trade to take place separately in both markets as long as the rules for 
access to the markets were consistent across jurisdictions. However, the fact 
that the ‘as available’ market is affected by the systems in place for supporting 
the associated generation might, in the near term, make individual countries 
reluctant to open up to free trade in this area. The problem itself is not new – 
at least to date, support schemes for renewables have been limited to suppli-
ers within a member state, despite the distortions of trade this entails, and 
these distortions have been one of the factors undermining the overall EU 
market. Over time, if and as access to national support schemes opens up to 
nationals of other member states, this problem should decline. (In a way, the 
problem is analogous to that of capacity payments – different national 
schemes have the effect of undermining the EU market. But it is argued above 
that it should be easier to do away with capacity mechanisms and renewables 
support under a two market approach.)

Furthermore, it is important to stress that these are not problems created by 
the two market approach; they are created by the different national schemes 
for renewables or capacity support. One result of a move to a two-market ap-
proach may in fact be to make more transparent the distortions which arise 
from the present systems of support. That transparency may create political 
barriers to trade in the short term (in which case, EU trade might need to take 
place on the basis of trade between ‘on demand’ markets only). But that in 
turn should help encourage the move proposed by the Commission towards 
the harmonisation of national systems of support, in the interests of a freely 
operating Single European Market.

2.7. Transition and the long run

The two market approach is designed to a large extent as a transitional mea-
sure in the sense of being a process of discovery –it will take time to set up the 
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systems, hardware and consumer understanding for a fully self-sustaining 
low-carbon power supply. In particular, it will take time to delineate the de-
mand side resource potential and it will require systems to be in place that 
make it simple and practical for consumers to engage with this new area. It is 
therefore difficult to be definitive about the long run.

Uncertainty also applies to technology on the supply side: it is in theory possi-
ble that in the long run most plants will be primarily fixed cost. In the view of 
the authors, that outcome is unlikely. It is almost certainly always going to be 
cheaper, for straightforward economic reasons, to provide flexibility via plants 
that have a relatively high marginal/fixed cost ratio, like fossil or biomass com-
bustion plants – or have a significant opportunity cost because of the storabili-
ty of their power source, like hydro – rather than via plants whose costs are al-
most entirely fixed. However, should the situation arise where all plants were 
essentially fixed cost, it would in principle still be possible to apply the overall 
two market approach, with prices in the flexibility market reflecting scarcity or 
congestion. Clearly prices could in theory rise to very high levels on this scenar-
io, but the aim is by that time to have created a capacity for self-supply or de-
mand management amongst consumers which would at least mitigate the 
consequences (or, in the view of the authors, mean that the scenario itself was 
very unlikely – ie short term demand response is likely to be more economic 
than short term use of generation sources whose costs are entirely fixed).

With these caveats, it would be the authors’ expectation that in the long run, 
government intervention in the electricity market could be reduced to setting 
the overall framework conditions. Policy intervention would continue to be 
needed in order to incorporate the carbon externality and ensure that carbon 
targets were met. However, this could be done either by a carbon price or (the 
authors’ preference) through tradable carbon intensity targets (Buchan and 
Keay, 2016); the use of one of these options would get away from the need to 
support particular technologies or sources (like storage or demand response) 
and allow markets to select the lowest cost options. In other respects ,the 
market should be self-sustaining. Over time, the consumer trade-off between 
security and price should be well-established, and market prices should be ca-
pable of signalling the need for investment in different power sources, includ-
ing consumer-side sources such as in-house storage and consumer demand 
management.
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2.8. Conclusions

Electricity markets are broken; they no longer fulfil their primary functions of 
providing appropriate signals for producers and consumers. The problem aris-
es from a combination of changes in technology (from predominantly margin-
al cost plants to predominantly capital cost plants) and of policy (support for 
intermittent renewable plants) which undermine traditional market structures. 
In the view of the authors, markets will require fundamental reform to resolve 
the problem. Existing market structures are inevitably leading to greater cen-
tral intervention – support for renewables and the creation of capacity mar-
kets. There needs to be a shift in emphasis which will enable consumer prefer-
ences to be expressed clearly and drive overall market development. The 
reforms needed will require not just a change in market design but also in con-
sumer attitudes to electricity – this will necessitate a relatively simple and com-
prehensible basic offer at consumer level.

Against this background the authors propose a new approach to market de-
sign which will enable intermittent renewable sources to be accommodated; 
maintain overall system reliability while enabling consumers to put a value on 
their own supply security; provide clear signals to generators for investment 
and operation; and provide an ‘exit strategy’ allowing government interven-
tion to be limited in the long run to the setting of framework conditions only. 
In the view of the authors, no other proposal put forward to date can meet all 
these objectives.
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Abstract

El Món s’enfronta a un canvi de paradigma on el sistema energètic centenari, centra-
litzat, fòssil, nuclear i contaminant pot donar pas a un nou model distribuït, digital, 
democràtic i renovable. Som davant d’una transició energètica o d’una disrupció tec-
nològica? Interconnexió de bateries residencials convertides en plantes virtuals de 
generació, comunitats solars que intercanvien energia amb tecnologia blockchain, 
vehicles elèctrics que aporten electricitat a una xarxa bidireccional i intel·ligència ar-
tificial per garantir que la demanda és el mecanisme de flexibilitat a la generació re-
novable intermitent. I l’energia solar com a revulsiu del canvi.

Catalunya és a punt per crear l’ecosistema legal, territorial, econòmic i social que ho 
faci possible?

Política energètica. Entendre, agafar perspectiva i decidir

El desenvolupament de la humanitat ha vingut marcat, des de sempre, per la 
disponibilitat i la utilització de recursos energètics. En el darrer segle la disponi-
bilitat de fonts energètiques abundants i barates, fonamentalment recursos 
d’origen fòssil i nuclear, ens ha permès accelerar la industrialització i arribar a 
un nivell de confort i benestar que sens dubte no hagués estat possible sense 
el model energètic vigent.

Malauradament, hem gaudit d’aquest progrés sense parar gaire atenció a les 
externalitats que tenia aquest model energètic; fins a final del segle XX, amb la 
signatura de l’Acord de Kyoto contra el Canvi Climàtic, poca preocupació ha 
tingut l’impacte sobre l’escalfament global provocat per les emissions de ga-
sos amb efecte d’hivernacle i potser encara menys preocupació han generat 
les emissions contaminants atmosfèriques tot i que, per ser justos, les emissi-
ons de la crema de combustibles en centrals tèrmiques sí que van ser objecte 
de preocupació als anys 70 del segle passat però, no ha estat fins la dècada ac-
tual que les emissions contaminants del transport han entrat a l’agenda políti-

Transició Energètica. L‘energia del futur a l‘agenda 
política del present
Assumpta Farran
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ca arran de la pressió social per tal que els governs els garanteixin una millor 
qualitat de l’aire.

El cor del problema és sens dubte l’energia, així ho han entès la major part dels 
líders mundials. Per tant, no és cert que no s’estigui actuant, sinó que més avi-
at hauríem de dir que el ritme al qual es presenten accions concretes és massa 
lent i, malauradament, no sempre són o seran encertades.

De fet, la major part dels països es troben immersos en processos de debat i 
planificació del que s’ha anomenat transició energètica. Una transició que sens 
dubte vindrà marcada per les energies renovables, però també per l’eclosió 
d’un seguit de tecnologies, propietat dels ciutadans, i de nous models de nego-
ci en l’àmbit de l’economia distribuïda que transformaran radicalment la rela-
ció de la societat amb el model energètic.

Reflexionar sobre el passat per entendre el futur

Les revolucions industrials, enteses com a transformacions profundes del mo-
del econòmic -laboral- social i territorial, han vingut precedides de canvis dis-
ruptius i convergents en les tecnologies de la comunicació, del transport i de la 
font energètica predominant. Així al s. XIX trobem la primera gran revolució 
industrial que ve marcada per la irrupció massiva del carbó, el ferrocarril i la 
impremta. Una nova tecnologia ho feia possible: la màquina de vapor.

En el moment de maduresa d’aquesta era, cap al 1880, el carbó té un pes ener-
gètic proper al 60%. La segona gran revolució industrial, la del s. XX, ve marca-
da per les telecomunicacions, el petroli i el cotxe amb motor de combustió in-
terna. Als anys 80 del segle passat s’assoleix la maduresa de la segona revolució 
industrial amb un pes del petroli proper al 60%. L’entrada del s. XX també ve 
marcada per l’expansió d’un nou vector energètic fins aleshores poc emprat, 
tot i que conegut, l’electricitat. La irrupció de la corrent alterna a principis del 
s. XX va permetre portar l’electricitat dels salts d’aigua de les zones rurals a les 
ciutats més poblades. Era l’inici del sistema elèctric, avui centenari, format per 
grans centrals de producció allunyades dels nuclis de consum que feien neces-
sàries grans línies de transport de l’electricitat que creuaven extensos territo-
ris per acabar transformant-se en la xarxa de distribució que arribava a les llars 
i a les indústries. Un model clarament centralitzat i unidireccional. Les fortes 
inversions que es van requerir, ja fos en grans centrals de producció o en les 
infraestructures per a transportar i transformar els combustibles importats de 
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països tercers -oleoductes, gasoductes, refineries, regasificadores- així com les 
línies elèctriques d’alta tensió, subestacions, etc. ens han portat a la situació 
actual amb una forta concentració dels actius en poques empreses, anomena-
des utilities i a una estructura del mercat clarament oligopolista. La manca d’in-
terès general per conèixer la política energètica possiblement tingui el seu ori-
gen en aquesta manca de competència.

A principis del s. XXI s’enceta la tercera revolució industrial. L’any 2007 amb la 
convergència del telèfon sense fils i l’internet entrem a l’era de la digitalització 
de les comunicacions. De ben segur que el pare de les telecomunicacions del s. 
XX, Graham Bell, avui es trobaria com un autèntic estrany davant d’un smart-
phone amb comunicacions bidireccionals en una xarxa sense fils.

L’any 2018 la font energètica predominant al món, amb un percentatge superi-
or al 55%, continua sent el petroli i el mode de transport predominant i hege-
mònic continua sent el cotxe amb motor de combustió interna. Tot i l’indubta-
ble impacte sobre la salut de les persones provocat per les emissions 
contaminants que generen, amb més de 3.500 morts anuals a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona, el gasoil i la gasolina, de la mà del motor de combustió in-
terna, es resisteixen a donar pas a una nova tecnologia sense emissions conta-
minants.

A punt d’entrar en la segona dècada del s. XXI, si avui en Thomas Edison, con-
temporani de Graham Bell, fes un recorregut per la xarxa de transport i distri-
bució no trobaria gaire res que el sorprengués. El mateix succeiria amb les cen-
trals de generació elèctrica on prop del 80% encara es fonamenta en una 
tecnologia de fa 200 anys, la màquina de vapor, i un altre 15%, les centrals hi-
dràuliques, són les mateixes que van ser fruit de la discussió de la corrent con-
tínua i la corrent alterna en la seva joventut. La imposició de la corrent alterna 
va fer possible transportar l’electricitat generada a llocs molt llunyans. Dels pe-
tits municipis als centres de consum, les grans ciutats. Podríem dir que era l’ini-
ci de l’externalització dels impactes negatius del consum energètic de les grans 
ciutats als petits municipis. Forts episodis de contaminació al Berguedà produ-
ïts per la central de carbó de Cercs en serien un clar exemple.

Així, en plena digitalització de l’economia i amb l’ull posat a la intel·ligència arti-
ficial i a l’emmagatzematge de l’electricitat per part de les grans potències 
mundials; a l’any 2018 el petroli, el motor de combustió interna i el sistema 
elèctric centralitzat i unidireccional -tots ells centenaris- continuen sent els pre-
dominants a bona part del món, també a Catalunya. Per tant, no ens equivoca-
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rem de gaire si diem que l’energia i el transport encara no han entrat en la ter-
cera revolució industrial, però tot apunta que hi són a tocar i possiblement és 
d’això del que va la transició energètica.

La maduresa de les energies renovables. El Protocol de Kyoto

Dins del nostre entorn sociocultural, regulatori i financer, moltes agendes polí-
tiques plantegen la transició energètica com la forta irrupció de les energies 
renovables i la necessitat de planificar en paral·lel un model de generació “fòs-
sil i nuclear” que els doni recolzament quan no faci ni sol ni vent alhora que 
permetin garantir les puntes de consum.

És a dir, es planteja la transició energètica com una continuïtat del model que 
es va iniciar tímidament fa 30 anys de la mà d’uns visionaris que per poder ser 
escoltats a les esferes polítiques van crear l’Associació de Petits Productors 
d’Energies Renovables APPA. Avui aquesta associació ja no incorpora la parau-
la “petits”.

La política energètica i climàtica de la Unió Europea que donava resposta al 
Protocol de Kyoto, transformada en un paquet de directives i reglaments en 
matèria d’energies renovables i eficiència energètica, va ser el detonant per 
obrir el camí i impulsar aquelles tecnologies incipients i encara molt cares, fo-
namentalment l’energia eòlica i la solar fotovoltaica.

Uns objectius vinculants i concrets aprovats el 2009: 20% d’energies renovables, 
20% d’eficiència energètica i 20% de reducció d’emissions en l’horitzó del 2020.

Així, tot encetant el s. XXI, a l’estat espanyol en menys de 10 anys s’instal·larien 
23 GW d’energia eòlica i 5 GW d’energia solar, alhora que de forma paral·lela 
s’instal·lava un gran nombre de cicles combinats de gas natural assolint una 
potència total de 27 GW que donarien resposta a la intermitència del recurs 
eòlic i solar i garantirien el consum creixent de la demanda, aparentment inde-
finit i sempre amb percentatges superiors als de països europeus consolidats. 
De fet, en el període 2000-2010 es duplica la potència elèctrica instal·lada a l’Es-
tat espanyol.

Amb aquestes xifres, no ens hauria de sorprendre gens la disbauxa d’infraes-
tructures gasistes de la mateixa dècada: l’emmagatzematge Càstor, la regasifi-
cadora del Musel ambdues sense entrar en servei i finançades i mantingudes a 
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càrrec del rebut del gas així com la baixa utilització dels cicles combinats, per 
sota del 15% de la seva capacitat òptima, fet que s’ha traduït en un nou concep-
te de recàrrec en el rebut elèctric anomenat costos per capacitat.

Tampoc ens hauria de sorprendre l’elevat càrrec corresponent a les energies 
renovables, en fase de desenvolupament tecnològic, a les quals es garanteix el 
seu finançament mitjançant un model de feed-in-tariff carregat al rebut de la 
llum a 25 anys, atès que contribuïen a reduir les emissions contaminants. És bo 
recordar que les plantes fòssils i nuclears tenen el cost de les emissions exter-
nalitzades al sistema sanitari.

I no podem obviar que la nova energia generada requeria de molts km nous de 
xarxa de transport d’alta tensió, costos que també s’inclouen al rebut elèctric.

Un model de creixement infraestructural desmesurat que es repeteix en altres 
infraestructures espanyoles ja siguin viàries, ferroviàries o aeroportuàries i que 
en l’àmbit de l’energia han passat més desapercebudes als ciutadans possible-
ment pel caràcter oligopolista i de manca de competència que té el sector 
energètic i per la captivitat dels consumidors en aquest un únic model.

Tanmateix, aquest esforç de lideratge tecnològic de les energies renovables, 
suportat en gran part pels ciutadans catalans, ha estat el detonant per a què 
les tecnologies solar i eòlica milloressin la seva eficiència i el seu preu. I ha suc-
ceït tant ràpidament que no en som ni conscients.

I després de l’Acord de París. Clean Energy for all Europeans. Nous 
objectius per al 2030

La forta caiguda “disruptiva” dels preus de la tecnologia solar fotovoltaica, un 
73% en el període 2010-2017 i en menor mesura de la tecnologia eòlica, un 23% 
en el període 2010-2016, ha animat al Parlament Europeu ha incrementar els 
objectius presentats per la Comissió Europea en matèria d’energies renovables 
en l’horitzó del 2030. Així es planteja assolir el 35% renovable del total d’ener-
gia primària. Si analitzem els objectius en l’horitzó del 2020, veurem que l’es-
forç de renovables en els darrers 10 anys ha recaigut majoritàriament en el sec-
tor elèctric i per a la propera dècada no s’esperen canvis significatius en 
aquesta tendència, per tant, això ens portarà a garantir un mix elèctric amb un 
percentatge de renovables proper al 60% en el 2030. D’aquestes, prop d’un 
40% seran intermitents.
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Així, no és d’estranyar que en molts àmbits s’ha generalitzat la idea que la tran-
sició energètica consisteix únicament en incorporar molta generació renova-
ble en el sistema energètic i, d’aquesta manera, aconseguirem fer més “verd” i 
sostenible el nostre model energètic. Malauradament, aquesta concepció dis-
ta molt d’entendre el que suposa el canvi de paradigma energètic al qual ens 
hem d’enfrontar els propers anys i, el que és pitjor, ens pot fer prendre decisi-
ons molt cares que recauran en els ciutadans i hipotecaran durant molts anys 
la possibilitat d’esmenar l’error.

En els debats polítics i públics sobre temes energètics –molt pocs, per cert– 
trobem pocs ingredients que conformin aquest nou model energètic. De fet, 
és complicat escoltar o llegir altra cosa que no sigui:

– Desplegament de molta capacitat d’infraestructura per a la generació 
elèctrica renovable intermitent.

– Desenvolupament d’una infraestructura de generació elèctrica que apor-
ti recolzament a la intermitència de les energies renovables (energies de 
backup), fonamentalment amb gas natural.

– Digitalització de la xarxa elèctrica de transport per donar entrada a un 
elevat percentatge de renovables.

– Aprovació d’uns costos de capacitat que permetin garantir la viabilitat 
econòmica de les tecnologies del gas i el carbó que donin recolzament a 
la intermitència.

– Apareix, de forma llunyana i no viable ens els propers 10 anys, l’emma-
gatzematge en bateries.

Per tant, amb aquests elements, l’escenari que es planteja de futur no és més 
que una intensificació de les polítiques desenvolupades a la primera dècada del s. 
XXI afegint un toc de modernitat al discurs en la introducció de la digitalització de 
les grans línies de transport, gestionades per REE i la paraula emmagatzematge.

I és que molts polítics es poden veure atrapats en el dilema “s’ha de garantir la 
reducció de les emissions, però també cal garantir la seguretat de subministra-
ment” i, per tant, si creix la intermitència, creix el recolzament. És a dir, la dis-
bauxa infraestructural torna a demanar pas.

El que es troba a faltar en aquest debat, o bé apareix com a element decoratiu 
al qual ningú li para gaire atenció, és el paper de la demanda. I és que l’experi-
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ència ens porta de nou a veure com el discurs de l’eficiència energètica en els 
principals sectors consumidors –el transport, l’edificació i la indústria- no és 
gaire atractiva i poc aportarà a la necessitat de garantir que la demanda i l’ofer-
ta coincideixin en un model elèctric que es caracteritzarà per una generació 
(oferta) cada cop menys flexible –no podem controlar el vent i el sol- i una de-
manda també poc flexible –a excepció de les grans indústries que sí poden 
aportar flexibilitat aturant la producció (interrompibilitat).

Per tant, caldrà intensificar les inversions no només en capacitat de renovables 
sinó també en el reforç flexible necessari mitjançant més infraestructures ga-
sistes i l’extensió de les línies de transport i les interconnexions. Un model que 
s’intueix molt car, amb moltes tensions de preus i, evidentment, amb forta de-
pendència d’un combustible fòssil. Això sí, molt atractiu per a les Utilities i les 
empreses constructores.

En aquest debat ha aparegut un nou element, l’emmagatzematge en grans ba-
teries, que també està patint una reducció de preus disruptiva que podria 
substituir algun dels nous cicles combinats previstos.

I si “el canvi disruptiu” no ve de l’oferta si no de la demanda

Doncs bé, és clar que haurem de modificar l’oferta energètica, incorporant 
gran quantitat d’energia renovable, però també haurem de prestar molta aten-
ció a les oportunitats que oferiran grans canvis tecnològics en l’àmbit de la de-
manda i que, al parer de qui escriu aquest document, seran els veritables 
“nous, inesperats i incòmodes” protagonistes de la transició energètica.

En aquest sentit, és important parar atenció a l’estudi que presentava a finals 
de 2017 l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) Digitalization & Energy, on hi 
podem llegir el següent:

“Més de 1.000 milions d’habitatges i 11.000 milions d’electrodomèstics intel·li-
gents podrien participar en sistemes elèctrics interconnectats en l’horitzó 2040, 
gràcies als comptadors intel·ligents i als dispositius connectats. Això permetrà 
que les llars puguin decidir quan i de quina manera necessiten consumir l’electrici-
tat de la xarxa elèctrica. La resposta des de la gestió de la demanda –en edificis, 
indústria i transport– podria aportar 185 GW de flexibilitat, i evitaria una inversió 
econòmica de 270.000 milions de dòlars en noves infraestructures elèctriques”.
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A aquest escrit, caldria afegir-hi la baixada de preus “disruptiva” dels capta-
dors solars que permetran que els ciutadans generin la seva electricitat, així 
com la també baixada de preus dels sistemes de bateries residencials que per-
metran emmagatzemar l’electricitat i transaccionar-la amb altres veïns.

No oblidem tampoc el paper dels cotxes elèctrics amb bateries força grans, de 
més de 60 kwh (l’energia d’una setmana d’ús domèstic emmagatzemada) con-
nectats a casa i amb capacitat de retornar l’electricitat a la xarxa amb la tecno-
logia V2G.

I tampoc es pot passar per alt el paper dels termòstats intel·ligents en uns sis-
temes de calefacció i climatització amb cada cop més presència de l’electrici-
tat. Cal tenir present que garantir les condicions tèrmiques dels edificis suposa 
prop del 40% de l’ús de l’energia residencial.

Estem davant de tecnologies energètiques digitals, renovables, amb capacitat 
d’emmagatzematge, que disposen de capacitat de càlcul i emeten dades, i in-
terconnectades entre elles i amb la xarxa elèctrica.

I com no podia ser d’altra forma, emprenedors i noves empreses energètiques 
que apunten nous models de negoci lligats a l’economia energètica distribuïda 
i bidireccional.

En països on la generació fotovoltaica distribuïda a nivell residencial es troba 
més estesa, com és el cas d’Alemanya, Austràlia i Califòrnia, figures com els 
agregadors estan aportant tanta flexibilitat a la xarxa de transport que deixen 
de ser necessaris projectes en marxa de noves plantes de generació fòssil de 
recolzament.

De fet, la dada que esmenta l’Agència Internacional de l’Energia de 185 GW 
només amb la gestió d’electrodomèstics, implicaria la no construcció de 470 
cicles combinats nous de potència unitària de 400 MW. Si afegim la generació 
distribuïda amb bateries residencials i l’emmagatzematge de renovables en el 
cotxe elèctric, les dades són de tal magnitud que més enllà de no fer necessàri-
es noves infraestructures fòssils, provoquen el tancament de centrals nucle-
ars. Aquest és el cas de Califòrnia, on ja s’ha aprovat el tancament de la darrera 
central nuclear per al 2025. Renovables i gestió de la demanda al màxim expo-
nent tecnològic fan inviable econòmicament i innecessària tècnicament l’ener-
gia nuclear.
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I si mirem el cas d’Austràlia, és el propi Govern qui empeny 50.000 sostres so-
lars residencials amb emmagatzematge amb bateries interconnectades en xar-
xa per tal d’aportar la flexibilitat a les renovables creixents. Objectiu: substituir 
la generació d’un cicle combinat de gas per una planta virtual de 250 MW. La 
demanda flexible, interconnectada, distribuïda i solar actuant com una central 
de gas per aportar flexibilitat a la generació intermitent.

Alemanya no és lluny d’aquest concepte. Amb la figura de l’agregador creada i 
amb més de 20 GW d’energia solar distribuïda en sostres està desplegant un 
programa d’incentius en bateries residencials. Per què? Perquè els cal donar 
compliment al programa de tancament de l’energia nuclear previst per al 2022, 
i no es creixerà amb carbó ni probablement tampoc amb gas, al contrari, es 
comencen a posar dates a sobre la taula també per al seu tancament.

Un altre país que no es caracteritza pel sol del que gaudeix és Regne Unit. 
Doncs bé, davant del tancament total de carbó, l’aposta política per l’emma-
gatzematge i la solar és clara fins al punt de disposar d’una comissió parlamen-
tària exclusiva per al desenvolupament del pla d’emmagatzematge elèctric.

Però el que sorprèn és que tant en el cas de Austràlia, d’Alemanya, de Califòr-
nia i del Regne Unit és que les noves empreses energètiques i els governs te-
nen posat el focus d’atenció no sobre les grans bateries –que també en cal-
dran- sinó en els sistemes d’ús residencial interconnectats, és a dir, sobre la 
gestió de la demanda.

Tots aquests estats tenen clar que estem a l’era de l’economia distribuïda i di-
gitalitzada i que l’empenta política a les energies renovables no gestionables 
(inflexibles) descentralitzades i a la gestió de la demanda flexible amb tecnolo-
gies gridedge són al punt de mira de la recerca més avançada en intel·ligència 
artificial per part dels centres tecnològics més potents i ben dotats del Món.

Però manca un element, la xarxa de distribució on es connectaran aquests ele-
ments, avui encara es regeix pel disseny de Thomas Edison, que recordem, va 
néixer al s. XIX i pot ser el gran obstacle per a l’economia de l’energia distribuï-
da, democratitzada i digitalitzada.

Però en aquests països no ho serà. Tots ells estan immersos en un programa 
d’smart grids on l’atenció no es troba en les grans línies d’alta tensió sinó en la 
xarxa de distribució, la que està en contacte amb el ciutadà. I és que en aquests 
països no hi ha cap dubte que ben aviat, en 10-15 anys, a Edison li passarà el 
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mateix que a Graham Bell, es trobarà amb una xarxa bidireccional on els rols 
de l’oferta i la demanda quedaran completament desdibuixats.

Quin ha de ser el nostre model?

Si entenem per transició energètica assolir un model energètic descarbonitzat, 
segur i viable econòmicament, de ben segur intuirem que hi podem arribar per 
camins ben diferents. En el passat, les decisions adreçades a la sostenibilitat 
del sistema energètic han estat marcades pel model econòmic més acceptat 
pels polítics que prenien les decisions energètiques així com pel coneixement 
que tenien al respecte d’allò que havien de decidir. És obvi que aquí hi han tin-
gut un paper destacat els agents “influenciadors” de decisions i els creadors 
d’opinió que, en el món de l’energia, sovint han vingut representats pels im-
portants lobbies formats per les principals empreses del sector.

I en el futur, com actuaran els nostres líders polítics davant del repte de la sos-
tenibilitat i la necessària transició energètica? Doncs bé, d’entrada hem de te-
nir present que la diversitat de camins per assolir un model energètic descar-
bonitzat, segur i econòmicament viable és significativa. Conceptes com 
digitalització, democratització, centralitzat, distribuït són els que marcaran el 
disseny de la transició energètica. Quin camí escollir? Plantegem-nos, primer, 
unes reflexions que ens permetin encarrilar les accions concretes del nostre 
futur model energètic en l’horitzó del 2050.

a) Existeix un acord en què el sistema energètic incorporarà gran capaci-
tat de potència renovable, gràcies fonamentalment a l’energia solar i a 
l’energia eòlica. Però, com garantirem el recolzament a la intermitència 
d’aquests recursos energètics?

b) El model d’inversió es fonamentarà en l’economia centralitzada, cone-
guda i amb els agents preparats. La societat catalana apostarà per in-
troduir elements d’una d’economia d’alta tecnologia digitalitzada i dis-
tribuïda?

c) La societat catalana assumirà el rol de propietària de l’energia amb mo-
dels participatius com ara les comunitats energètiques? Aquest és un 
model àmpliament estès a Alemanya, Dinamarca o el Regne Unit.

d) Descarbonitzar el sector energètic voldrà dir posar a la mateixa balança 
l’energia nuclear, les energies renovables i la captura de carboni?
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e) La generació distribuïda serà a l’agenda política amb prioritats clares de 
pressupost i recursos?

f) Tindrem en compte les infraestructures energètiques perifèriques al 
model triat per recolzar les renovables?

g) Els terminis necessaris per aprovar i construir grans infraestructures ga-
sistes i interconnexions elèctriques són llargs. En aquest temps, què 
succeirà amb les tecnologies distribuïdes, digitals i interconnectades 
propietat dels ciutadans?

h) A mesura que les tecnologies intel·ligents a final de xarxa s’introdueixin 
en el mercat massivament, baixaran de preu?

i) La demanda flexible, amb milers de milions de gadgets intel·ligents con-
nectats i interactuant amb la xarxa elèctrica, farà possible que a Catalu-
nya neixin nous models de negoci que ofereixin serveis de xarxa?

j) Les tecnologies distribuïdes com el blockchain, les criptomonedes i els 
sistemes crowdfunding jugaran algun paper en l’economia energètica 
distribuïda?

Aprofundint una mica més en algunes d’aquestes qüestions, acabarem de po-
sicionar-nos respecte de com volem dissenyar el nou model energètic. I caldrà 
tenir en compte que algunes de les opcions seran excloents.

Si opten per un model amb recolzament centralitzat a la generació renovable 
intermitent, caldrà fer una política regulatòria que garanteixi el finançament 
d’aquestes noves infraestructures gasistes, interconnexions elèctriques i ba-
teries d’alta capacitat. Per tant, caldrà aprovar un programa de retribució a 
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llarg termini que mitjançant càrrecs i pagaments garanteixi als promotors 
d’aquestes infraestructures el seu retorn.

El que sabem del cert és que aquestes infraestructures funcionaran poc, per 
aquest motiu reben el nom de recolzament i no pas de potència base. Per tant, 
el concepte que caldrà retribuir és la seva disponibilitat més enllà del seu ús i el 
cost de la font energètica que utilitza.

En aquest punt cal fer una oportuna reflexió. El model centralitzat és el que 
coneixem i si no ens esforcem a entendre el canvi disruptiu que s’apropa, el 
tornarem a implementar.

I caldrà ser molt més crítics del que ho som avui. Així, són moltes les queixes 
pel model que s’ha optat per finançar l’emmagatzematge de gas Càstor –a 30 
anys- però poques veus pregunten si era necessària aquesta infraestructura 
que pagaríem entre tots al rebut del gas.

La resposta és clara, ningú l’ha trobat a faltar. Políticament es va considerar 
que la infraestructura era necessària i prioritària i així es va tramitar, amb un 
termini temporal molt inferior al que estan sotmesos la major part dels parcs 
eòlics de Catalunya i amb un finançament avalat per totes les institucions euro-
pees (gens alienes al model infraestructural a l’engròs). Avui, vist amb perspec-
tiva, clarament veiem que no era ni necessària ni prioritària com, per cert, tam-
poc ho era la regasificadora del Musel, construïda fa dos anys i que avui encara 
no ha entrat en servei, això sí, consta en els costos reconeguts pel sistema que 
cal abonar en el rebut de tots els consumidors.

Les decisions polítiques preses erròniament en el món de l’energia tenen uns 
costos econòmics molt alts, que sempre seran assumits pels consumidors, que 
hauran de carregar amb aquesta hipoteca a l’esquena durant vàries dècades. 
Evidentment, la càrrega que suportaran aquests consumidors farà impossible 
altres mesures de futur amb més capacitat de transformació i d’oportunitats 
laborals, simplement perquè caldrà pagar durant molts anys aquell error. I 
hem de pensar també en les implicacions que té aquest fet a nivell intergenera-
cional: és just que les futures generacions hagin de pagar dins els seus rebuts 
energètics les males decisions preses per la generació predecessora?

Un exemple de penalització a tecnologies futures el trobem en el conegut “im-
post al sol” on Espanya té el gran honor de representar-lo a l’hora que intenta 
que altres països europeus el prenguin de model. De fet, el seu nom real és el 
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de “peatge de recolzament”, per tant, el seu objecte és el de garantir el finan-
çament dels costos de recolzament del sistema, és un impost per pagar aques-
ta disbauxa d’infraestructures aprovades pels mals governs.

Si malgrat tot, i tot sembla indicar que serà així, s’acaba imposant el model 
descarbonitzat i centralitzat, observarem com “aparents” polítiques de transi-
ció energètica, en contra del que semblaria lògic, se sustentaran en normatives 
que clarament bloquejaran la generació solar distribuïda i l’emmagatzematge 
distribuït; posaran barreres econòmiques al desplegament de la infraestructu-
ra de recàrrega del vehicle elèctric, es destinarà pressupost públic a grans pro-
jectes de recàrrega que no seran d’utilitat per als vehicles elèctrics existents al 
mercat, no s’inclouran programes d’inversió en digitalització de la xarxa de dis-
tribució dirigides a garantir-ne la seva bidireccionalitat i la integració de les tec-
nologies GridEdge.

Tot plegat, el que s’estaria perseguint és garantir que les inversions infraes-
tructurals centralitzades puguin veure el seu retorn econòmic a través del re-
but dels consumidors i, per tant, no es vegin afectades per un hipotètic mercat 
elèctric futur a la baixa.

Aquest model correspon al model de transició energètica cap a la descarbonit-
zació sota la visió de l’economia centralitzada del segle XX: grans infraestructu-
res, oligopolis energètics i, tot plegat, tenyit amb un to verd. Un model on les 
subhastes d’energies renovables s’orientaran a grans projectes per evitar la 
manca d’incentiu a què la societat s’involucri en processos participatius de pro-
pietat renovable, el que es coneix com a Community-owned energy, un model 
molt habitual a Alemanya, Regne Unit i obligat per llei a Dinamarca.

Val a dir que aquest model renovable centralitzat no pot garantir en cap cas 
assolir l’objectiu del 100% renovable l’any 2050; motiu pel qual sovint es fa refe-
rència a l’objectiu d’alta reducció d’emissions o bé de neutralitat carbònica.

La transició energètica ha començat

Alguns dirigents polítics (o molts) i alguns experts del món de l’energia i el 
transport del segle XX (o molts) ens diuen que el model energètic renovable, 
digital, distribuït i democràtic és car, inviable i possiblement utòpic. Aquests 
experts divulguen la idea que els canvis en el sector energètic i del transport 
són coneguts i es produiran molt lentament, que tindrem moltes energies re-
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novables, però també molt gas natural en el nostre mix, i que l’energia nuclear 
no es pot eliminar per què és molt “barata” i suposaria haver d’incrementar les 
emissions amb altres tecnologies fòssils de base. També sentirem a dir que el 
motor de combustió interna millorarà molt la seva eficiència i que les emissi-
ons contaminants es reduiran amb tecnologies a final del tub d’escapament.

Justament aquí és on caldrà estar a l’alçada d’entendre que les preguntes en 
moments de canvis disruptius com l’actual –tecnològics, de preus, i de socie-
tat– no s’han de fer als gurus del model antic, sinó a aquells experts i professio-
nals que estan liderant els canvis disruptius. Estem en un moment en el qual cal 
prendre decisions polítiques importants i, en l’àmbit de l’energia, ja hem vist 
que són molt cares i sempre les paguen els consumidors.

En aquest sentit, sota la base que els grans canvis econòmics normalment te-
nen efectes sobre l’estructura de fixació de preus, en el món de l’energia s’està 
produint clarament aquest fenomen.

Així, al llarg de 2017, hem vist com en llargs períodes els preus del mercat elèc-
tric a Califòrnia i Alemanya eren molt baixos o fins i tot negatius.

I més enllà de la baixada de preus, la gran volatilitat d’aquests s’ha instal·lat en 
el mercat. Així hem vist com a l’estat espanyol en les mateixes dates de dos 
anys consecutius els preus poden incrementar-se en un 60%.

Moltes infraestructures energètiques són inviables per manca d’ús o per cos-
tos creixents en descontaminació i seguretat. Així al llarg de 2017 trobem tot 
un seguit de declaracions:

– Els cicles combinats treballen al 10% de la seva capacitat i no cobreixen 
els costos d’inversió.

– Iberdrola vol tancar les seves centrals nuclears perquè no veu assegura-
da la seva rendibilitat econòmica futura.

– Endesa i Iberdrola volen tancar les centrals de carbó.

– El ministre vol fer una llei per prohibir el tancament de centrals de carbó i 
nuclears.

– Posició ferma de l’estat espanyol en contra de la llibertat que els ciuta-
dans puguin generar, emmagatzemar i vendre la seva energia.
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I pel que fa al principal sector consumidor, el transport per carretera, qui anava 
dir tot just fa 5 anys el desprestigi que patiria “el sant grial” de la descarbonit-
zació del transport: el motor dièsel!!!!

És obvi que estem davant d’un gran canvi, no?

Com hem de fer la transició energètica a Catalunya?

Actualment, Catalunya només compta amb un 8% d’energies renovables, tro-
bant-se molt lluny de l’objectiu de la Unió Europea d’arribar a un 20% d’energi-
es renovables en l’horitzó de l’any 2020. Bona part d’aquesta generació reno-
vable prové de l’energia hidroelèctrica, mentre que les energies renovables no 
gestionables (eòlica i solar) tenen un pes que no arriba ni al 3%. Malaurada-
ment, si no fem una aposta decidida per aquestes energies renovables, la res-
posta a la descarbonització passarà per la necessitat de garantir el manteni-
ment de l’energia nuclear.

En els darrers anys, abans de la “moratòria” renovable instaurada l’any 
2012 pel Govern de l’estat espanyol, les energies renovables no gestiona-
bles van créixer a bon ritme fins assolir un 26% en el mix elèctric peninsular 
espanyol.

En el mateix període, Catalunya va centrar els seus esforços en l’aportació de 
recolzament a la intermitència renovable amb la construcció de 4.000 MW de 
cicles combinats amb gas natural. Una dada que suposa el 15% de tota la capaci-
tat gasista instal·lada a l’estat espanyol, percentatge que contrasta amb el tí-
mid 5% d’energia eòlica i solar.

Per no continuar en aquesta línia, cal treballar a fons en un programa de desen-
volupament d’energies renovables, que incorpori al territori i sigui clarament 
participatiu, i en el qual l’administració es comprometi a treballar-ho de forma 
integrada i holística. S’ha de desenvolupar una política d’Estat que vagi més 
enllà de l’administració energètica. M’atreviria a comparar-ho amb la política 
de cooperatives agràries de la mancomunitat catalana, liderada pel propi presi-
dent Enric Prat de la Riba.

Les bases de la Transició Energètica a Catalunya van més enllà d’un model des-
carbonitzat i renovable i també aposten de forma decidida per la generació 
distribuïda i autòctona que garanteixi la democratització del sistema i la parti-
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cipació activa dels ciutadans, no únicament com a consumidors d’energia, sinó 
també com a generadors i gestors.

Catalunya és un país ric amb sol i, sens dubte, el recurs solar és el més distribuït 
i democràtic de tots els que existeixen.

Catalunya hauria d’emmirallar-se en els programes de generació distribuïda de 
l’energia solar fotovoltaica de Califòrnia, Austràlia i Alemanya. Aquests estats 
han entès que calia aprofitar la caiguda “ disruptiva” dels preus de la tecnolo-
gia fotovoltaica. Així, l’aprofitament solar a Catalunya hauria de seguir dos ca-
mins. D’una banda, les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en sostres i ter-
rats d’edificis residencials, industrials, logístics, comercials, agraris i ramaders 
entre d’altres. Per una altra banda, les plantes de generació instal·lades a terra 
amb un rang de potències entre 1 i 10MW que poden emplaçar-se en territori 
de la totalitat dels municipis catalans, assolint de forma distribuïda una potèn-
cia a terra superior als 5 GW a l’horitzó del 2030.

Cal considerar també que el territori i la societat catalana no accepten, en ge-
neral, grans infraestructures renovables, ja sigui per la superfície utilitzada 
(que sovint entra en conflicte amb terrenys agraris i zones de qualitat paisat-
gística), o per tractar-se d’instal·lacions en mans de grans empreses del sector 
energètic.

Per aquest motiu, una de les prioritats serà crear l’escenari i el clima necessari 
per avançar en el desplegament de la infraestructura solar fotovoltaica a terra 
i distribuïda en centrals solars de menys de 10 MW de potència. La necessitat 
de territori per a la captació solar requerirà prioritzar els parcs fotovoltaics si-
tuats en emplaçaments ja degradats per la intervenció humana com ara els 
corredors d’infraestructures viàries o ferroviàries, canals de reg, camins rurals, 
bicicarrils, entre d’altres, on els usos puguin ser compatibles amb l’activitat 
principal.

Tanmateix, la necessitat de créixer en renovables amb captació de l’energia a 
Catalunya requerirà d’una nova concepció en el planejament urbanístic. La mo-
dularitat de les instal·lacions solars i la possibilitat de gaudir d’energia solar en 
tots els municipis de Catalunya possibilita que tots ells puguin ser productors 
d’electricitat solar distribuïda.

Aquest tipus de projectes són susceptibles de poder ser finançats, totalment o 
en part, via les fórmules de Crowdfunding o altres sistemes públic-privat-ciuta-
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dà. I cal parar també molta atenció als mecanismes de finançament del tipus 
PPA com a figures que permeten establir la relació entre els municipis deman-
dants i els municipis productors d’energia i fer que l’administració actuï de mo-
tor per garantir la viabilitat econòmica dels projectes mitjançant la compra ga-
rantida de l’energia a llarg termini.

Tanmateix, i tal i com ja avança la pròpia Unió Europea, no tots els estats po-
dran garantir els elevats percentatges de renovables per la qual cosa es podrà 
recórrer subsidiàriament a energies renovables d’altres territoris. Hem de ser 
conscients de les pròpies limitacions del territori català, molt densament po-
blat, amb indústria intensiva en consum i amb clares limitacions paisatgístiques 
i de biodiversitat, però en cap cas això ha de ser l’excusa per no afrontar de 
forma decidida que tenim molt de recorregut per aprofitar el sol de forma dis-
tribuïda, a terra i en teulades.

Però on no tindrem cap excusa ni limitació i per tant des d’avui mateix s’hauria 
d’incloure a l’agenda política és com volem aconseguir la necessitada gestiona-
bilitat de les energies renovables a mesura que augmentin el seu percentatge 
en el mix elèctric català o de l’estat espanyol. És a dir, Catalunya pot tornar a 
ser el recolzament de la intermitència de les renovables com ja ho va ser en la 
dècada passada. I cal ser conscients del gran potencial renovable que està ti-
rant endavant la comunitat d’Aragó, possiblement molt superior a la seva de-
manda, per la qual cosa bona part d’aquesta energia, per les pròpies lleis físi-
ques de Kirchoff, entrarà a Catalunya.

Podem triar el model de construir nova capacitat flexible de recolzament a par-
tir d’infraestructures de generació centralitzades i fòssils amb totes les infraes-
tructures perifèriques associades o bé fer participar a la gestió de la demanda 
per a aportar la flexibilitat que aquest nou sistema elèctric fortament renova-
ble necessita.

El model de backup amb gas natural és conegut. Tenim empreses que hi voldri-
en invertir, els fons europeus disponibles per a fer-ho, entorn de tipus d’interès 
baixos i governs disposats a plantejar sistemes de pagaments de capacitat que 
assegurin la rendibilitat d’aquests projectes (per si la cosa no surt bé...).

Però, d’una altra banda, també tenim l’oportunitat d’avançar en la gestió flexi-
ble de la demanda com a resposta a la generació inflexible de les renovables. 
Estem parlant de garantir i impulsar el desplegament de tecnologies de gene-
ració renovable distribuïda, i aportar-hi flexibilitat amb emmagatzematge dis-
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tribuït, vehicles elèctrics amb capacitat d’emmagatzematge en bateries que 
seran gestionades pels ciutadans, modulació de la demanda mitjançant els 
agregadors de demanda, etc., i, desenvolupar nous models de negoci al vol-
tant dels serveis de demanda que empraran tecnologia IoT, blockchain i intel·li-
gència artificial.

És en aquesta proximitat de l’energia autòctona, renovable i distribuïda i on la 
gestió de la demanda esdevé el principal mecanisme per aportar la necessària 
flexibilitat al sistema, on el Govern de la Generalitat hauria de garantir la gover-
nança estratègica de la transició energètica a Catalunya i, en especial, disse-
nyar i desenvolupar les eines per aprofitar el màxim l’elevat potencial solar de 
què disposem i convertir-lo en gestionable.

Si entenem i som conscients del canvi de paradigma energètic que tenim per 
davant, agafarem el tren de la revolució tecnològica.

A més, no hem d’oblidar que compten amb el millor i més estratègic actiu que 
ens assegura l’èxit en aquesta revolució energètica, tecnològica i social: la pre-
paració i el pragmatisme de la generació dels millennials, una generació que 
sap que bona part dels reptes als que haurà de fer front al llarg de la seva vida 
estan connectats amb l’energia.
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Ramon Garriga
Exdegà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya,  

exdirector de l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya)  
i membre del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya

Objectiu del treball

La Unió Europea ha estat capdavantera en la lluita per reduir l’emissió de gasos 
d’efecte d’hivernacle que són factor determinant en l’escalfament del planeta. El 
treball vol posar de manifest com des dels primers moments en què s’inicia aquesta 
lluita, la millora de l’eficiència energètica n’és un element clau. Per això, després 
d’una breu introducció, a l’apartat 1 es fa un repàs de les directives i comunicacions 
més importants que la UE ha anat publicant relatives a l’energia i al canvi climàtic. 
Aquest apartat acaba esmentant diferents àmbits on es pot millorar aquesta eficièn-
cia energètica, però l’objectiu del treball és entrar en més detall en què pot aportar 
l’auditoria i la certificació en aquesta tasca. Les certificacions que s’analitzen són les 
aplicables a indústries i organitzacions (apartat 2), a productes (apartat 3) i als edifi-
cis (apartat 4). A l’apartat 5 es presenten dades globals i locals relatives a l’eficiència 
energètica i a les certificacions i a l’apartat 6 es fan unes reflexions finals a títol de 
conclusions i recomanacions.

Introducció

La transformació i ús de l’energia en el moment actual, on majoritàriament es 
recorre als combustibles fòssils, el que podríem anomenar genèricament tas-
ques de combustió, representa de l’ordre del 75% de les emissions de CO2 al 
món, amb la consegüent repercussió negativa en l’escalfament del planeta per 
efecte d’hivernacle.

Per aquesta raó, i també per motius econòmics ja que Europa és deficitària en 
la producció de combustibles fòssils, la Unió Europea (UE) ha liderat des de fa 
molt temps les iniciatives que han de portar a la reducció de les emissions. En-
cara es podria afegir un altre argument i és que diversos països productors són 
els que amb els beneficis de l’explotació dels hidrocarburs atien els radicalis-
mes que tant de mal estan fent a Europa.

001-450 ponenciasEIX11.indd   243 23/07/2018   18:03:37



244

Certificació de l’eficiència energètica; avantatges

La UE defensa que no n’hi ha prou amb posar pedaços a la situació actual sinó 
que cal un canvi de paradigma pel que fa a l’energia. Cal, entre altres mesures:

– Estimular l’estalvi i millorar l’eficiència energètica.

– Substituir l’energia produïda mitjançant hidrocarburs per les energies re-
novables.

– Anar cap a xarxes intel·ligents distribuïdes i interconnectades.

– Apoderar l’usuari, que a la vegada es pot convertir en productor.

En aquesta presentació es tracta de l’eficiència energètica i de com hi ajuda la 
seva certificació. És fonamental perquè la millor forma d’energia és la que s’es-
talvia sense afectar la producció.

1. Successius passos de la UE relatius a l’eficiència energètica

El mes de juny de 2017 el Parlament Europeu va publicar una fitxa tècnica relati-
va a l’eficiència energètica, signada per Dagmara Stoerring i Susanne Horl, que 
serveix de guia pel seguiment que es fa a continuació.

Ja l’any 1989 la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció 
exigeix que les obres de construcció i les instal·lacions de calefacció, refrigera-
ció i ventilació siguin dissenyades de manera que emprin el mínim d’energia 
necessària.

L’any 1993, poc després de la “Cumbre de la Tierra” de Rio de Janeiro, es va 
publicar la Directiva 93/76/CEE relativa a la limitació de les emissions de diòxid 
de carboni mitjançant la millora de l’eficàcia energètica que exigia als Estats 
membres instaurar i aplicar programes de rendiment energètic en el sector 
dels edificis i informar sobre la seva aplicació.

El 16 de desembre de 2002, cinc anys després del Protocol de Kyoto, es va publi-
car la Directiva 2002/91 CE relativa a l’eficiència energètica dels edificis. L’objec-
tiu era fomentar aquesta eficiència i establir requisits relacionats amb el marc 
general d’una metodologia del seu càlcul integrada dels edificis; amb l’aplicació 
dels requisits mínims d’eficiència energètica dels edificis nous i de grans edificis 
existents que siguin objecte de reformes importants; amb la certificació ener-
gètica dels edificis i amb la inspecció periòdica de calderes i sistemes d’aire con-
dicionat i l’avaluació de l’estat de la instal·lació de calderes de més de 15 anys.
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Aquesta Directiva va ser transposada l’any 2007 amb el Reial Decret 47/2007 
que, a més del retard, només va fer referència als edificis de nova construcció.

Pel que fa a l’etiquetatge energètic de productes, entre l’any 2000 i el 2003 es 
van anar publicant directives i reglaments on es parla d’eficiència energètica 
en diferents tipus: balasts dels fluorescents, equips ofimàtics, forns elèctrics, 
condicionadors d’aire domèstics, frigorífics, congeladors i aparells combinats, 
complementant una directiva de l’any 1992 més dirigida a la circulació d’aquests 
productes que pròpiament a l’eficiència energètica.

L’any 2006 la Comissió va publicar un document molt important: “Pla d’acció 
per a la eficiència energètica: realitzar el potencial”. És on s’estableix el 20% 
de millora de l’eficiència l’any 2020 expressada en un estalvi del 20% en el con-
sum d’energia primària, en comparació amb la hipòtesi de referència. A la in-
troducció es diu: “La Unió Europea s’enfronta a uns desafiaments energètics 
sense precedents a causa d’una creixent dependència de les importacions, in-
quietuds pel que fa a l’abastiment de combustibles fòssils a tot el món i un 
canvi climàtic patent. Malgrat tot, Europa segueix malbaratant almenys un 20% 
de la seva energia a causa de la ineficiència... El cost directe de la nostra incapa-
citat per utilitzar l’energia d’una manera eficient pujarà fins al 2020 a més de 
100.000 milions d’euros a l’any... Realitzar per al 2020 aquest potencial del 20% 
produirà grans beneficis en el camp de l’energia i en el del medi ambient... Les 
despeses addicionals d’inversió en tecnologies més eficients i innovadores 
quedaran més que compensades pels milions d’euros que es poden estalviar 
cada any en combustible.

Per obtenir aquesta millora s’incideix en el sector dels edificis residencials (ha-
bitatges) i comercials, en el perfeccionament d’aparells i equipaments que 
usen energia, en la indústria manufacturera, en el transport, en la transforma-
ció de l’energia... i s’enumeren un seguit d’accions prioritàries.

1. A partir del 2007 s’elaboraran normes mínimes d’etiquetatge i eficiència 
energètica. S’espera tenir-les a punt a finals de 2008 per a calderes, es-
calfadors d’aigua, ordinadors, imatges, televisors, mode d’espera, carre-
gadors, il·luminació d’oficines, enllumenat públic, condicionadors d’aire, 
motors, fred industrial, refrigeració domèstica i rentadores.

2. Establir requisits d’eficiència i construir edificis de consum d’energia 
molt baix. Per això la Comissió desenvoluparà una estratègia a finals de 
2008 per aconseguir que el 2015 hi hagi un desplegament generalitzat 
d’habitatges de molt baix consum d’energia.
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3. Augmentar l’eficiència de la generació i distribució d’electricitat. A més 
es presentarà un nou marc reglamentari per promoure la connexió de la 
generació descentralitzada.

4. Impulsar el consum eficient del combustible dels vehicles per tal de que 
el 2012 no se superin els 120 g CO2/km.

5. Facilitar un finançament adequat de les inversions en eficiència energèti-
ca per a empreses petites i mitjanes i empreses de serveis energètics.

6. Estimular programes nacionals i regionals als Estats membres.

7. Fer un ús coherent dels impostos.

8 – Sensibilitzar respecte de l’eficiència energètica.

9. Promoure un Pacte d’Alcaldes per millorar l’eficiència energètica en zo-
nes urbanitzades.

10. Impulsar l’eficiència energètica a tot el món.

El document té un annex on s’expliciten les mesures que es proposen.

Per donar compliment als diferents aspectes d’aquest pla, l’any 2010 es publi-
quen tres directives, la 2009/125/UE sobre disseny ecològic, la 2010/30/UE rela-
tiva a l’etiquetatge de productes i la 2010/31/UE dedicada a l’eficiència energè-
tica als edificis.

Comentem les dues últimes. A la primera es diu que es pretén establir un marc 
per a l’harmonització de les mesures nacionals relatives a la informació a l’usu-
ari final, en especial mitjançant l’etiquetatge i la informació normalitzada sobre 
el consum d’energia... de manera que l’usuari pugui escollir els productes més 
eficients.

A la segona s’inclouen disposicions aplicables tant a edificis nous com als ja 
existents: metodologia de càlcul de l’eficiència energètica; aplicació de requi-
sits mínims d’eficiència energètica a edificis nous, que a finals de 2020 haurien 
de tenir un consum d’energia quasi nul, i a edificis existents quan s’hi facin re-
formes tant als edificis com a les seves instal·lacions. Finalment, s’inclou la cer-
tificació energètica d’edificis o unitats d’edifici, la inspecció periòdica de les 
instal·lacions de calefacció i aire condicionat d’edificis i com controlar amb in-
dependència tant els certificats d’eficiència energètica com els informes d’ins-
pecció.
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Aquesta Directiva va ser transposada a Espanya pel Reial Decret 235/2013 que 
només va recollir el procediment de certificació energètica d’edificis.

L’any 2011, en analitzar els avenços que es produïen com a conseqüència de les 
decisions anteriors, la Comissió va constatar que aquests no eren els desitjats i 
que l’objectiu del 20% podia quedar a la meitat, i els objectius d’eficiència ener-
gètica van passar a ser objectius principals de l’Estratègia Europa 2020 per un 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador a la vegada que es publicava un 
nou Pla d’Eficiència Energètica.

Aquest nou Pla d’Eficiència Energètica 2011 diu textualment: “L’eficiència 
energètica està al cor de l’Estratègia Europa 2020 per un creixement intel·li-
gent, sostenible i integrador i de transició cap una economia eficient pel que fa 
als recursos. L’eficiència energètica és un dels mitjans més efectius a menys 
cost per garantir la seguretat del subministrament d’energia i reduir les emissi-
ons de gasos d’efecte d’hivernacle i altres elements contaminants. Des de 
molts punts de vista l’eficiència energètica pot ser considerada com la font 
d’energia més gran a Europa (per exemple; la millora del 13% de l’eficiència 
energètica dels consumidors finals que van assolir els països de la UE-27 entre 
1996 i 2007 va equivaldre a uns estalvis d’energia d’uns 160 Mtoe (megatones 
equivalents de petroli). És per aquesta raó que la Unió s’ha imposat uns estal-
vis d’un 20% en el consum d’energia primària comparant-lo amb les projeccions 
(aquest objectiu representa un estalvi de 368 Mtoe d’energia primària). S’han 
fet passos substancials per assolir aquest objectiu, però les recents estimaci-
ons de la Comissió fan pensar que només s’arribarà a la meitat. Els efectes 
combinats de la implementació total de les mesures existents i noves mesures 
tenen el potencial de generar fins a 1.000 € d’estalvi a l’any a les famílies, millo-
rar la competitivitat de la indústria europea, crear fins a 2 milions de llocs de 
treball i reduir les emissions fins a 740 milions de tones a l’any. El major poten-
cial d’estalvi es concentra en l’edificació. El pla es focalitza en instruments per 
empènyer processos de renovació a edificis públics i privats i per millorar les 
característiques energètiques dels components i electrodomèstics que s’hi uti-
litzen. Promou l’exemplaritat del sector públic...”

En aquest punt cal fer esment d’un document important que ha servit de refe-
rència a la UE per a moltes de les seves decisions. És el ROADMAP 2050 editat 
l’any 2010 i completat per POWER PERSPECTIVE 2030 el 2011 i per FROM ROAD-
MAP TO REALITY el 2013. És un estudi promogut per la European Climate Foun-
dation (ECF).
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El primer document té com objectiu ser una guia pràctica amb dos objectius 
principals. El primer, investigar si és possible tècnicament i econòmicament ar-
ribar a reduir almenys en un 80% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle 
l’any 2050 en relació amb l’any base (1990) mantenint o fins i tot millorant els 
nivells actuals de qualitat en el subministrament d’electricitat, la seguretat 
energètica i el creixement econòmic. El segon, veure les implicacions en el sis-
tema energètic europeu en els cinc o deu anys següents. La metodologia del 
document és fixar uns objectius i veure quines circumstàncies s’han de donar 
per a què aquests objectius s’assoleixin. I cal dir que en aquest sentit s’insisteix 
en què si no es fa l’esforç necessari en millora de l’eficiència energètica, totes 
les altres mesures no permetran arribar a l’objectiu de reducció d’emissions 
proposat.

El segon fa una anàlisi dels passos que cal fer en el desenvolupament del sec-
tor europeu d’energia fins al 2030 per tal d’assolir els objectius marcats pel 
2050.

El tercer estudia si la situació de la UE amb les seves normes i les de cada Estat 
són les adequades per la transició energètica necessària i què cal fer per a mi-
llorar-la.

Com a conseqüència del Pla d’Eficiència Energètica 2011, l’any 2012 va entrar en 
vigor la Directiva 2012/27/UE on s’exigia als Estats membres que fixessin els 
seus objectius d’eficiència amb l’objectiu d’arribar al 20% d’estalvi el 2020 a la 
vegada que s’establien mesures vinculants que ajudaven els Estats i també els 
empenyia a actuar. Algunes d’aquestes mesures afectaven els usuaris finals i 
els proveïdors d’energia. Pel que fa als usuaris finals, la Directiva demana que 
aquests disposin d’informació i mitjans de control del consum. Un punt impor-
tant és que demana als Estats membres que, per tal d’aprofitar el potencial 
d’estalvi d’energia, estableixen programes de foment de les auditories energè-
tiques en sectors on ni són obligatòries ni s’acostumen a oferir com són, per 
exemple les pimes. Per fer-les, tant es pot tenir com a referent la ISO 50001 
(sistemes de gestió de l’energia) com la EN 16247-1 (auditories energètiques) o 
la ISO 14000 si inclou l’auditoria energètica.

Tot i aquests esforços, l’any 2014 la Comissió va constatar que l’any 2020 s’arri-
baria en el millor dels casos a un estalvi del 18 o 19% d’energia primària i insis-
teix amb una comunicació, la COM(2014)0520, a millorar els esforços per part 
de tots els Estats membres.
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A principis del 2015 s’emet el paquet sobre la Unió de l’Energia amb la comuni-
cació COM(2015)0080. En destaquem dues coses: el sistema energètic euro-
peu en xifres i les recomanacions.

Del sistema energètic europeu es diu, entre altres coses, que la UE importa el 
53% de la seva energia amb un cost d’uns 400.000 milions d’euros aproximada-
ment. Cada unitat percentual d’augment de l’estalvi permet reduir un 2,6% les 
importacions de gas. El 75% del parc d’habitatges és ineficient des del punt de 
vista energètic. El 94% del transport depèn dels derivats del petroli, que s’im-
porten en un 90%. Globalment la UE gasta més de 120.000 milions d’euros a 
l’any en subvencions energètiques molt freqüentment no justificades. Els 
preus de l’electricitat als països europeus són un 30% superiors als dels Estats 
Units i els del gas més del doble.

Pel que fa al camí a seguir s’esmenten cinc dimensions: seguretat energètica, 
solidaritat i confiança; un mercat de l’energia integrat; eficiència energètica; 
descarbonatació de l’economia i investigació, innovació i competitivitat.

Una vegada més apareix l’eficiència energètica com a factor determinant per 
assolir els objectius de disminuir la factura energètica i rebaixar l’emissió de 
gasos d’efecte d’hivernacle.

A la comunicació COM(2015)0572, que és un full de ruta cap a la Unió de l’Ener-
gia, s’anuncia la revisió de les directives relatives a l’eficiència energètica, deci-
sió que ve confirmada per l’informe, COM(2015)0574, sobre els avenços que 
s’han obtingut per l’aplicació de la Directiva vigent i que fan pensar en què, si 
no es millora en la seva aplicació, al 2020 s’assoliria com a màxim un estalvi de 
l’ordre del 17,6%.

Posteriorment a la Conferència de París es fa pública la comunicació “Una 
energia neta per a tots els europeus” (COM(2016)0860), també coneguda 
com a “Winter Package” on es fan un conjunt de propostes per la dècada del 
202-2030 que persegueixen tres grans objectius:

– Privilegiar l’eficiència energètica.

– Ser els primers al món en energies renovables.

– Adoptar mesures equitatives per als consumidors.
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Es fixa per primera vegada l’objectiu d’assolir un estalvi d’energia primària del 
30% el 2030. Allarga per més enllà del 2020 les obligacions que imposa la Direc-
tiva d’Eficiència Energètica vigent (de l’any 2012), que és revisada per aquesta 
comunicació. Ho és també la de l’edificació (Directiva d’Eficiència Energètica 
dels Edificis del 2010). Els edificis representen un 40% del consum i de l’ordre 
del 75% tenen poca eficiència energètica. Quan es renoven, no sempre es te-
nen en compte els aspectes energètics pels dubtes que genera la possible re-
cuperació de les inversions. Al ritme actual de renovació energètica dels edifi-
cis faria falta un segle per assolir el consum d’energia zero a l’edificació. Per 
això es proposa modificar la Directiva (COM(2016)0765). Es té molt present la 
necessitat de finançament adequat tant per les renovacions com per les noves 
construccions, principalment les públiques i per això, per tal d’accelerar la tran-
sició vers un parc immobiliari amb energia pròpia, aquesta comunicació en el 
seu annex 1 té un apartat “finançament intel·ligent per a edificis intel·ligents” 
que preveu l’alliberament de deu mil milions d’euros amb aquesta finalitat fins 
al 2020. Per afavorir l’ús de vehicles elèctrics també es preveu que la Directiva 
exigeixi la instal·lació de punts de càrrega als edificis.

La comunicació també promet un paquet de mesures relatives al disseny eco-
lògic i l’etiquetatge energètic, promesa que s’ha fet efectiva amb el Reglament 
UE2017/1369 que deroga la Directiva 2010/30/UE.

També fixa altres objectius per al 2030 (participació d’un 27% de les renovables 
en el mix energètic, reducció de les emissions un 40% i fins a un 15% d’intercon-
nexions). Es considera que mobilitzant uns 177 bilions d’euros d’inversió públi-
ca i privada per any a partir del 2021 el PIB pot créixer un 1% la pròxima dècada i 
es poden crear 900.000 llocs de treball.

Aquesta comunicació se centra en l’eficiència energètica.

S’ha constatat fins ara que des d’un bon inici la UE ha considerat l’estalvi d’ener-
gia com un factor fonamental en el procés de descarbonatació de l’activitat 
econòmica. I ho ha fet impulsant mesures d’eficiència energètica bàsicament:

– En els processos de transformació i transport.

– En l’ús eficient a la indústria mitjançant auditories i certificacions.

– Als edificis, amb moltes mesures entre elles les certificacions energèti-
ques.

– En el disseny energètic eficient dels productes mitjançant l’etiquetatge.
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Malgrat la importància que poden tenir els estalvis en els processos de trans-
formació i transport de l’energia (cal tenir present que només del ordre del 
60% de l’energia primària s’utilitza com energia final) no s’hi entra explícita-
ment en aquesta presentació ja que les centrals elèctriques i les xarxes reque-
reixen una atenció específica. Tampoc es farà referència als estalvis que es po-
den obtenir en el sector dels transports pel desenvolupament de noves 
infraestructures associades al canvi modal o al transport col·lectiu siguin de 
tren, metro o autobús. La comunicació se centra en les certificacions a la indús-
tria (on també hi ha transformacions d’energia primària en energia final) i en 
aquells aspectes on actualment el consumidor hi pot tenir més incidència o fer 
mes pressió: l’habitatge i els productes d’ús habitual.

2. Auditories i certificacions a les indústries i organitzacions

La Directiva 2012/27 /UE imposa als estats membres la realització d’auditories 
energètiques a les empreses que no siguin pimes, és a dir, a les que tinguin 
més de 250 treballadors i/o un negoci superior als 50 M€ i un balanç superior a 
43 M€. També als grups que globalment arribin a aquestes xifres.

A l’Estat aquesta Directiva no és transposada fins l’any 2016 amb el Reial De-
cret 56/2016 on s’estableixen també els requisits de les auditories i se’n crea un 
registre. També es diu com seran inspeccionades. La norma a seguir per fer-les 
és la EN-16247. Cal iniciar-les abans del novembre de 2016 i repetir-les cada 4 
anys.

La proximitat d’aquestes dates fa difícil extreure conseqüències de la seva rea-
lització, però segur que els resultats són positius. Cal recordar que a la mateixa 
Directiva es recomana als Estats membres que prenguin mesures per tal de 
que aquestes auditories es facin també de manera voluntària a les petites i mit-
janes empreses. Per això cal demostrar, mitjançant exemples concrets, els be-
neficis que es poden aconseguir amb aquesta pràctica.

L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de molt abans de la transposició de la Di-
rectiva havia iniciat un pla per incentivar les indústries a millorar la seva eficièn-
cia energètica tenint present que si s’inclou el sector energètic aquest grup re-
presenta el 55% del consum total d’energia primària del país. El pla consisteix 
en detectar els punts on es consumeix energia i en recomanacions per estalvi-
ar-la tant per eliminació o disminució de pèrdues evitables (revisió d’aïllaments, 
recuperació de calor dels processos...) com per eliminació o disminució de con-
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sums evitables. La publicació de casos d’èxit és una altra eina que s’ha demos-
trat eficaç a l’hora d’incentivar la presa de decisions d’estalvi energètic.

El 15 de juny del 2011 es va publicar per part de l’Organització Internacional per 
a l’Estandardització (ISO) la norma ISO 50001 per als sistemes de gestió de 
l’energia que estableix els requisits que ha de tenir un sistema de gestió de 
l’energia en una organització per tal de sistematitzar la millora en l’ús de l’ener-
gia, l’augment de l’eficiència energètica i la reducció dels impactes ambientals.

El model de gestió es basa en l’estructura de la millora contínua que comprèn 
quatre etapes:

– Planificar, és a dir, establir els objectius a aconseguir i elaborar els pro-
cessos que ho han de permetre. En altres paraules, establir la política 
energètica de l’organització.

– Fer o implementar els processos. Cal identificar les mesures preses per 
tal de facilitar el pas següent que és:

– Verificar, per tal de comprovar que els processos s’ajusten a les finalitats 
per les quals han estat elaborats d’acord amb les polítiques energètiques 
de l’organització, i finalment:

– Actuar, per anar adaptant els processos i la pràctica i així assolir la millora 
contínua del sistema de gestió de l’energia.

Es tracta doncs de que la correcta gestió energètica i la seva millora contínua 
no siguin quelcom extern a la gestió general de l’organització, sinó que en for-
mi part d’una manera natural i que informi de tota la seva actuació. Per això és 
fàcilment integrable amb altres sistemes de gestió que tenen les mateixes ca-
racterístiques com són els de la qualitat i el medi ambient.

Els beneficis d’implementar un sistema de gestió de l’energia són evidents ja 
que no es tracta d’adoptar mesures puntuals, sinó d’integrar l’energia dins 
dels sistema de gestió general. Si, a més, es fa segons el que prescriu la norma 
ISO 50001, es pot certificar el sistema per part d’una organització externa acre-
ditada.

La certificació té aspectes molt positius ja que l’auditoria externa permet veu-
re aspectes que el dia a dia a vegades no permet donar-los la importància ade-
quada. Exigeix un procés de millora contínua. A més pot ser un factor d’imatge 
important per l’organització. El retret més habitual que se li fa és el cost que 
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pot representar i que porta a més d’una organització a prescindir-ne. Les em-
preses que estan obligades a fer auditories cada quatre anys les poden substi-
tuir per la certificació i això ja pot representar un incentiu, però el problema 
està en les empreses petites i mitjanes per les quals la UE demana als estats 
membres que es trobin incentius que les impulsin a l’auditoria i fins i tot a la 
certificació. La publicitat de casos d’èxit, tant econòmic com ambiental, com a 
conseqüència d’haver implementat un sistema de gestió de l’energia, certifica-
ble o no, pot representar un estímul per a altres organitzacions.

Les certificacions ISO han crescut molt ràpid els darrers anys, principalment a 
Europa. Dels 4.826 certificats el 2013 es va passar als 6.778 certificats el 2014 
amb un creixement del 40%, 11.985 certificats el 2015 amb un creixement del 
77% i 20.216 certificats el 2016 amb un creixement del 69%.

Prop de la meitat de les certificacions s’han fet a Alemanya. A l’Estat espanyol 
s’havien emès 390 certificats el 2015 i 465 certificats el 2016, xifra que repre-
senta ocupar el vuitè lloc al món i el sisè d’Europa.

A Catalunya, l’ICAEN també ha generat eines per incentivar la certificació se-
gons ISO 50001. El 2016 el total de certificats emesos era de 110, que represen-
ta prop del 24% del total de certificats de l’Estat. És interessant constatar la di-
versitat de sectors on es poden trobar empreses certificades a Catalunya: 
Serveis, Química, Enginyeries, Aigües, Automoció, Construcció, Farmàcia, Hos-
taleria, Transformats metàl·lics, Material elèctric i electrònic, Paper, Transport, 
Xarxes elèctriques...

De les auditories i/o certificacions se’n deriva la detecció de punts de millora. 
En més d’un cas la recuperació de les eventuals inversions és a curt termini i és 
fàcil decidir fer-les, però altres vegades es requereixen inversions que no sem-
pre està en condicions de fer la propietat. Cal instrumentar el flux de capitals 
cap aquest sector. Afortunadament fons d’inversió ja han començat a interes-
sar-se en actuar com a ESE (Empresa de Serveis Energètics) en col·laboració 
amb enginyeries i/o consultories especialitzades.

3. Etiquetatge energètic de productes

Dins de l’estratègia de la Unió de l’Energia ja esmentada (COM(2015)0080) 
anunciada el febrer de 2015 la Comissió Europea va proposar, entre altres me-
sures, la revisió de la directiva relativa a l’eficiència energètica dels productes. 
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El mes de març de 2017 el Parlament i el Consell van arribar a un acord provisio-
nal sobre el reglament que estableix un nou marc per l’etiquetatge de l’eficièn-
cia energètica.

L’1 d’agost va entrar en vigor el Reglament (UE) 2017/1369 de 4 de juliol que 
deroga la directiva 2010/30/UE. Es manté l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma, 
però tenint present que els darrers anys l’avenç tecnològic ha fet que es millori 
molt l’eficiència energètica dels productes que modifiquen i reforcen algunes 
de les seves disposicions.

Dissortadament encara falta molta sensibilització per aconseguir que tothom 
sàpiga què vol dir l’etiqueta i, a més, que un percentatge important de clients 
tingui ben present que adquirint productes eficients energèticament, a més 
d’estalviar en el consum diari i, per tant, en la factura energètica, col·labora en 
la reducció d’emissions i potencia aquelles empreses que fan un esforç innova-
dor per oferir productes amb dissenys eficients energèticament. Si aquesta 
consciència es generalitza, segur que a mitjà termini els preus d’aquests pro-
ductes hauran baixat. La conscienciació de molts fabricants vindrà per la millor 
acceptació de productes amb un consum eficient d’energia.

Segons un estudi de la Fundació Gas Natural-Fenosa, els electrodomèstics re-
presenten el 12% del consum d’un habitatge i usant-los bé es podria estalviar un 
42,9% de l’energia que consumeixen actualment a Espanya. En diners podria 
representar un estalvi de 2.960 milions d’euros.

4. Certificació energètica d’edificis

En el decurs d’aquesta exposició s’ha constatat que un dels camps on és possi-
ble millorar sensiblement l’eficiència energètica és a l’edificació. La despesa 
energètica en edificis pot representar fins a un 40% del consum total depenent 
de la meteorologia d’on aquests estan ubicats. Dissortadament ni la velocitat 
d’adaptar les millors tecnologies disponibles en les rehabilitacions ni la de 
construir nous edificis sense emissions de CO2 és la desitjable.

En el primer cas, la multipropietat i el temps de recuperació de les inversions 
poden ser factors negatius. En el segon, cal potenciar la fase de disseny, que és 
quan cal prendre les decisions necessàries. En la publicitat d’una conferència 
recent del MIT (Masachussets Institut of Technology) dictada per Thomas 
Auer i Stefan Benhish es posava de manifest que, per tal de tenir un estoc 
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d’edificis sense emissions de carboni el 2050, els esforços han de ser intel·li-
gents i holístics en qualsevol moment del disseny. Es requereixen estratègies 
de mitigació i adaptació que només es poden aconseguir transformant els pro-
cessos de disseny. Estratègies integrades de disseny i processos de disseny ori-
entats a objectius són la base per trobar respostes a la pregunta de com les 
necessitats del nostre temps transformaran i canviaran el nostre entorn edifi-
cable. Una transformació que ha de ser radical per arribar a una descarbonata-
ció del nostre estoc d’edificis i proporcionar confortabilitat. Per ser convin-
cents cal ser aspiracional i inspiracional. El nivell d’aspiració ha de ser 
determinat per la recerca, mentre que projectes emblemàtics han d’inspirar el 
públic i la indústria.

La certificació energètica dels edificis pretén cridar l’atenció sobre les possibili-
tats de millora i, per tant, d’estalvi en la factura energètica dels edificis. No 
aconsegueix el seu objectiu si no hi ha la sensibilitat necessària per part dels 
ocupants o futurs compradors, sensibilitat que només s’adquireix amb forma-
ció i informació. Són dos aspectes clau per assolir els objectius del nou paradig-
ma energètic.

Amb l’objectiu de complir amb els objectius de la UE per l’any 2020, a Catalu-
nya es va elaborar un estudi de prospectiva, el PROENCAT-2030, que establia 
diferents escenaris de com evolucionaria el consum energètic al país en funció 
de diferents paràmetres. Un d’aquests escenaris permetia complir els tres ob-
jectius de reducció d’un 20% tant del consum d’energia primària, com d’inci-
dència de les energies renovables en el mix energètic, com de reducció de les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. És l’escenari que es va adoptar a 
l’hora de fer el Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic a Catalunya (PECAC 2012-
2020).

Aquest Pla posa com a condició per assolir els seus objectius un esforç impor-
tant en la millora de l’eficiència energètica i l’estalvi, condició que reprodueix 
la que s’ha vist abastament en els documents de la UE que s’han comentat.

En la seva memòria econòmica i al parlar de les inversions per complir-lo s’ex-
plicita que pel que fa a l’estalvi i l’eficiència energètica només es comptabilitza 
la diferència entre les necessàries i les que ja es farien en un escenari base on 
no s’adoptessin mesures suplementàries. Tot i això es parla de 3.578,1 M€ cons-
tants de l’any 2012 durant el període 2012-2015, i de 5.513,2 M€ pel període 2016-
2020, xifres que donen un total de 9.091,3 M€.
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Els estalvis estimats per als consumidors finals si es portaven a terme totes les 
mesures previstes d’estalvi i eficiència energètica eren de 31.968,8 M€ a la ve-
gada que aquestes polítiques permetien preveure la creació de 38.000 llocs de 
treball entre directes i indirectes.

Aquestes xifres demostren la bondat i la necessitat de prendre mesures d’es-
talvi i d’eficiència energètica i, com a conseqüència, els beneficis que poden 
representar les certificacions com a eina que empeny i facilita aquestes mesu-
res. Els valors econòmics reals depenen del grau d’implementació de les mesu-
res previstes.

L’any 2016 l’ICAEN va publicar un estudi sobre el grau de compliment del PE-
CAC 2012-2020 amb dades corresponents a l’any 2015. Es constata que per cau-
ses diverses, a les quals no és aliena la política de l’Estat en relació amb les 
energies renovables, no es compliran tots els objectius del Pla i s’assenyalen 
accions pels anys que queden fins al 2020. A la vegada s’ha iniciat el procés 
d’elaboració d’un segon estudi de prospectiva, el PROENCAT-2050, que haurà 
de servir de guia a l’hora de corregir el PECAC 2012-2020 i projectar-lo més enllà 
del 2020.

En el capítol corresponent a la sostenibilitat energètica en el sector dels edifi-
cis es recorda que l’any 2014 el Govern de Catalunya va aprovar l’Estratègia Ca-
talana de Renovació Energètica d’Edificis (ECREE) amb l’objectiu general d’ac-
tivar el mercat de la renovació energètica dels edificis construïts a Catalunya, 
tant pel que fa a l’oferta com a la demanda amb l’objectiu específic de generar 
l’estalvi del 20% previst incidint directament en el comportament dels usuaris, 
les actuacions dels professionals i les decisions dels propietaris. Per això es 
preveu desenvolupar una estratègia focalitzada a generar un mínim de 120 pro-
jectes tractor de renovació d’edificis que generin una inversió efectiva superior 
als 1.400 M€ i una ocupació directa associada de 14.000 llocs de treball.

En l’àmbit del sector públic s’ha desplegat l’Acord de Govern del Pla d’Estalvi i 
Eficiència Energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya 2011-2014 per 
reduir el consum d’energia, reduir la factura elèctrica i exemplificar el paper de 
la Generalitat pel que fa al bon ús de l’energia en els seus edificis.

En el període 2011-2014 es van superar les previsions pel que fa a la reducció de 
la factura energètica per reducció de potència elèctrica, però només es va 
aconseguir el 30% de l’objectiu fixat pel que fa a la reducció d’aquesta factura 
per inversió en eficiència energètica. L’any 2015 es van revisar els objectius del 
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Pla per tal de reduir la factura energètica del període 2015-2017 en un 16% el 
2017 respecte la factura energètica de 2014 i reducció del consum per al perío-
de 2015-2017 d’un 14,3% respecte al consum de 2014. L’any 2015 s’ha assolit un 
22% de l’objectiu.

És important constatar que s’ha establert un model de contracte de col·labora-
ció Pública Privada entre un beneficiari (administració) i un proveïdor (Empresa 
de Serveis Energètics – ESE) per a implementar millores d’eficiència energètica 
en els quals la inversió d’aquestes millores es paga en base a l’estalvi energètic.

S’ha usat en edificis i també en projectes de canvi a l’enllumenat públic on amb 
l’assessorament de l’ICAEN fins l’any 2014 s’havien fet 32 licitacions afectant 
160.532 punts de llum amb una inversió de 43.207.756 € en millores i un estalvi 
energètic del 49%.

Cal destacar també la implantació i el control de la certificació energètica dels 
edificis existents, obligatòria des de l’1 de juny de 2013 per a les transaccions de 
compravenda o de lloguer d’aquests edificis.

Fins al maig de 2016 l’ICAEN disposa de més de 540.000 certificats entre edifi-
cis existents i de nova construcció. Es constata amb aquests certificats la baixa 
eficiència energètica del parc d’habitatges de Catalunya i, per tant, la feina que 
queda per fer en aquest àmbit. En efecte; més del 80% dels certificats emesos 
corresponen a les categories E, F i G que són les de pitjor qualitat energètica i 
només un 1,1% se situen a les categories A i B.

5. Algunes dades globals rellevants

La incidència del consum energètic en el canvi climàtic i el fet que aquest s’ha 
de considerar com un fet planetari porta a fer alguna consideració i a aportar 
algunes dades globals pel que fa a la millora de l’eficiència energètica.

D’entrada cal recordar que les emissions de CO2 són funció de la població, del 
creixement de l’economia (que es pot mesurar pel PIB), de quanta energia es 
necessita per unitat de PIB, de la intensitat de CO2 en el mix energètic i de la 
captura que es pugui fer d’aquest CO2 per mitjans naturals o artificials.

La població creix, el PIB global creix i, per tant, una manera d’atenuar el creixe-
ment de les emissions és millorant l’eficiència en l’ús de l’energia, és a dir, que 
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faci falta menys energia per produir el mateix benefici. El concepte que es fa 
servir és el d’intensitat energètica, que es pot definir de maneres diferents. La 
més emprada és que la intensitat energètica global és la quantitat d’energia 
primària necessària per produir una unitat de producte interior brut, PIB.

L’Agència Internacional de l’Energia publica diversos informes anuals. Relacio-
nats amb l’eficiència energètica hi ha el World Energy Outlook 2017, el World 
Energy Investment 2017 i dins de les market repport series la que porta per títol 
Energy Efficiency. D’aquests documents s’extreuen les dades que es resumei-
xen a continuació.

Segons l’Agència Internacional de l’Energia, l’any 2016 la intensitat energètica 
global mundial va decaure un 1,8%. Del 2010 ençà ha caigut un 2,1% per any de 
mitjana mentre que entre el 1970 i el 2010 aquesta mitjana era de l’1,3%. Qui 
més impuls ha donat a aquest descens és Xina.

Això vol dir que es pot generar més PIB per cada unitat d’energia consumida. 
El bonus econòmic que això ha representat entre l’any 2014 i el 2016 es de 2,2 
trilions americans de dòlars (dues vegades l’economia austríaca). Al Japó, per 
exemple, les millores en eficiència fetes des de l’any 2000 han permès reduir el 
2016 un 20% les importacions de fuel i un 23% les de gas i a Europa els estalvis 
d’Alemanya i el Regne Unit durant el mateix període van representar una dis-
minució del 30% de les importacions de gas de Rússia.

A més, l’eficiència també millora la seguretat perquè ajuda a rebaixar els pics 
de demanda.

Pel que fa a les llars, la millora de l’eficiència des de l’any 2000 va estalviar l’any 
2016 al conjunt de les grans economies uns 300 bilions de dòlars. A Alemanya, 
França i el Regne Unit la factura domèstica per càpita el 2016 ha estat, gràcies 
als estalvis fets des de l’any 2000, 400 dòlars inferior al que hauria estat sense 
aquests estalvis. A la Xina haurien gastat un 25% més.

La millora de l’eficiència energètica requereix inversió. L’any 2016 aquesta ha 
estat de 231 bilions americans de dòlar. És una xifra important, però encara 
està lluny dels quasi 600 bilions invertits en electricitat (xarxes, renovables i 
convencional) o dels més de 550 bilions invertits en el binomi fuel/gas. Una 
dada positiva és que mentre les inversions en eficiència han crescut el darrer 
any un 9%, han disminuït un 25% les inversions en fuel, gas i carbó i només un 1% 
les dedicades a l’electricitat.
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Dels 231 bilions de dòlars invertits les xifres més rellevants són que uns 70 bili-
ons ho han estat a Europa, uns 62 a la Xina, uns 40 als Estats Units i quasi 40 a 
la resta d’Àsia.

Hi ha un gran potencial de millora en l’edificació i transport. Dels 231 bilions de 
dòlars invertits, un 58% (133 bilions) ho han estat als edificis i un 26% (61 bilions) 
al transport, mentre que la indústria només ha rebut un 16% (37 bilions). Tot i 
això al sector industrial la intensitat energètica ha baixat prop d’un 20% entre 
l’any 2000 i l’any 2016. En aquesta baixada hi ha jugat un paper rellevant la cer-
tificació de sistemes de gestió de l’energia (ISO 50001) que requereixen un 
procés de millora contínua.

En el procés de millora de l’eficiència energètica hi han de jugar un paper im-
portant les empreses de serveis energètics (ESE). El 2016 el mercat d’aquestes 
empreses ha crescut un 12% fins als 26,8 bilions dels quals el 60% correspon a la 
Xina, el 20% als Estats Units i el 10% a la Unió Europea.

Algunes dades relatives a Europa extretes de l’Eurostat corresponents a l’any 
2015.

A l’Europa dels 28 la intensitat energètica global expressada en quilos de pe-
troli equivalent per cada 1.000 € del PIB és de 120,3 i la de l’Europa dels 19 és de 
116,2 amb una millora entre l’any 2005 i l’any 2015 de quasi el 20% en el primer 
cas i del 17,5% en el segon.

A Espanya és de 113,4 amb una millora en el mateix període del 19,5%.

Per tal de comparar, les dades corresponents a altres països són: Alemanya 
112,2 (20,5%), França 120,5 (16,8%), Itàlia 100,4 (14%), Regne Unit 94,3 (27,5%) i 
Dinamarca 65,1 (20%). Cal dir que els descensos no són sempre deguts a millo-
res de l’eficiència sinó també a canvis en el model econòmic amb creixement 
del sector serveis i altres factors.

També el consum per càpita depèn del grau d’industrialització d’un país, de la 
meteorologia... però en qualsevol cas és interessant veure’n l’evolució. Els va-
lors en tones equivalents de petroli per càpita corresponents als anys 1990, 
1998, 2006 i 2015 són:

UE dels 28: 3,5, 3,5, 3,8 i 3,2. Espanya: 2,5, 2,8, 3,2 i 2,6. França 3,9, 4,2, 4,3 i 3,8. 
Itàlia: 2,8, 3,0, 3,2 i 2,7. Regne Unit: 3,8, 4,0, 3,9 i 3. Dinamarca: 3,5, 4,0, 3,9, i 3,0.
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Un altre factor indispensable per a la millora de l’eficiència energètica és que hi 
hagi inversió en R+D en energia neta. S’estima que l’any 2015 a nivell mundial 
aquesta ha estat de l’ordre dels 36 bilions de dòlars del 2016 sumant la pública 
(majoritària) i la privada, valor que ja era el de la inversió l’any 2012. Si es té pre-
sent que la suma de la inversió privada en recerca de les tres principals compa-
nyies d’IT supera els 40 bilions de dòlars, es posa de manifest que queda un 
llarg camí a fer per assolir millores importants de l’eficiència energètica.

6. Reflexions finals

El lector haurà extret diverses conclusions del text. Cal esmentar-ne algunes 
de rellevants:

1. El canvi de paradigma energètic exigeix millorar intensament l’eficiència 
energètica.

2. Hi ha marge important de millora si es comparen les inversions fetes en 
aquest camp i les que es fan en altres sectors.

3. Aquestes inversions poden augmentar potenciant i donant seguretat a 
les Empreses de Serveis Energètics (ESE) i animant als fons d’inversió a 
participar en l’economia verda, fet que s’està produint recentment amb 
moderada intensitat.

4. Les auditories, amb o sense certificació, són una eina important a l’hora 
de descobrir possibilitats i d’implementar millores en l’eficiència energè-
tica.

5. A les indústries i organitzacions la certificació implica la incorporació de 
la gestió energètica a la gestió en general, fet que impulsa clarament 
l’adopció de mesures de millora de l’eficiència.

6. Un fre a la realització d’aquestes certificacions a la petita i mitjana em-
presa és el seu cost, però es poden fer auditories sistemàtiques amb un 
cost molt menor.

7. Hi ha un gran potencial de millora a l’edificació on, a nivell mundial, s’han 
dedicat més de la meitat de les inversions dedicades a la millora de l’efi-
ciència energètica.

8. Per a què les certificacions de producte i d’edificis comportin la presa de 
mesures d’eficiència, cal la implicació dels usuaris, és a dir, de tota la po-
blació, que s’ha de convertir en subjecte actiu. Per això falta molta infor-
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mació, feta de manera professionalitzada, i molta formació. Només així 
podrà avaluar els estalvis i exigir eficiència als subministradors de pro-
ductes i serveis.

9. Totes les millores en eficiència energètica tenen un benefici social evi-
dent derivat de la disminució de gasos d’efecte d’hivernacle. Algunes, 
com les relatives a l’edificació, a més ajuden a millorar el confort i, per 
tant, el benestar de les persones. A la vegada, en necessitar menys ener-
gia per satisfer les mateixes necessitats, s’afavoreix la lluita contra la po-
bresa energètica. Aquests beneficis són difícilment quantificables en fer 
una anàlisi cost/benefici, sobretot si es té present que el cost d’emissió 
d’una tona de CO2 és actualment molt baix.

I aquestes conclusions porten a fer algunes recomanacions (que no són les úni-
ques però que considerem rellevants):

A les administracions:

– Cal transposar a temps i completament les directives europees i prendre 
les mesures necessàries per a complir-les.

– Les mesures que afecten les administracions (en edificis públics, per 
exemple) cal que siguin posades en pràctica amb celeritat i que serveixin 
de demostració per altres iniciatives.

– D’una manera especial cal que els edificis públics de nova construcció in-
corporin totes les mesures tendents a l’edifici d’energia zero. A Catalu-
nya es disposa d’enginyeries i d’estudis d’arquitectura molt bons que po-
drien ser el ferment d’un estil mediterrani exportable. L’edifici singular 
ha de deixar de ser aquell que té un aspecte més trencador per passar a 
ser aquell menys consumidor d’energia.

– No s’haurien de donar llicències d’obra a edificis la qualificació energèti-
ca real dels quals no superi l’estadi E i premiar d’alguna manera les de 
qualificació A i B.

– Impulsar la participació d’ESE i fons d’inversió en projectes de millora 
d’eficiència (en el cas de Catalunya d’una manera important en la rehabi-
litació d’edificis que, a més del benefici intrínsec, té un gran efecte multi-
plicador) aportant la seguretat que aquestes operacions requereixen.

– Cal emprendre campanyes molt professionalitzades, emprant les xarxes 
socials com a vehicle de difusió, per tal d’apoderar el consumidor. La in-
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formació i la formació de l’usuari són cabdals per donar tot el sentit als 
beneficis econòmics i socials que se’n deriven, per exemple, de la certifi-
cació d’edificis o de productes. La difusió és molt eficaç si va acompanya-
da de la divulgació de casos concrets d’èxit.

– El paper que han de tenir les escoles en aquest aspecte de formació és 
molt important, ja que és per on passen tots els usuaris del futur.

– En el cas de la certificació de productes, cal pensar en la conveniència de 
tenir present als punts de venda la comparació entre diferents tipus d’un 
mateix producte pel que fa a consums i estalvis en funció de la seva qua-
lificació energètica.

– Potenciar la recerca en energia. Sense descartar la recerca més bàsica, 
cal potenciar aquella que permeti fer el salt cap a la innovació, és a dir, 
cap a la creació de productes o serveis, amb la participació de centres 
tecnològics.

A les indústries i organitzacions:

– Incorporar la gestió energètica com un element important de la gestió 
de l’empresa mitjançant certificació o auditories periòdiques. L’anàlisi 
cost-benefici dependrà de cada cas. És important començar per les me-
sures més evidents perquè serviran d’estímul per a noves inversions.

– Ser actius en la recerca de noves solucions energèticament més eficients. 
No conformar-se amb copiar solucions foranes sinó pensar en nous pro-
ductes o serveis, si cal amb la col·laboració de centres de recerca i/o tec-
nològics.

Una reflexió final:

Només convencent-nos que tots podem i hem de tenir un paper rellevant en la 
millora de l’eficiència energètica i, per tant, ser partícips dels beneficis econò-
mics i socials que se’n deriven, farem possible el canvi de paradigma que re-
quereix la transició energètica iniciada i indispensable pel nostre futur. Al risc 
de no ser prou actius, hem de contraposar l’esperança de millora.
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Este trabajo se basa en el conocimiento obtenido a partir del análisis y la modeliza-
ción de diversos edificios realizados, a lo largo de los años, por Picharchitects, em-
presa pionera de la arquitectura sostenible en España. Las conclusiones muestran 
cómo la propia arquitectura, antes que la maquinaria añadida, es el vector principal 
en la obtención de edificios Nzeb y un parámetro determinante para la obtención de 
un modelo constructivo coherente en términos de calidad, coste y beneficio econó-
mico, en el contexto actual donde el sector de la edificación es responsable del 40% 
del consumo global de energía.

Introducción. Contexto Europeo

El sector de la edificación representa el 40% del consumo energético total de la 
Unión Europea y alrededor de un 36% de las emisiones de CO2. (IPCC, 2007:18-
41) (Berardi, 2012: 411-424) La reducción del consumo de energía en este ámbi-
to constituye, por lo tanto, una prioridad en el marco de la Estrategia Europea 
2020. Esta Estrategia marca tres objetivos claros:

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% respecto al 
1990 con el compromiso bajo acuerdo internacional de elevar el objetivo 
hasta el 30%.

• Aumentar la eficiencia energética con el fin de ahorrar un 20% del consu-
mo energético de la UE respecto de las proyecciones por el año 2020.

• Llegar a una contribución del 20% de fuentes renovables en el consumo 
de energía final de la UE en 2020 y del 10% en el sector del transporte.
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Ilustración 1. Objetivos Europa 20/20/20

En este contexto, el 19 de mayo de 2010 se publica la Directiva 2010/31/UE (Eu-
ropean Parliament, 2012) del Parlamento Europeo, relativa a la eficiencia ener-
gética de los edificios, que afecta al consumo energético de la calefacción, el 
calentamiento de agua, la refrigeración, la ventilación y la iluminación en los 
edificios nuevos y existentes, tanto residenciales como no residenciales. Esta 
directiva define, por primera vez, los edificios nZEB, nearly Zero Energy Buil-
dings: edificios de consumo de energía casi cero. (Pich Energy, 2017:18). Poste-
riormente, en la Convención sobre el Cambio Climático de diciembre de 2015 
(COP21, 2015) se aprobó el Acuerdo de París, para mantener el aumento de la 
temperatura mediana mundial por debajo de 2 ºC respecto al nivel preindus-
trial, y seguir esforzándose para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC, 
teniendo que ser las emisiones prácticamente nulas en el 2050. El Acuerdo de 
París también indica que se tiene que promover la resiliencia al clima y la adap-
tación de las ciudades al cambio climático. Actualmente a nivel normativo el 
edificio nZEB (nearly Zero Energy Building) se define como un edificio con un 
nivel de eficiencia energética muy elevado donde gran parte de la demanda 
tiene que estar cubierta por energía procedente de fuentes renovables. En 
este aspecto hay una diferencia sustancial con las primeras definiciones de edi-
ficios de consumo cero, NZEB (Net Zero Energy Building), donde se hace refe-
rencia explícita a que el balance energético total es cero, o sea la cantidad total 
de energía utilizada por el edificio es igual a la cantidad de energía renovable 
generada in situ. Todo el sistema constructivo, de instalaciones, gestión de 
obra y mantenimiento del edificio tiene que tener en cuenta las condiciones 
óptimas de rentabilidad en términos de coste-eficacia y calidad arquitectónica. 
Las necesidades nacionales y los compromisos internacionales obligan a Espa-
ña a realizar una política ambiciosa en materia de energía y sostenibilidad. As-
pectos como cambio climático, transición energética y la economía circular se-
rán las temáticas fundamentales que marcarán la evolución hacia una 
economía baja en carbono, acorde con los objetivos de la Unión Europea para 
2050 (Roadmap 2050). Con el fin de promover la competitividad, la sostenibili-
dad y la seguridad del suministro energético, se han elaborado una serie de 
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políticas y medidas relativas a la eficiencia energética de edificios, establecien-
do como objetivo para el 31 de diciembre de 2020 que todos los edificios nue-
vos tengan un consumo de energía casi nulo. Para edificios públicos este obje-
tivo se adelanta dos años, a 31 de diciembre de 2018 (Ana Romero Calix, 2017). 
En el Roadmap 2050 se especifica también cómo la colaboración entre todos 
los estados miembros en políticas de compartir transversalmente los sistemas 
de producción y distribución de energía permitiría ahorros ulteriores. Sin una 
estrategia integrada de cruce de frontera resultará un incremento del 12% de 
los costes de inversión y de un 18% en los costes de operación debido a la cons-
trucción de sistemas de producción de energía renovable en lugares que no 
permiten maximizar su rentabilidad y que tendrá como consecuencia una pro-
longada dependencia de los combustibles fósiles como el gas natural (Dries 
Acke et al., 2012). Según una investigación de Marique and Reiter (Reiter et al., 
2012 829:838), solo combinando varios usuarios consumidores se puede llegar 
a escenarios de reducción de impacto global con un determinado impacto y 
rentabilidad, debido principalmente a la viabilidad de tecnologías como el dis-
trict heating and cooling, cogeneración, producción energética a gran escala 
con solar o biomasa, que resultan poco accesibles con intervenciones indivi-
dualizadas. Este aspecto lleva la cuestión a una escala más global y de políticas 
tanto europeas como territoriales, beneficiándose también de mayores sub-
venciones.

En España el CTE (Código Técnico de la Edificación) a partir del 2006 ha ido au-
mentando la exigencia de los parámetros de eficiencia energética y de certifi-
cación de los edificios con una repercusión importante en la práctica construc-
tiva habitual generando una gran mejora en los edificios de nueva construcción. 
Según el informe del Ministerio de Industria (IDAE, 2015:1-9) solo el 7% de los 
edificios de nueva construcción en España tenían un certificado energético A, y 
la mayoría de los edificios tenía una calificación D (29%) y E (32%). De todas for-
mas estos valores denotan una mejora general respecto a los edificios existen-
tes construidos previamente a la entrada en vigor de la Certificación Energéti-
ca, donde no se registran edificios de clase A y la casi totalidad de las 
calificaciones energéticas está entre la E, con un 47% de certificados, la F con 
un 13% y la G con un 24%.
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Ilustración 2. Certificación energética en España, año 2015

La arquitectura como base para el ahorro

Reducir la demanda a través de la arquitectura

Antes de que surgiera el concepto y el requerimiento de edificios nZEB la cues-
tión energética en la arquitectura ya había manifestado su importancia, debido 
a una progresiva sensibilización del sector de la edificación de cara al cambio 
climático. No obstante, el desarrollo de un modelo arquitectónico sostenible 
ha quedado en un nicho de pocos profesionales y hoy en día todavía queda 
una cierta reticencia por parte de todos los actores involucrados en reinventar 
o readaptar el sistema de construir. Sin embargo, estamos en un momento en 
el cual temáticas relacionadas con el medio ambiente despiertan gran interés a 
nivel mediático, un poco por moda y un poco también porque el nivel de edu-
cación general está subiendo progresivamente, tanto que actualmente todo lo 
que lleva la palabra ecológico se percibe como de más valor. El mundo del mar-
keting ha sido capaz de coger estas inquietudes y convertirlas en temas centra-
les de cada campaña o imagen de empresa. En la última década, el sector de la 
construcción ha intentado ponerse al día con la tendencia del momento, a cau-
sa también del gran impacto ambiental del cual es responsable.

Para conseguir un edificio nZEB el consumo energético en los edificios se pro-
yecta antes de todo a través del diseño inicial. Como en otros sectores, en los 
edificios el concepto de reducir la demanda es el elemento básico para definir 
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el punto de partida de un desarrollo sostenible. Para una mejor comprensión 
del texto se especifica la diferencia entre Demanda y consumo energético. 
(Pich Energy, 2017:20)

Ilustración 3. Demanda energética a la izquierda y consumo energético  
a la derecha.

 

• Demanda energética: cantidad de energía necesaria para satisfacer los 
requerimientos de confort ambiental y uso, está condicionada por el as-
pecto arquitectónico del proyecto como la implantación, el uso, la mor-
fología y el sistema constructivo del edificio.

• Consumo energético: energía que requieren los sistemas (instalaciones) 
del edificio para satisfacer la demanda energética. Teniendo en cuenta la 
relación entre demanda y consumo son especialmente significativos la 
tipología y el rendimiento de estos sistemas.

Reducir la demanda en arquitectura se traduce en una metodología de diseño 
radicada en el aprovechamiento de los fenómenos climáticos, definidos en las 
estrategias bioclimáticas. En un clima como el de España y sobre todo Cataluña 
los factores del entorno climático permiten conseguir elevadas prestaciones 
energéticas a coste cero (Krawczyk, 2016). El proceso de aprovechamiento de 
los fenómenos climáticos empieza en la orientación en planta, en la ordena-
ción de elementos transparentes y opacos y pasa luego por las formas y geo-
metría de los espacios y por la elección atenta de los materiales y su articula-
ción en los detalles. En otros términos, optimizar el comportamiento 
energético de un edificio quiere decir modelar la arquitectura alrededor de su 
contexto bioclimático, definiendo así un lenguaje arquitectónico bien claro. 
Este lenguaje se densifica aún más si, a parte del aspecto energético, añadimos 
también todos los otros aspectos relacionados con el impacto medioambiental 
del edificio. Una parte considerable del impacto ambiental y del consumo ener-
gético se reduce con soluciones de proyecto sencillas que permiten aprove-
char los fenómenos naturales como la ventilación o la calefacción solar pasiva. 
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Estas soluciones de diseño no comportan ningún sobrecoste, sin embargo su 
aportación es determinante en la reducción de la demanda energética. Una de-
manda energética menor no solo comporta un ahorro en fase de uso, sino 
también en las fases previas, reduciendo también la inversión inicial como, por 
ejemplo, en instalaciones sobredimensionadas.

Relación entre consumo y confort

Es importante tener presente la relación entre consumo energético y confort. 
No siempre un consumo energético, por bajo o alto que sea, corresponde a la 
obtención de una situación de confort. Los usuarios en los edificios responden 
a la falta de confort de dos maneras: adaptando su entorno, por ejemplo, 
abriendo o cerrando las ventanas o encendiendo la climatización, o adaptán-
dose al entorno, por ejemplo, cambiando su vestimenta u ocupando los espa-
cios más confortables en función del día y de la temporada. Un nivel bajo de 
confort puede comportar importantes ahorros en términos de consumo ener-
gético, pero por razones obvias estos casos no tienen que considerarse en un 
balance energético global. Sin embargo, no son raros los casos en los cuales el 
consumo energético no corresponde a una condición de confort suficiente, so-
bre todo en edificios existentes en regiones de bajos recursos económicos. Por 
otro lado, son frecuentes los casos en los cuales requerimientos ambientales 
muy exigentes generan un gasto energético excesivo, generalmente debidos a 
usuarios poco concienciados o a edificios incapaces de mantener una situación 
climática adecuada. En ámbito normativo en España la parametrización del 
confort actualmente no tiene una definición suficientemente detallada: en las 
herramientas ministeriales este valor depende únicamente de los valores de 
temperatura de consigna de calefacción y climatización. Estos valores, aunque 
sean determinantes en establecer una condición de bienestar, no son los úni-
cos a considerar en el comportamiento climático real de un espacio habitable: 
en base a las recientes investigaciones científicas, se han desarrollado modelos 
de confort adaptativos (Nicol, 2009) que incluyen otras variables además del 
valor de temperatura de termostato. Estos valores suelen ser el movimiento 
del aire, la temperatura radiante y operativa, el factor de vestimenta, la tempe-
ratura exterior, la humedad relativa y el tipo de actividad (Hoyt, 2017). En fun-
ción de estos parámetros el valor de temperatura de consigna puede variar en 
algunos grados respecto al valor de referencia (ASHRAE, 2017) (UNE-EN 15251). 
Por lo tanto, para poder considerar un escenario más alcanzable y, económica-
mente rentable, los parámetros de clasificación de un edificio nZEB tendrán 
que considerar una condición de confort adaptativo en lugar de definir exclusi-
vamente unas temperaturas de consigna.
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Ilustración 4. Diagrama Givoni donde se marcan las áreas de confort: en 
abscisas los valores de temperatura del aire y en ordenadas el valor de 

humedad; las bandas verdes indican las distintas categorías de confort que 
pueden variar de 22 a 32 grados en función de las características 

bioclimáticas

Los cálculos energéticos son la herramienta de diseño fundamental para poder 
traducir aspectos técnicos de demanda energética, kilovatios y flujos de venti-
lación, en las características concretas de los elementos constructivos, metros 
cuadrados de ventanas, color de fachada y elementos de diseño funcionales. 
Estamos acostumbrados a que las instalaciones de clima y de iluminación apor-
ten cálculos de demanda para poder dimensionar adecuadamente las máqui-
nas. No es usual que esto pase con los edificios. En la base de este discurso 
está el concepto de que la arquitectura y los edificios son ellos mismos las ma-
quinas térmicas que tienen el papel y la obligación de generar espacios confor-
tables para las personas que los habitan, y cómo las climatizadoras se pueden 
estudiar, calcular y dimensionar para obtener el resultado mejor en términos 
de eficiencia energética y expresión formal. Por lo tanto, las simulaciones ener-
géticas y la modelización no tienen que verse como una herramienta justificati-
va finalizada a una certificación o a una letra, sino que se tienen que usar como 
las herramientas activas de diseño que determinen la forma, el volumen y la 
solución constructiva. Los parámetros energéticos, a la par de los cálculos es-
tructurales, no son un vínculo sino una oportunidad para llevar al límite las po-
sibilidades de los edificios y llevar a soluciones arquitectónicas creativas que 
permitan integrar todos los factores en un sistema sinérgico.
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Ilustración 5. Ejemplo de simulación energética. Comparativo de pérdidas y 
ganancias de calor en kWh/m2 año (ordenadas) de un edificio existente y el 

mismo edificio reformado

Si consideramos la problemática medioambiental como la determinante históri-
ca de nuestra época y las simulaciones energéticas y los parámetros medioam-
bientales como las herramientas técnicas de la arquitectura sostenible, esta-
mos connotando aún más un lenguaje arquitectónico tal y como se 
determinaron las corrientes del pasado: la arquitectura Gótica fue una ruptura 
con el pasado gracias a la evolución técnica y estructural simbolizada por los 
arcos rampantes; la revolución industrial llevó a otra ruptura y generó en toda 
Europa los movimientos modernistas, gracias a las propiedades constructivas 
del metal que permitieron liberarse del peso de los clasicismos y de los histori-
cismos; en las últimas décadas el diseño 3D y los cálculos paramétricos han per-
mitido desafiar la fuerza de la gravedad con la plasticidad de los edificios de-
constructivistas, escaparate de la nueva sociedad digital. En la época actual el 
contexto histórico nos demanda una respuesta al cambio climático y las simula-
ciones energéticas son la herramienta técnica que hará viable este cambio.

Arquitectura y economía circular

Dentro del sector de la edificación el concepto de economía circular se incorpo-
ra en gran parte en las certificaciones ambientales: LEED (USGBC, 2018), BRE-
EAM (BREAM ES, 2011), VERDE (GBCe, 2017), etc. El concepto se podría exten-
der al uso del edificio y su función a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de 
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sostenibilidad no se puede mirar exclusivamente hacia el aspecto energético y 
ambiental sin considerar el tema económico y el social, por lo tanto un edificio 
que simplemente es eficiente no puede ser sostenible si no viene acompañado 
por la calidad arquitectónica que valorice los espacios, los materiales y la rela-
ción con las personas y, al mismo tiempo, le confiera un valor económico más 
elevado y contrabalanceado por una inversión económica proporcionada. To-
dos estos aspectos entran en un ámbito compartido con el punto de vista de la 
economía circular. Es imprescindible para conseguir un edificio sostenible que la 
energía, los recursos, los materiales, la calidad del ambiente interior, el entorno, 
los aspectos sociales y económicos sean las herramientas de diseño del proyec-
to desde su origen. El sistema constructivo y los materiales juegan un papel sig-
nificativo en lo que es el impacto energético del edificio fuera de su fase de uso, 
o sea en la fase de extracción y producción de los materiales mismos en función 
de su coste energético y su proveniencia, en la fase de obra y en el final del ciclo 
de vida, en la fase de demolición y desmontaje. Pensar desde la fase de proyec-
to en cómo el edificio se tendrá que desmontar es la clave para garantizar un ci-
clo de vida cerrado en un contexto más amplio de economía circular.

Ilustración 6. Impacto ambiental de un edificio en todo su ciclo de vida

Este aspecto define de entrada unas metodologías constructivas y unas solu-
ciones formales precisas: el uso de la parcela será optimizado a la huella de un 
edificio compacto y que ofrezca un espacio público de calidad; el sistema cons-
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tructivo será cuanto más posible realizado en seco o industrializado, mejoran-
do el control de calidad sobre los productos mismos y la ejecución en obra que 
beneficiará también de tiempos de realización reducidos, con un sensible be-
neficio en términos económicos. Un sistema constructivo de este tipo es el úni-
co capaz de garantizar el máximo desmontaje y recuperación y sucesiva reutili-
zación de los elementos al final de ciclo de vida. La durabilidad de los materiales 
es otro aspecto importante que a veces no se tiene en cuenta o se infravalora 
en el momento de considerar el impacto ambiental. Actualmente, la industria 
de la construcción no ofrece un sistema de edificio totalmente desmontable 
técnica y económicamente viable, por lo tanto, en la mayoría de los casos tiene 
más relevancia un edificio con una gran durabilidad y al mismo tiempo una to-
tal flexibilidad de espacios que sean capaces de adaptarse a nuevos usos y 
cambios en el tiempo. En este aspecto se puede considerar el edificio como 
“nutriente técnico”, o sea un elemento que no puede reintegrarse totalmente 
como materia biológica, pero que se puede reutilizar al final del ciclo de vida 
(Michael Braungart, 2002). La mayoría de los proyectos no miran más allá de su 
primera función convirtiéndose en el tiempo en cajas poco flexibles a la evolu-
ción futura de la sociedad. Un edificio pensado desde el punto de vista de la 
economía circular tiene que permitir una flexibilidad total de los espacios para 
que en un futuro sea fácil su conversión a otra función totalmente distinta. 
Este aspecto tiene una repercusión muy importante en el valor del edificio, al 
no vincular estrictamente la función al edificio, el valor del inmueble se hace 
más resiliente a la imprevisibilidad del mercado futuro.

Punto de vista general del escenario económico

Este apartado no pretende ser un análisis completo y exhaustivo de todo el 
panorama económico, sino ser útil para dar un punto de vista general y resumi-
do sobre las herramientas económicas más usadas, a nivel global, para fomen-
tar el sector de la construcción sostenible. Impuestos, préstamos y donaciones 
son herramientas importantes para movilizar las finanzas necesarias para al-
canzar los objetivos de eficiencia energética. El papel de estas herramientas es 
poner en marcha los mercados financieros privados y motivar a los inversores 
a financiar medidas de eficiencia energética. Actualmente los estados euro-
peos han implementado distintas políticas energéticas, aunque de forma limi-
tada para determinar un cambio de paradigma en el mercado de la edificación. 
La directiva europea que impone los edificios nZEB, en España no se ha conver-
tido en normativa, quedando indefinidos de momento los aspectos técnicos 
para enmarcar un nZEB, aunque se hace referencia a que en la futura publica-

001-450 ponenciasEIX11.indd   274 23/07/2018   18:03:38



275

Mauro Manca, Jordi Paris, Felipe Pich-Aguilera, Teresa Batlle, Daniel Oncins

ción del nuevo código técnico se presenten dichos parámetros y correspondan 
a la cualificación energética más alta. Sin embargo, con el Real Decreto 
564/2017 (MPR, 2017), el estado español se comprometió a que todos los edifi-
cios nuevos sean edificios de consumo casi nulo a partir del 2021:

“A más tardar, el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos serán edificios de 
consumo de energía casi nulo, definidos en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la efi-
ciencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de pro-
veedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del su-
ministro de energía.”

“Los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública se-
rán edificios de consumo de energía casi nulo después del 31 de diciembre de 
2018.”

“Los requisitos mínimos que deben satisfacer esos edificios serán los que en cada 
momento se determinen en el Código Técnico de la Edificación.”

No obstante, se necesita una intervención política para mejorar la eficiencia 
energética en los edificios con el fin de superar las barreras del mercado y/o las 
fallas que obstaculizan la inversión en el rendimiento energético de los edifi-
cios para alcanzar objetivos de baja energía, incluso cuando sean rentables a 
largo plazo. Se mencionan abajo algunas de las barreras más frecuentes, prin-
cipalmente debidas a la gran complejidad del sector de la construcción y de las 
dinámicas entre inversores y usuarios finales:

• Baja priorización de la eficiencia energética: las inversiones en eficiencia 
energética son de baja prioridad en comparación con inversiones compe-
titivas, ya que los costes de energía representan en muchos casos una 
pequeña porción de los costes totales, aunque el aumento de los precios 
de la energía puede aumentar la demanda. El riesgo de inversión es de-
masiado alto todavía para predecir el valor del rendimiento de la inver-
sión y hay pocos técnicos capaces de utilizar todas las herramientas ne-
cesarias, como simulaciones energéticas dinámicas y conocimientos 
específicos en ciclo de vida e impacto ambiental, por lo tanto, una acción 
masiva hacia una modernización del modus operandi tarda en llegar.

• Falta de información: la información básica para inversores potenciales 
sobre el rendimiento energético de edificios individuales y el stock de 
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edificios a veces no está disponible o es poco clara y de escaso interés, 
limitándose a las etiquetas energéticas que, en la mayoría de los casos, 
difieren del comportamiento energético real de los edificios.

• Intereses divididos entre propietarios e inquilinos: en el caso de las pro-
piedades alquiladas, es probable que los propietarios no estén dispues-
tos a realizar inversiones si los retornos, en forma de reducción de las 
facturas energéticas, se acumulan para el inquilino. Del mismo modo, es 
probable que los inquilinos no estén dispuestos a realizar inversiones a 
largo plazo si no planean quedarse mucho tiempo en una propiedad en 
particular.

• Costos de transacción: más altos en ámbito de reforma debido a la gran 
cantidad de edificios y al valor relativamente bajo de cada inversión.

• Conocimiento y conciencia: falta de conocimiento sobre eficiencia ener-
gética como potencial oportunidad de inversión en todos los niveles, in-
cluidos los arquitectos, los ocupantes, los evaluadores, el personal de las 
instituciones financieras, etc. Además, no siempre se conocen las diver-
sas implicaciones a largo plazo de un edificio sostenible que surgen cuan-
do los beneficios sociales no se acumulan para el inversor inicial, sino 
para la sociedad en general a través de beneficios públicos como ahorros 
de salud pública, aumento del empleo, actividad económica, etc., o para 
generaciones futuras.

Algunas políticas activas para promover el cambio

Los impuestos energéticos pagados por los hogares y las empresas actúan 
como instrumentos económicos para respaldar la inversión en eficiencia ener-
gética en los edificios. Los precios más altos de la energía hacen que el negocio 
sea más persuasivo para la inversión en eficiencia energética en los edificios, 
ya que reducen el tiempo para pagar el coste inicial a través del ahorro de ener-
gía. También aumentan los ingresos que pueden destinarse al gasto en eficien-
cia energética en los edificios. Los precios más altos de la energía aumentan la 
rentabilidad de las inversiones en eficiencia energética. Sin embargo, los estu-
dios en varios países han demostrado que la respuesta del consumidor en el 
sector de los edificios a los precios más altos de la energía es relativamente 
inelástica a corto plazo debido al hecho de que existen otras barreras del mer-
cado en el sector de los edificios además de las externalidades, los incentivos o 
carecer de acceso a la financiación, y, por lo tanto, los precios de la energía por 
sí solos no serán suficientes para fomentar los edificios de baja demanda ener-
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gética. Los casos de familias con bajos recursos económicos necesitan una 
consideración especial cuando los precios de la energía aumentan y es posible 
que se necesiten medidas especiales para ayudar a invertir en medidas de re-
forma de baja demanda energética para reducir la carga de los crecientes cos-
tos de la energía. Actualmente, en España hay varios programas de subvencio-
nes anuales, tanto estatales (IDAE, 2018) como regionales, en Cataluña las del 
Patronat de l’Habitatge (PMH, 2017). Las subvenciones se utilizan principal-
mente para fomentar la inversión en eficiencia energética en edificios residen-
ciales y para promover medidas únicas, como la instalación de equipos indivi-
duales de eficiencia energética o, en algunos casos, medidas de aislamiento. 
Los importes adjudicados por los programas de subvenciones están limitados 
por los presupuestos asignados a los respectivos programas, que se renego-
cian para cada ciclo de subvenciones. Esto reduce la previsibilidad de los cos-
tes de inversión futuros en el sector de la construcción, siendo útil para prepa-
rar el mercado para programas de modernización más profundos cuando la 
familiaridad con las medidas de eficiencia energética en los edificios es baja. 
Sin embargo, ya hay suficientes tecnologías, por lo tanto, ahora se requieren 
otros instrumentos políticos para pasar a una modernización profunda que in-
volucre la totalidad del edificio. Es poco probable que se logre una transforma-
ción profunda a gran escala solo a través de los programas de subvenciones, 
que pueden ser útiles para implementar medidas de eficiencia energética en 
hogares de bajos recursos, aunque es probable que dichos programas produz-
can menos beneficios ambientales en comparación con los programas que tie-
nen mayor potencial técnico. En cambio, otros beneficios como los beneficios 
para la salud pueden ser importantes. Otro vector que da agilidad y viabilidad 
al cambio hacia un sector de la edificación sostenible es la posibilidad de acce-
der a préstamos y financiaciones mirados a premiar aspectos de eficiencia 
energética y sostenibilidad, facilitando el mercado para edificios de bajo con-
sumo de energía y reduciendo el coste de financiación de inversiones de efi-
ciencia energética para los propietarios de viviendas. Saber cuantificar y para-
metrizar con el máximo nivel de predictibilidad es parte crucial del paquete de 
políticas necesarias para aumentar la inversión en edificios de baja energía. El 
uso de la mejora del rendimiento térmico para todo el edificio como un criterio 
de elegibilidad tiene muchos beneficios en comparación con el uso de criterios 
técnicos para cada medida elegible. Las simulaciones energéticas previas son 
imprescindibles para el éxito de los planes de préstamos, constituyendo la he-
rramienta principal para poder incorporar en los proyectos los factores ener-
géticos. Está claro que todos los programas de ayuda tienen que venir desde 
arriba, con políticas a medida, dado que los programas de préstamos no con-
templan muchas de las otras barreras para aumentar la inversión en edificios 
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de eficiencia energética y difícilmente todos los actores en el sector de la cons-
trucción se mueven de forma coordinada, con lo cual una inversión no siempre 
corresponde a un retorno económico claro por el inversor mismo.

PROYECTOS DESTACADOS DE OBRA NUEVA

Sant Joan de Reus

• Superficie de obra: 103.095 m2

• Coste obra (PEM): 107.380.015 €

Ilustración 7. Hospital Sant Jon de Reus, vista desde el acceso principal 
(izquierda), vista lateral exterior de la rambla central (derecha)

 

El nuevo Hospital Universitario Sant Joan de Reus (PICH ARCHITECTS y MO-
REA-CORÁN ARQUITECTOS, 2010), realizado en 2010, se concibe como motor 
de expansión de una zona de ensanche del municipio donde se planifica gene-
rar un nuevo barrio tecnológico. Esa dimensión urbana marca su concepción 
tramada, capaz de generar recorridos y enlazar con los flujos de la ciudad. El 
edificio se implanta en una gran pastilla horizontal con dos sótanos y planta 
baja, sobre ella se sitúa un peine de 6 barras de internación de dos plantas cada 
una. La fachada Norte apoya uno de los viales de acceso rápido a la ciudad me-
diante unos cuerpos en voladizo que albergan los espacios de internación. El 
eje de circulación público del hospital está orientado a Sur y se concibe como 
una gran avenida, espacio de transición entre el exterior y el interior.
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Ilustración 8. Hospital de San Joan de Reus, vista exterior de la distintos 
repartos

El proyecto busca modular la escala de un gran equipamiento hospitalario, 
desde la escala urbana propia de los espacios de acceso y de circulación públi-
ca hasta la escala propiamente de hospitalización, con sus necesidades de 
proximidad y recogimiento. En este sentido el área pública se trata, tanto fun-
cional, como climáticamente, como si de una calle cubierta se tratase y agru-
pando el área de internación entorno a tres patios exteriores ajardinados, ha-
cia donde vierten las habitaciones, tratando de humanizar la vida de esta área.

El hospital es un edificio singular a nivel energético y arquitectónico, su espa-
cio principal que ordena funcionalmente todo el edificio ha sido pensado des-
de el principio para no necesitar climatización tanto en invierno como en vera-
no. La eficiencia energética se ha considerado en todos los ámbitos del diseño 
a partir de los aspectos funcionales: un hospital es una infraestructura que 
constantemente está sometida a cambios, ampliaciones y reformas de sus ser-
vicios, el hecho de conseguir un diseño flexible y ordenado implica que el edifi-
cio pueda adaptarse al máximo a lo largo del tiempo, ampliando su vida útil. La 
circulación se hace clara a lo largo del atrio principal al cual se conectan todas 
las alas y departamentos del hospital, evitando interferencias entre circulación 
publica, médica y técnica. Este sistema, con luces de más de 13 metros, permite 
una gran adaptabilidad a los cambios de uso, de servicio y de tecnología, dejan-
do la posibilidad de crecer de forma ordenada, en caso de necesidad, mante-
niendo la misma jerarquización de espacios. Este orden de espacios coincide 
con su función y su relativa demanda de confort, permitiendo una distribución 
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de temperaturas adecuada según el tipo de uso de cada espacio, moderando 
proporcionalmente la demanda energética del edificio. Empezando por el es-
pacio principal, la “rambla” de acceso, donde se mantiene una temperatura de 
confort adecuada de forma natural a través de la propia forma y orientación, 
que es capaz de protegerse de la radiación solar en verano y aprovecharla en 
invierno. Desde la rambla se accede a la sala de espera donde la temperatura 
ya se ajusta a través del sistema de climatización, aunque se adapta a unos re-
querimientos menos exigentes. Al final, en las salas de consulta el control de 
temperatura es más estricto.

Ilustración 9. Estrategias bioclimáticas de ventilación natural  
y radiación solar que permiten controlar naturalmente el clima interior de la 

rambla central

Esta distribución de los espacios según gradiente térmico permite un ahorro 
importante en consumo de climatización que si lo repercutimos por la gran su-
perficie del edificio corresponde a un ahorro económico significativo; el hecho 
de que el espacio más grande de todo el hospital no requiera algún sistema de 
climatización es ejemplar. A nivel de iluminación natural, todos los espacios es-
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tán caracterizados por una elevada autonomía lumínica independiente de la 
luz artificial. El edificio se ha diseñado desde el principio en función del confort, 
de la eficiencia energética y funcional y de la sostenibilidad, a través de modeli-
zaciones paramétricas y cálculos energéticos que han sido la herramienta es-
tructural para que la respuesta arquitectónica a la demanda de confort pudie-
se ser precisa y cuantificable y se tradujera en una precisa geometría y 
organización volumétrica y funcional coherente y de calidad. Esto ha permitido 
concebir en todos los ámbitos de diseño arquitectónico unos ahorros energéti-
cos importantes evitando grandes instalaciones térmicas o de renovables 
como fotovoltaica o geotermia que hubieran incrementado significativamente 
el coste del edificio. El hospital de Sant Joan de Reus se pudo construir con una 
ratio de 1.200 €/m2 colocándose en la franja baja de precios de la tipología hos-
pitalaria.

Centro Científico Tecnológico Leitat

• Superficie de obra: 4.468 m²

• Coste obra (PEM): 5.250.000 €

Ilustración 10. Oficinas de Leitat, vista desde la calle Pallars (izquierda), vista 
desde la plaza interior (derecha)

 

El edificio se sitúa en el barrio de Sant Martí del ensanche Barcelonés, en la 
zona rebautizada hace unos años como distrito de innovación 22@, próxima 
al barrio del Poble Nou, donde históricamente se concentró un gran número 
de industrias, y que ahora está en pleno proceso de reconfiguración. Una de 
las peculiaridades de este emplazamiento es justamente un factor decisivo 
en los resultados energéticos del edificio: disponer de conexión a la red de 
DHC (District Heating and Cooling) Districlima, que le suministra tanto frío 
como calor obtenido a base de fuentes energéticas de bajo impacto. La sede 
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de LEITAT, además de acoger su programa interior, también genera un nuevo 
espacio urbano, una plaza parcialmente cubierta, resguardada bajo el gran 
voladizo que forma el propio edificio. Esta plaza conecta la calle con el patio 
de manzana y genera un espacio protegido de encuentro y de estar. Varias 
premisas guían el proyecto, y una de las centrales es la voluntad de construir 
un edificio industrializado con técnicas reversi bles hasta el máximo razona-
ble, con elementos prefabricados/industrializados y con uniones reversibles 
lleva incorporado un alto nivel de exigencia en lo que respecta a precisión, ri-
gor y limpieza conceptual. Se busca hacer factible el montaje en seco y el des-
montaje completo del edificio para, en caso extremo, volverlo a construir en 
otro empla zamiento. El ahorro en materiales se aborda haciendo trabajar el 
mínimo de elementos y materiales asignándoles a cada uno de ellos el mayor 
número de funciones asumibles dada su naturaleza. Por ejemplo, las losas 
alveola res de hormigón armado pretensado que forman los forjados no solo 
cumplen su función estructural, sino que cumplen tres funciones más. Dada 
la gran masa de estos elementos se aprovecha su inercia térmica como depó-
sito de energía calorífica para estabilizar la temperatura de los espa cios inte-
riores. Para cumplir con la máxima eficiencia esta misión, las losas se dejan 
completamente expuestas al ambiente inte rior, formando por lo tanto el aca-
bado visible de gran parte de los techos. Además, su particular geometría con 
alveolos interiores en forma de tubos rectos permite aprove charlos para rea-
lizar a través de ellos parte de la canalización del aire de retorno y re-
circulación dentro del sistema de climatiza ción. Cada losa, por lo tanto, se 
aprovecha simultáneamente como estructura, acaba do, depósito de energía 
térmica y conduc ción de aire de retorno. La fachada es uno de los elementos 
diferen ciadores de la propuesta, ya que es en ella en donde se resuelven va-
rios de los temas clave del edificio. Se trata de una fachada ventilada, con la 
hoja exterior situada a 60 cm de la hoja in terior. Este amplio espacio ofrece 
dos ven tajas.
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Ilustración 11. Evaluación de impactos ambientales con la metodología 
VERDE – GBCe

Por una parte mejora la protección frente a sobrecalentamientos. Al tener una 
gran cámara de aire extraordinariamente ventilada, la difusión del calor que se 
pu diese generar en los elementos de la hoja exterior expuestos al sol resulta 
excelente. Por otra parte, permite que gran parte de las instalaciones transcu-
rran por él. Así se puede intervenir en ellas sin afectar en ab soluto al interior 
del edificio, ya sea para su mantenimiento, incorporar cambios, hacer amplia-
ciones e instalar nuevos servicios. La fachada además tiene un tratamiento fo-
tocalítico que permite limpiar el aire y descontaminarla, absorbiendo el CO2 
contenido en el aire. Para el diseño de este edificio se ha seguido la herramien-
ta de certificación VERDE, una aproximación al estudio de ciclo de vida de los 
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edificios emitido por el Green Building Council España. Esta metodología per-
mite vigilar de manera transversal el impacto ambiental del edificio en referen-
cia a once ámbitos ambientales: cambio climático, pérdida de fertilidad del 
suelo, pérdida de vida acuática, cambio en biodiversidad, salud de los ocupan-
tes, agotamiento de energía no renovable, agotamiento de recursos no reno-
vables, generación de residuos, calidad del ambiente interior y coste económi-
co. Considerar todos estos aspectos durante todas las fases de proyecto y 
obra ha permitido obtener una reducción global del impacto del edificio supe-
rior al 70% respecto a un edificio con las mismas características realizado de 
manera tradicional, consiguiendo excepcionales resultados por ámbito, como 
una reducción del 83% del impacto sobre el cambio climático del edificio, el 
100% de impacto reducido en biodiversidad, gracias al uso de plantas autócto-
nas que se riegan integralmente a través del agua de lluvia recuperada y un 
100% de reducción de impacto ambiental de agotamiento de recursos no reno-
vables. Estos resultados además han permitido mantener el coste de construc-
ción material por debajo de la media nacional con un coste de 1.175 € al m2.

Viviendas unifamiliares en calle Pomaret

• Superficie de obra: 350 m2

• Coste obra (PEM): 700 €/m

Ilustración 12. Casas Pomaret, vista exterior e interior donde se puede 
apreciar la simplicidad de los materiales de construcción

 

Se trata de un conjunto de viviendas pareadas ubicadas en el límite de la ciu-
dad de Barcelona, lindando el espacio natural de Collserola. La edificación se 
organiza en tres plantas, una planta sótano de aparcamiento, instalaciones y 
almacén, una planta baja donde se distribuye la zona de día y una planta alta 
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de dormitorios y estudio; la adaptación progresiva a la topografía permite una 
estrecha relación de cada planta con el espacio exterior. La propuesta se conci-
be, en su totalidad, desde la integración de sistemas industriales ensamblados. 
La percepción de las viviendas desde la calle es de cuatro volúmenes, cuatro 
módulos autónomos, industrializados y ligeros; son estos módulos los que ge-
neran y delimitan el espacio interior y exterior de la vivienda, aportando una 
complejidad volumétrica y espacial así como permitiendo visuales diversas, 
tanto desde el exterior como desde el interior. Una única cubierta ajardinada 
recoge la volumetría de los módulos. Toda la edificación ha partido de criterios 
medioambientales y de sostenibilidad, priorizando el comportamiento pasivo, 
que permita una reducción del impacto ambiental y de demanda energética. 
Se priorizan las ventilaciones cruzadas naturales. Se introducen sistemas acti-
vos de ventilación natural. La vegetación se integra a la arquitectura y es ele-
mento indispensable en el buen comportamiento bioclimático. El principal ele-
mento industrializado son sus módulos tridimensionales de 12 m de longitud x 
3 m de ancho, compuestos por pilares metálicos y losa de hormigón y que in-
corporan en su envolvente un sistema integral, desarrollado por un panel me-
tálico de 2,80 x 0,60 con un aislamiento de lana de roca y unos perfiles que 
sustentan tanto los tabiques interiores como la fachada ventilada cerámica. 
Las viviendas se han desarrollado desde sistemas pasivos y activos de reduc-
ción y eficiencia energética. El proyecto se ha desarrollado considerando como 
aspecto prioritario la conexión de las estancias y su orientación solar y de vien-
tos dominantes, para favorecer la ventilación natural cruzada: por un lado, la 
vegetación como elemento esencialmente constructivo que aporta confort y 
optimiza la refrigeración natural. Por otro lado, se incorporan unos pozos ca-
nadienses, como sistema activo de ventilación natural. Un conjunto de conduc-
tos, enterrados bajo la planta sótano, por el que circula aire permite un inter-
cambio de calor con el terreno. Este aire, más fresco en verano que el aire 
exterior y más caliente en invierno, es impulsado hacia el interior de la vivien-
da, aportando confort y reduciendo el consumo de energía convencional. To-
das las aberturas orientadas a Sur-Oeste de las viviendas disponen de protec-
ciones solares. Los módulos tridimensionales de planta segunda vuelan sobre 
el estar ejerciendo de porche y, por tanto, de umbráculo en verano.
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Ilustración 13. Sección bioclimática donde se explican  
todas las estrategias pasivas: recuperación del agua de lluvia,  

protección y captación solar, ventilación natural, pozos canadienses,  
inercia térmica

Las aberturas de los módulos disponen de una celosía de piezas cerámicas de 
gran formato, fabricadas localmente, con unas dimensiones precisadas en 
proyecto desde un estudio de soleamiento. La vegetación tiene una función, 
en toda la edificación, de refrigeración y protección solar, una malla metálica 
a doble altura es la base que permite trepar a una vegetación de hoja caduca 
que protege en verano y permite el efecto invernadero en invierno. Existe 
una red de saneamiento en las viviendas que separa las aguas pluviales de las 
aguas residuales, permitiendo recuperar las aguas pluviales y reutilizar las 
aguas grises. Las aguas grises se reutilizan para las cisternas de los inodoros 
y el agua de lluvia se almacena para uso en la jardinería. Este ejemplo de ar-
quitectura sostenible es bastante emblemático por su articulación en varias 
soluciones bioclimáticas que no implican un coste añadido respecto a la prác-
tica habitual. El coste de ejecución de 700 €/m2 se coloca en la franja baja de 
coste de construcción para obra nueva en Barcelona. Estrategias altamente 
ventajosas como la calefacción solar pasiva en invierno y el control solar en 
verano son aspectos que se controlan a partir de la arquitectura misma de 
los espacios, en función de la orientación, la superficie de ventana expuesta 
a sur y los elementos de protección horizontal que, exclusivamente por su 
geometría, permiten regular la entrada de sol durante todo el año en función 
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de su inclinación. Además, la solución constructiva prefabricada y el diseño 
interior sencillo, que valoriza el material mismo de los elementos constructi-
vos, comportan una ulterior reducción de coste, manteniendo un nivel de ca-
lidad elevado.

PROYECTOS DESTACADOS DE REFORMA

Análisis de optimización energética de una manzana en el Eixample

La rehabilitación energética de edificios en la ciudad de Barcelona y, en gene-
ral, en la mayor parte de ciudades mediterráneas, tendría que incrementarse 
para llegar al nivel de otras ciudades europeas. La densidad de la trama urbana 
de las ciudades de nuestro ámbito, donde casi la totalidad de los ciudadanos 
viven en bloques de pisos, añade complejidad a la concreción de este tipo de 
proyectos, que requieren el acuerdo previo entre vecinos de la misma comuni-
dad para su puesta en marcha.

Ilustración 14. Esquema de la intervención en una manzana tipo

001-450 ponenciasEIX11.indd   287 23/07/2018   18:03:39



288

El edificio nZEB, el nuevo modelo arquitectónico que consuma cero...

A través de un análisis detallado de las manzanas del Eixample (PICH ARCHI-
TECTS et al., 2016), se establecen las bases del modelo y de las actuaciones de 
renovación energética del Conjunto Urbano y de futuras actuaciones a nivel 
de manzana que se desarrollen en otras partes de la ciudad de Barcelona, en 
especial del Ensanche. Una actuación en este distrito necesita una lectura 
contemporánea del Pla Cerdà, que permita lograr los nuevos requerimientos 
contemporáneos de sus valores sociales, urbanos, ambientales y arquitectó-
nicos inherentes a las trazas fundacionales del propio Plan. En función de las 
directrices europeas, que ponen la atención hacia unas actuaciones integra-
das e interconectadas a nivel urbano, el enfoque del estudio no ha tenido en 
cuenta únicamente las actuaciones a nivel individual de vivienda, que se redu-
ciría a la única solución posible: un cambio de instalación con una repercusión 
mínima en su impacto ambiental global. En un escenario más amplio, se ha 
considerado la Isla en su conjunto, incorporando todos los usos comerciales y 
terciarios, además del residencial. Por otro lado, se investigaron las deman-
das y las aspiraciones de los propios vecinos con el objetivo también de cono-
cer su contexto social. También se ha considerado integrar soluciones ener-
géticas innovadoras de tipo pasivo, que suponen una clara mejora patrimonial 
de las viviendas, y de tipo activo, como sistemas colectivos de alta eficiencia 
energética con apoyo de energías renovables. Una de las medidas más impor-
tantes propuestas ha sido intervenir en las fachadas y cubiertas de los patios 
de isla y de las azoteas, rehabilitándolas por el uso de los vecinos y mejoran-
do su prestación energética. Como punto de partida, ha sido imprescindible 
caracterizar el estado actual tanto desde la vertiente técnica, arquitectónica 
y de instalaciones, como socioeconómica, mediante la realización de trabajos 
de encuestas y de inventario, clasificando los edificios en diferentes tipolo-
gías, histórica, tradicional y moderna, representativas de los edificios de la 
manzana. El 77% de las fincas residenciales corresponden a la tipología históri-
ca, es decir, que de media tienen más de un siglo de vida y que, en la mayor 
parte de los casos, presentan serias carencias de mantenimiento de las insta-
laciones y de las fincas en general. Las posibles alternativas técnicas a plan-
tear consisten en necesidades básicas de actuación en las fincas, como por 
ejemplo el mantenimiento, combinándolas con soluciones de mejoras ener-
géticas. Por ejemplo, en caso de trabajos de mantenimiento que requieren el 
montaje de andamios se aprovecha para aislar térmicamente los patios inte-
riores a un coste marginal. Una estrategia de actuación de este tipo represen-
ta un verdadero cambio de paradigma energético y ambiental, y comportan 
una transformación real de la manzana, aportando una mayor calidad de vida 
a los vecinos. En cuanto a medidas pasivas o de infraestructura, se propone el 
aislamiento de todos los cerramientos, salvo la fachada exterior, donde el ni-
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vel de protección patrimonial en la mayor parte de las fincas invalida la posi-
bilidad de actuar, y la sustitución de los vidrios simples y carpinterías de ven-
tanas.

Ilustración 15. Detalles de actuación

Hay que remarcar que en todas estas actuaciones se ha querido ir un paso más 
allá y, siempre que ha sido posible, por ejemplo, una intervención en cubierta 
no solo se limita a aislarlas sino a convertirlas en azoteas verdes o, además de 
aislar las medianeras, proponemos colocar paneles fotovoltaicos en las que es-
tén soleadas. Como también se percibe un interés por parte de los vecinos 
consultados en la integración del verde, se propone la recuperación del uso 
colectivo de las azoteas y de las cubiertas del centro de manzana. Otras pro-
puestas de mejora pasivas también contemplan soluciones innovadoras, como 
los espejos reflectantes de luz solar en los patios de luces o la instalación de 
una pérgola en las azoteas, que tenga la propiedad de cerrarse con elementos 
transparentes generando invernaderos y ofreciendo al mismo tiempo una su-
perficie de apoyo a los paneles solares y fotovoltaicos. Este mismo concepto 
se propone también por la fachada generando una “fachada inteligente”, su-
perpuesta a la fachada del patio interior de manzana, que permite apoyar a los 
elementos de protección solar, canalizar de forma ordenada las redes de distri-
bución existentes y futuras, añadiendo una mejora del paisaje urbano, redise-
ñando el perfil interior de la manzana con un elemento regular y ligero que 
oculta los volúmenes secundarios añadidos.

En cuanto a medidas de mejora activas, se recoge la necesidad de renovación 
de las maquinarias de ascensor obsoletas, sustituyéndolas por otras de alta efi-
ciencia energética. Se proponen tres alternativas básicas para el acondiciona-
miento térmico y la producción de agua caliente sanitaria: sistemas individua-
les basados en calderas de condensación, sistemas centralizados de bloque 
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con bomba de calor y sistema centralizado de producción de calor, frío y ACS a 
nivel de manzana.

Ilustración 16. Ahorro energético y ahorro económico

El escenario final integra el conjunto de estrategias que permite una verdadera 
transición energética con un nuevo modelo energético y social. Para que tenga 
éxito tiene que emerger una nueva identidad vecinal que reúna el conjunto de 
la manzana, no como sumatorio de las comunidades existentes sino integran-
do directamente a los vecinos. Además del valor social, se aportan otros valo-
res más generales como, por ejemplo, la descongestión del barrio, la disminu-
ción de la polución ambiental, la atenuación del efecto isla de calor, la 
producción de energía renovable, la activación de un nuevo diálogo vecinal y la 
revalorización del bien inmobiliario. Este valor cualitativo añadido tiene que 
ser tenido en cuenta para evaluar el modelo en toda su dimensión. La recupe-
ración del centro de manzana para uso vecinal puede complementar ciertas 
carencias de un barrio congestionado, posibilitando el ocio de los vecinos y la 
producción centralizada de clima y energía. La normativa vigente ayuda a co-
menzar un diálogo con los propietarios afectados, buscando fórmulas ingenio-
sas que permitan utilizar las azoteas sin afectar forzosamente el uso inferior. 
Finalmente, se considera absolutamente necesaria la complicidad y la implica-
ción de la administración pública, para hacer viable este tipo de proyectos, tan-
to en cuanto a la tramitación como en cuanto al apoyo a los vecinos para supe-
rar las diferentes barreras identificadas como la cesión del uso de las azoteas 
del centro de manzana, facilitación en temas de financiación y arbitraje.

Estudio energético y proyecto de reforma del ayuntamiento de Calaf:

• Sup. edificada: 1.218,5 m²

• Presupuesto PEM: 113.369,77 €

• Tiempo de amortización: 11 años
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El proyecto de reforma energética empieza por un pormenorizado análisis y 
recogida de datos del estado actual del edificio para identificar y cuantificar las 
partes o sistemas del edificio más deficitarias. Este proceso se acompaña des-
de el principio con simulaciones energéticas capaces de cuantificar la demanda 
energética, localizando las pérdidas con un nivel de precisión muy elevada de 
cada elemento constructivo, cerramiento o ventana. Las simulaciones energé-
ticas se han desarrollado con herramientas computarizadas, pudiéndose reali-
zar un análisis detallado del comportamiento del edificio teniendo en cuenta 
las diferentes zonas y usos correspondientes. De este modo se calcula la de-
manda del edificio y el consumo energético con el sistema de climatización de 
que se dispone y este análisis se comprueba con las facturas de los últimos 
años. El uso de cálculos y simulaciones energéticas permiten prever el éxito 
potencial de cada medida de reforma, pudiendo así controlar y planificar con 
buena precisión las intervenciones y los tiempos de amortización. Con la infor-
mación y el valor de magnitud de las pérdidas energéticas en cada zona, y por 
cada elemento constructivo, se estudian una lista de medidas de mejora en las 
partes más significativas.

Ilustración 17. Edificio del Ayuntamiento de Calaf (izquierda),  
comparativo consumos del estado inicial  

con estado reformado

 

El Ayuntamiento de Calaf se encuentra al lado de la iglesia del casco antiguo 
y está conformado por la anexión de tres bloques contiguos con fechas de 
construcción diferentes distribuidos en planta baja, dos plantas piso y la bu-
hardilla donde se ubica el archivo. La zona climática de Calaf, según CTE 
DBHE Apèndix D, es D1 con inviernos fríos y largos, y veranos calientes y cor-
tos. Un elemento distintivo de este edificio es el núcleo de escaleras confor-
mando un triple espacio interior dispuesto en el centro y terminado con un 
lucernario orientado a Sur-Oeste en cubierta. Este núcleo está doblado al 
pertenecer en el pasado a dos unidades funcionales distintas, generando un 
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lucernario común en cubierta de 55 m2 que dispone de una obertura perime-
tral permanente. La envolvente del edificio carece de aislamiento térmico a 
excepción de la cubierta y las ventanas son de vidrio simple, disponiendo de 
una resistencia térmica ineficiente y con un nivel de infiltraciones elevado. 
Los espacios de tránsito, almacenaje o de uso esporádico suponen un por-
centaje muy elevado en el conjunto del edificio y no están aislados de las 
zonas climatizadas habituales, hecho que favorece que la climatización no 
dé abasto en la temporada invernal en la mayoría de los recintos. Los tres 
factores determinantes en el consumo energético del edificio del Ayunta-
miento de Calaf son las pérdidas por la envolvente, una distribución de la 
ocupación ineficaz y una instalación infradimensionada. Así mismo se pro-
pusieron una serie de posibles medidas de mejora, independientes y conjun-
tas, para solucionar estos aspectos, valorando el ahorro energético, la viabi-
lidad de implementación, su eficacia, la inversión inicial y su amortización. 
Se propone aislar por el interior la fachada, por el exterior el forjado, con-
trolar las infiltraciones del edificio y aprovechar el lucernario para conservar 
las ganancias solares y reducir las pérdidas por su perímetro. También se 
sugiere una distribución de la ocupación eficaz climatizando únicamente las 
zonas en uso. La mejora de la envolvente propuesta conlleva una bajada del 
73,8% del consumo en calefacción. En cuanto a medidas de mejora activas, 
se sugiere el cambio de instalación de la climatización por una bomba de 
calor más eficiente, que permitiría bajar un 68% los consumos de clima. Tam-
bién se predimensiona una instalación fotovoltaica que haría posible cubrir 
casi totalmente los consumos eléctricos y de refrigeración en un escenario 
reformado. Este proyecto demuestra cómo no siempre el cambio del siste-
ma de instalación por uno más eficiente corresponde a un ahorro respecto a 
una reforma energética integral de la envolvente. El coste de las instalacio-
nes se estima por un valor de 197.600,00 € con un ahorro del 68% y un tiem-
po de amortización de 19 años, y el presupuesto de las medidas de mejora 
pasiva es de 113.369,77 €, con un ahorro del 74% y un tiempo de amortización 
de 11 años.
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Descripción Inversión Ahorro 
anual*

Eficacia
(% de mejora 
en clima)**

Tiempo de 
amortización 

(años)

Cambio de lucernario 28.200,00 € 1.820,28 € 18 11

Substitución de las ventanas en 
la medianera de iglesia

1.180,90 € 125,13 € 1 6

Aislamiento fachada por el 
interior

36.599,90 € 2.373,98 € 24 10

Aislamiento fachada por el 
interior y el exterior

133.200,12 € 2.373,98 € 24 28

Cambio carpinterías 23.233,75 € 1.597,75 € 16 10

Aislamiento Forjado 21.417,50 € 655,28 € 7 20

Sectorización 4.162,32 € 2.343,88 € 31 2

Conjunto de medidas de 
mejora pasivas

113.613,47 € 7.331,15 € 74 11

Paneles fotovoltaicos 46.038,54 € 3.856,53 € 0 7

Cambio Máquina de clima 197.599,67 € 6.756,51 € 68 19

* Ahorro del primer año según precios actuales de la energía.

** Mejora en la reducción de la demanda energética necesaria para conseguir el nivel de confort. 

Otros aspectos a considerar son la durabilidad de las medidas y el confort con-
seguido con las mejoras pasivas: actuar en los elementos constructivos asegu-
ra una mejora definitiva de las prestaciones energéticas a lo largo de la vida útil 
del edificio, mientras que la durabilidad de las instalaciones se reduce a un 
tiempo limitado de entre 15 y 20 años. Por otro lado, a menos que no se consi-
ga una independencia de las máquinas, siempre se tendrá que reemplazar el 
sistema de climatización, constituyendo un gasto inevitable, aunque un edifi-
cio eficiente permite reducir sensiblemente la entidad de las instalaciones.

Conclusiones

Las políticas nacionales y sobre todo europeas han marcado los hitos impor-
tantes para que el modelo constructivo se convierta en un modelo sostenible. 
El primer paso ha sido definir y exigir los edificios nZEB, como criterio mínimo 
de cumplimiento normativo, este aspecto define un nuevo modelo para el sec-
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tor de la construcción que cambia sensiblemente la dinámica de demanda y 
oferta. De ahora en adelante un edificio con consumo cero será la exigencia 
mínima, por lo tanto, todo el sector tendrá que ser capaz de responder mante-
niendo el estándar de calidad de la buena práctica habitual. hoy en día, esta 
transformación no está actuando con la velocidad esperada, y el modelo nZEB 
cuenta todavía con un número muy limitado de ejemplares. Al no ser una solu-
ción arquitectónica ya consolidada, el riesgo y el mayor miedo es el sobrecoste 
que el nuevo modelo conlleva: si por un lado hay sistemas añadidos que enca-
recen el coste de construcción, como los sistemas de producción de energía 
renovable, por otro lado un proceso de diseño que tiene en cuenta desde el 
principio la energía y los impactos medioambientales permite bajar el precio 
total del proyecto hasta por debajo del coste de un edificio de referencia con 
las mismas características concebido de forma tradicional.

Las herramientas de simulación energética permiten optimizar el diseño arqui-
tectónico en función de su comportamiento energético, de esta manera es po-
sible tener un control de costes preciso en función del coste de uso del edifi-
cio, introduciendo también como variable el tiempo de retorno o el ahorro 
directo. Si un edificio se concibe desde el principio teniendo en cuenta el as-
pecto energético, él mismo por sus características constructivas, de emplaza-
miento y orientación será capaz de reducir pasivamente su demanda energéti-
ca, pudiéndose reducir al mínimo la inversión en instalaciones y la necesidad de 
añadir sistemas de producción de energía renovable. En proyectos de reforma, 
actuar en la mejora de la envolvente comporta una mejora de confort y de con-
sumo definitiva, mientras que las instalaciones tienen una vida útil limitada a 
los 15-20 años y una eficacia menor a nivel de confort. Si al aspecto energético 
le añadimos los aspectos de impacto medioambientales, el coste de construc-
ción puede ser aún más reducido.

Es de fundamental importancia reducir lo superfluo y minimizar el impacto de 
la construcción y de la producción que indirectamente comporta una reduc-
ción en consumo energético y en uso de material que se traduce en un poten-
cial ahorro económico. Actualmente la industria de la construcción conserva 
las dinámicas de la construcción tradicional que hacen más competitivas solu-
ciones constructivas más consolidadas en un modelo de producción en masa. 
Esto de momento hace menos competitivos sistemas constructivos más efi-
cientes y potencialmente más económicos como los elementos prefabricados 
e industrializados y las construcciones en seco. Estos sistemas se tienen que 
considerar en la totalidad de su ciclo de vida, aspecto que puede conferir un 
gran valor añadido y que la construcción tradicional no puede aportar. Es im-
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portante destacar que la producción de elementos prefabricados y componen-
tes industrializados garantizan una mejor calidad del producto final, pudiéndo-
se controlar y planificar en fábrica todo el proceso constructivo. Aunque 
desafortunadamente en el balance económico no entra de momento el impac-
to ambiental asociado a todo el proceso constructivo, se perciben señales de 
cambio, debido a la insostenibilidad comprobada del proceso productivo y 
constructivo tradicional. Algunas empresas de promoción inmobiliaria han em-
pezado a exigir la evaluación medioambiental como criterio de adjudicación. 
Herramientas como BREEAM, LEED y VERDE son las más frecuentes en Espa-
ña. Esto comporta que no solo la energía si no todo el proceso constructivo 
tenga un enfoque de bajo impacto ambiental, comportando un cambio para-
digmático tanto a nivel de diseño, con una progresiva atención a las dinámicas 
bioclimáticas, como a nivel de materiales, con el desarrollo de certificaciones 
de producto de construcción, la DAPcons, el interés en las industrias cercanas 
y al ciclo de vida de todos los materiales. Este fenómeno desencadena un im-
pacto importante en un modelo económico que se va convirtiendo más y más 
en un modelo de economía circular. Este modelo favorece principalmente a la 
producción local y la pequeña industria, exigiéndose productos de provenien-
cia local con un radio que generalmente varía entre los 200 y los 400 km. Este 
factor podría potencialmente revitalizar las empresas locales que por un lado 
tendrán la oportunidad de recubrir una posición de favor en el mercado y, por 
otro lado, debido a la constante evolución y la multitud de variables tipológicas 
y constructivas, tendrán que ser capaces de responder y reinventarse en fun-
ción de la demanda de productos de construcción. Muchos de los factores que 
se tienen en cuenta en la definición de un material de construcción sostenible, 
que, por lo tanto, puntúan positivamente en una evaluación ambiental, son su 
posibilidad de ser desmontables, reutilizables o reciclables, además de su con-
tenido original de material reciclado. Los materiales que vienen acompañados 
de las DAPcons tendrán este proceso controlado y, por lo tanto, serán de más 
fácil implantación en un proyecto sostenible. En el momento en el que las eva-
luaciones medioambientales se hacen más y más importantes, todo el sector 
de los productos de construcción se ve involucrado en una transformación ha-
cia un modelo de economía circular. En proyectos de rehabilitación el gran im-
pacto del parque construido sobre el cómputo total del impacto energético 
global implica una gran atención hacia este aspecto soportada por unas direc-
trices generales de la directiva europea. En este caso es determinante poder 
establecer con precisión el tipo de intervención y su repercusión en ahorros 
energéticos. Solo a través de simulaciones energéticas es posible determinar 
un coste-beneficio óptimo de las actuaciones para poderse valorar en térmi-
nos económicos de inversión y tiempos de retorno. En este aspecto hay una 
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diferencia sustancial entre mejorar la envolvente y mejorar las instalaciones, 
en el primer caso un sobrecoste inicial tiene una posibilidad de amortización 
más fructuosa a medio largo plazo, generando un valor añadido en términos 
de confort y de calidad arquitectónica del edificio.

Referencias Bibliográficas

ANA ROMERO CALIX (2017). Estrategias municipales integrales con criterios de 
consumo de energía casi nulo – aplicación en Badia del Vallès, Barcelona.

ASHRAE 55-2017 (2017). ASHRAE standard 55-2017. Thermal Environmental 
Conditions for Human Occupancy.

BERARDI U. (2012). “Sustainability assessment in the construction sector: ra-
ting systems and rated buildings”, 411-424.

BOE (2015). “Real Decreto 564/2017”: https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/06/
pdfs/BOE-A-2017-6350.pdf

BREAM ES (2011): http://www.breeam.es/

COP21 (2015). “Conferencia de las Partes 21er período de sesiones París, 30 de 
noviembre a 11 de diciembre de 2015”: https://unfccc.int/resource/docs/2015/
cop21/spa/l09s.pdf

DRIES ACKE ET AL. (2012). “From roadmaps to reality, Dries Acke et al.”.

EUROPEAN PARLIAMENT (2010). “DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 on energy efficiency, 
amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 
2004/8/EC and 2006/32/EC”.

UNE-EN 15251 (2008). Parámetros del ambiente interior a considerar para el di-
seño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la cali-
dad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido.

HOYT TYLER, UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY (2017). “Hoyt Tyler, 
Schiavon Stefano, Piccioli Alberto, Cheung Toby, Moon Dustin, and Steinfeld 
Kyle, 2017, CBE Thermal Comfort Tool.”:

http://comfort.cbe.berkeley.edu/

IAE: (https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/solutions-
analysis-and-data-for-the-global-energy-transition.html)

001-450 ponenciasEIX11.indd   296 23/07/2018   18:03:39



297

Mauro Manca, Jordi Paris, Felipe Pich-Aguilera, Teresa Batlle, Daniel Oncins

IDAE (julio 2015). “Ministerio de Industria, Estado de la certificación energética 
de los edificios datos CC. AA.”.

IDAE (2018). “Programas de subvenciones anuales”: http://www.idae.es/ayu-
das-y-financiacion/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-energetica-de-
edificios-existentes, / http://habitatge.barcelona/ca/serveis-habitatge/vols-
rehabilitar-el-teu-habitatge/ajuts-rehabilitacio/rehabilitacio-energetica

IPCC (2007). “Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change”, 18-41: www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/con-
tents.html

J. F. NICOL -M. A. HUMPHREYS (2009). “New standards for comfort and ener-
gy use in buildings J. F. Nicol -M. A. Humphreys”

KRAWCZYK (2016). “Analysis of an Energy Consumption for Heating and Coo-
ling Depending on the Buildings Location”, Energy Procedia, 216-222.

MICHAEL BRAUNGART, WILLIAM MCDONOUGH (2002). “Cradle to Cradle: Re-
making the Way We Make Things”.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITO-
RIALES (2017). Real Decreto 564/2017, https://www.boe.es/boe/
dias/2017/06/06/pdfs/BOE-A-2017-6350.pdf ,

PATRONAT DE L’HABITATGE (2017). http://habitatge.barcelona/ca/serveis-ha-
bitatge/vols-rehabilitar-el-teu-habitatge/ajuts-rehabilitacio/rehabilitacio-
energetica

PICH ENERGY (2017). “Edificis de consum gairebé zero 2017”.

PICH ARCHITECTS – MOREA-CORÁN ARQUITECTOS (2010). “Hospital de Sant 
Joan de Reus”.

PICH ARCHITECTS et al. ( 2016), (2). Análisis de optimización energética de una 
manzana en el Eixample, Arriola Fiol arquitectos. FiP, arquitectos. La Vola, 
Aiguasol, Re-Cooperar, XiA i ECTS, Eva Bufí, Envolvalia.

REITER SIGRID, MARIQUE ANNE-FRANÇOISE (2012). “Toward low energy ci-
ties: A case study of the urban area of Liège, Journal of Industrial Ecology” 
829-838.

ROADMAP2050 http://www.roadmap2050.eu/

USGBC-LEED (2018): https://new.usgbc.org/

VERDE GBCe (2017): http://www.gbce.es

001-450 ponenciasEIX11.indd   297 23/07/2018   18:03:39



001-450 ponenciasEIX11.indd   298 23/07/2018   18:03:39



299

DELS EDIFICIS D’ENERGIA NUL·LA ALS 
ECODISTRICTES

Francesc Bonvehí i Vila
Enginyer Industrial, Expert Independent de la Comissió Europea  
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Abstract

Els conceptes d’edifici d’energia neta nul·la o quasi nul·la fan referència al balanç de 
l’energia necessària per mantenir un edifici en condicions de desenvolupar-hi alguna 
activitat, aquesta energia es coneix com energia regulada. Per aconseguir les fites 
de la UE indicades a les diferents directives europees sobre edificació i eficiència 
energètica, és urgent efectuar la transposició completa de l’Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD) de la Comissió Europea.

Les limitacions inherents a l’aprofitament del potencial de l’eficiència energètica als 
edificis fan necessari, per assolir els objectius comunitaris de descarbonització de 
l’economia, plantejar-se actuacions a escala d’unitats urbanes més enllà del propi 
edifici.

Si es prenen les iniciatives adients, el mercat elèctric podrà proveir energia econòmi-
cament competitiva, mediambientalment compatible i socialment inclusiva.

1. Preàmbul

La necessitat de mitigar l’escalfament global planteja reptes d’envergadura 
per la descarbonització de l’economia. La resposta del sector de l’edificació a 
aquests reptes ha estat molt positiva i encoratjadora en els plans conceptual i 
propositiu.

Aquest fet es veu reflectit en les previsions de la International Energy Agency 
per a l’horitzó 2040 d’acord amb el seu informe publicat el novembre del 2017. 
En la figura número 1 es mostra el gràfic corresponent a la presentació d’aquest 
informe feta pel Dr. Mariano Marzo al Col·legi d’Enginyers Industrials de Cata-
lunya el 19 de febrer de 2018 (Marzo, 2018: 39) que indica les previsions de dis-
minució de l’ús del petroli en tres sectors bàsics: l’edificació, la generació 
d’energia elèctrica i els vehicles de passatgers com a conseqüència de les polí-
tiques nacionals d’eficiència energètica anunciades per aquests sectors.

Dels edificis d’energia nul·la als Ecodistrictes
Francesc Bonvehí i Vila

001-450 ponenciasEIX11.indd   299 23/07/2018   18:03:39



300

Dels edificis d’energia nul·la als Ecodistrictes

Figura 1. Disminució del consum de petroli mundial a l’edificació segons l’IEA

En les darreres dècades, arreu del món, s’han anat definint regulacions obliga-
tòries i també estàndards voluntaris de l’edificació cada cop més exigents amb 
les prestacions energètiques dels edificis. Aquesta dinàmica ha portat a plante-
jar-se els anomenats edificis d’energia zero (ZEB) i els edificis d’energia gairebé 
nul·la (nZEB).

Aquesta estàndard edificatori es proposa a l’Energy Performance of Buildings 
Directive (EPBD) 2010/31/EU de 19 de maig i queda inclosa en el paquet Clean 
Energy for All Europeans COM (2016) final de 30 de novembre de 2016. A fi de 
poder assolir els objectius fixats, el Comitè d’Indústria, Recerca i Energia del 
Parlament Europeu va votar la revisió i actualització de l’EPBD l’11 d’octubre de 
2017 prevista per fer-la efectiva en el decurs de 2018.

Amb aquesta mateixa finalitat, a altres regions del planeta, també s’estan de-
senvolupant iniciatives en el sector de l’edificació, és convenient consultar 
l’abundant literatura local i internacional sobre aquesta temàtica.

Tanmateix, l’experiència acumulada en matèria d’eficiència energètica dels 
edificis demostra que, per les raons que analitzarem més endavant, en general 
no s’aconsegueixen els objectius teòrics d’eficiència i estalvi. Per assegurar els 
objectius comunitaris de descarbonització de l’economia és indispensable 
plantejar-se també objectius 100% renovables a diferents escales urbanes, més 
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enllà de l’edifici individual, que per simplificar anomenarem genèricament eco-
districtes.

2. Els objectius nZEB de la Unió Europea

El desplegament de les directives esmentades a l’anterior paràgraf preveuen 
que partint de la definició genèrica de la Comissió Europea cada país ha d’efec-
tuar-ne la transposició regulant els aspectes significatius que siguin rellevants 
en el context climàtic i socioeconòmic propi.

Tanmateix, cal recordar que després del 31 de desembre de 2020 tots els edifi-
cis de nova construcció de la UE han d’assolir l’objectiu nZEB segons l’hagi defi-
nit i aprovat cada estat membre. Per als edificis de titularitat pública la data 
s’avança dos anys: al 31 de desembre de 2018. Aquest calendari també s’aplica 
a les rehabilitacions majors dels edificis existents.

L’Article 2 de la EPBD especifica:

Edifici d’energia gairebé zero significa un edifici amb unes prestacions energèti-
ques molt altes tal com es defineix a l’Annex I. Les baixes o nul·les necessitats 
d’energia de l’edifici han de ser cobertes de forma significativa amb energia reno-
vable incloses fonts renovables produïdes en l’emplaçament de l’edifici o en el seu 
entorn.

L’article 3 de la Directiva indica que els estats membres hauran d’aplicar una 
metodologia de càlcul de les prestacions energètiques dels edificis d’acord 
amb el marc comú general detallat a l’Annex I. Aquesta metodologia s’adopta-
rà a escala nacional o bé regional.

El grau de compliment dels objectius nZEB entre els països de la Unió Europea 
a maig de 2016 es mostra en el mapa de la figura número 2.
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Figura 2. Grau d’avançament de la definició del concepte nZEB a diversos 
països de la Unió Europea.

Com es pot comprovar en el mapa, l’adaptació de la Directiva EPBD a Espanya 
està en desenvolupament, ja que encara no s’ha definit el concepte nZEB espa-
nyol. Diferents informacions tendeixen a indicar que aquesta definició s’associ-
arà a la vigent escala de certificació energètica dels edificis i a l’actualització 
del Codi Tècnic de l’Edificació. Si finalment fos així, el concepte nZEB espanyol 
es basaria en uns indicadors del consum nominal de l’edifici en Kwh/(m2-any) 
amb la qualificació energètica referida a l’edifici normatiu d’acord amb la regla-
mentació prescriptiva vigent, o sigui CTE i RITE.

3. Desenvolupament del concepte nZEB segons la UE

A l’Annex I de l’EPBD es detalla el marc general comú per calcular les prestaci-
ons energètiques dels edificis que obligatòriament ha d’incloure dos indica-
dors numèrics: un indicador de les prestacions energètiques i un altre relatiu al 
consum d’energia primària i, per tant, d’emissions de CO2.
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La metodologia de càlcul haurà de tenir en compte les normes europees vi-
gents i s’ajustarà a la legislació comunitària inclosa a la Directiva 2009/28/CE de 
23 d’abril de 2009 relativa al foment del ús d’energia procedent de fonts reno-
vables.

Incidentalment recordem que, segons estipula l’Annex I d’aquesta darrera di-
rectiva, l’objectiu fixat a Espanya per al 2020 quant a la quota d’energia reno-
vable en el consum d’energia final total és del 20%.

Alhora el sistema de càlcul de la demanda ha de tenir en compte, a banda de 
les característiques dels materials i solucions constructives, les instal·lacions 
de:

– Calefacció i aigua calenta sanitària (ACS).

– Aire condicionat i ventilació.

– Enllumenat.

– Condicions ambientals interiors.

– Càrregues internes.

Les condicions ambientals interiors poden ser regulades per normativa, en el 
cas dels edificis públics, o recomanades per als edificis privats, en ambdós ca-
sos són les condicions de funcionament que es consideren en els càlculs. Com 
és previsible, l’observança dels valors de consigna de l’ambient interior és més 
gran en els edificis que tenen l’obligació de complir-los. El grau de desviació de 
les condicions de funcionament real respecte de les condicions interiors consi-
derades normals té una clara incidència en els consums finals dels edificis en 
funcionament.

Al seu torn, les càrregues internes són molt més imprevisibles ja que depenen 
de l’equipament de l’edifici i de l’ús que se’n faci; són degudes als electrodo-
mèstics en els habitatges i al material ofimàtic i de procés en edificis terciaris.

Tant els electrodomèstics com els equips d’oficina en funcionament generen i 
dissipen calor que constitueix un aport intern en períodes de calefacció o in-
versament una càrrega tèrmica en èpoques de refrigeració.

Addicionalment aquests equips, per funcionar, tenen el seu propi consum, ge-
neralment serà energia elèctrica. Cal assenyalar que aquest consum no es con-
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templa en les especificacions de l’Annex I de la directiva a fi de computar el 
consum energètic nominal o previsible de l’edifici.

La directiva abasta les diferents tipologies edificatòries: tot tipus d’habitatge 
unifamiliar, blocs d’habitatges, oficines, escoles, hospitals, hotels i restaurants, 
centres esportius, edificis comercials de venda al major o detall i qualsevol edi-
fici amb consum energètic.

4. Altres aproximacions al concepte nZEB

La forma com es defineix el concepte nZEB no és indiferent, puix té conse-
qüències decisives en el procés de dissenyar l’urbanisme, els edificis, les seves 
instal·lacions i els equipaments. Per tant, és oportú discutir variants del con-
cepte nZEB que s’han plantejat fora de la UE per, eventualment, incorporar els 
seus aspectes més positius en el desplegament que s’ha de fer de les directives 
europees.

Diferents autors nord-americans (Torcellini et al., 2006:1) entenen els edificis 
nZEB com a net ZEB. Bàsicament aquesta accepció denota un edifici amb bai-
xes necessitats energètiques regulades de forma que l’energia que calgui im-
portar pugui ser generada amb recursos renovables.

L’estratègia per aconseguir un netZEB passa inequívocament per un bon com-
portament passiu de l’edifici, amb unes baixes necessitats d’energia regulada i 
que aquestes necessitats siguin compatibles amb un subministrament energè-
tic renovable i eficient, adaptat a l’ús requerit i sense malbaratament.

L’altra qüestió que cal considerar és el lloc de generació de l’energia auxiliar 
renovable consumida a l’edifici; pot ser: el propi edifici, el seu entorn com con-
templa l’article 2 de l’EPBD o inclús una producció renovable llunyana. En 
aquest sentit, es parla de plantejaments on-site ZEB (amb connexió a la xarxa 
de distribució), que eventualment pot arribar a ser off-grid ZEB (sense cap con-
nexió a la xarxa de distribució local), o bé d’off-site ZEB amb connexió a les 
xarxes de distribució i transport per importar energia elèctrica generada remo-
tament.

Aquestes darreres consideracions posen de manifest la necessitat de definir en 
emprendre el projecte d’un edifici nZEB les fronteres del sistema energètic dis-
ponible.
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4.1. Fronteres de l’entorn nZEB

La necessitat de definir les fronteres del projecte també és un requeriment 
metodològic que es dona en les certificacions de sostenibilitat d’unitats urba-
nes com districtes o barris. És el cas de la certificació DGNB (Deutsche Gesellsc-
haft für Nachhaltiges Bauen) proposada pel Consell Alemany de l’Edificació 
Sostenible, en què òbviament cal definir els límits de l’àrea urbana objecte de 
la certificació. La figura número 3 il·lustra aquest concepte.

Figura 3. Definició de les fronteres d’un ecodistricte  
en la certificació DGNB

4.2. Mètriques dels edificis nZEB

La determinació dels indicadors a emprar en la caracterització dels edificis net-
ZEB és actualment objecte de discussió. S’han proposat diferents mètriques en 
l’avaluació dels edificis netZEB, (Torcellini et al., 2006:5):

1. Energia neta zero a l’emplaçament
 L’edifici ZEB produeix in situ almenys la mateixa quantitat d’energia re-

gulada que la que consumeix en un any.
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2. Energia primària neta zero
 L’energia produïda per l’edifici anualment és almenys igual a l’energia 

primària importada des d’un centre de generació remot en el mateix 
període.

3. Cost energètic nul
 En aquest cas la definició es basa en un balanç financer, de forma que el 

cost de l’energia subministrada a l’edifici nZEB per l’empresa comercia-
litzadora iguali els ingressos per l’energia que se li ven.

4. Emissions energètiques netes zero
 Un edifici d’emissions de CO2 netes zero produeix pel cap baix la matei-

xa quantitat d’energia renovable sense emissions que la que importa de 
fonts energètiques emissores.

En aquesta inicis de l’any 2018 a Alemanya es discuteix la seva pròpia definició 
d’edifici nZEB així com la forma d’avaluar-lo. El DGNB en la seva proposta GEG 
2050 –Gebäudeenergiegesetzes, Llei d’energia dels edificis– avança la tesi de 
basar-se en límits absoluts d’emissions de CO2, eliminant així el consum ener-
gètic teòric de l’edifici de referència. La base de totes les avaluacions, especifi-
cacions i mecanismes de control dels edificis nZEB es planteja sobre dades re-
als de consums mesurats.

Aquest enfocament pot ser eficaç en el procés de transició vers els objectius 
globals del 2050.

5. El dret al sol

Independentment de la definició nZEB adoptada, en general, l’estratègia per 
aconseguir edificis de baixa energia passa en primer lloc per reduir la pròpia 
demanda i seguidament per proporcionar l’energia auxiliar necessària amb 
fonts renovables, generades in situ si és possible.

En base a aquestes premisses és obvi que la disponibilitat d’energia solar al 
mateix edifici és clau tant per a la demanda com per al consum d’energia. 
L’aprofitament passiu de l’energia solar incident a l’edifici és fonamental per 
reduir la demanda de calefacció. Per la banda del consum, els sistemes solars 
actius tèrmics o fotovoltaics són indispensables per proveir l’edifici amb ener-
gia renovable de proximitat.
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La disponibilitat de sol in situ és irrenunciable per projectar edificis de bon ni-
vell nZEB i alhora per mantenir les seves prestacions durant el seu cicle de vida.

Es fa palesa doncs la necessitat d’un ordenament urbanístic que reculli i garan-
teixi el dret al sol dels edificis de nova construcció i, fins on sigui possible, del 
parc ja edificat.

Al segle XVIII, a Aix-en Provence (Izard, 1979:112) es va plantejar el desenvolu-
pament urbanístic del nou Quartier des Quatre Dauphins seguint aquest princi-
pi del dret al sol, ordenament que es manté en l’actualitat.

Més recentment, l’any 2006, la ciutat de Boulder de l’estat de Colorado als 
EUA (Torcellini et al., 2006:4) s’ha dotat d’una ordenança municipal que con-
templa l’accés a l’energia solar com un dret de propietat.

Aquests no són casos aïllats i són citats aquí per evidenciar la importància de 
l’entorn urbà en les estratègies nZEB i que, conseqüentment, és indispensable 
un ordenament urbanístic adient per obtenir resultats satisfactoris en l’objec-
tiu d’aconseguir edificis de baixa energia.

6. Edificis existents

El punt 2 de l’article 9 de la Directiva 2010/31/EU indica que els estats membres 
han de desenvolupar polítiques que fixin objectius adequats per estimular la 
transformació dels edificis en procés de rehabilitació en edificis nZEB des del 
31/12/2020 en endavant.

Les dificultats que ja ens trobem en projectar edificis nous amb objectius nZEB, 
generalment seran encara majors en el cas de les remodelacions d’edificis exis-
tents en què les preexistències, tècniques i legals, tant del propi edifici com del 
seu entorn poden comportar limitacions considerables.

Tenint en compte que el gruix del parc immobiliari actual ha estat construït 
amb normes bastant allunyades de les exigències nZEB o àdhuc sense cap re-
glamentació tèrmica, podem constatar fàcilment les dificultats per aproxi-
mar-nos a la norma nZEB, sobretot quan considerem un edifici únicament. Per 
complir amb l’exigència de baixa energia, és obligat considerar l’entorn de 
l’edifici, incloent altres edificis i equipaments a l’escala d’una illa, barri, districte 
o, fins i tot, del mateix municipi.
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Figura 4. Estructura estàndard del parc edificat en contextos urbans

Cal doncs insistir en què l’establiment de les fronteres efectives del projecte 
serà un pas decisiu per aconseguir els objectius comunitaris en matèria d’ener-
gia neta i mitigació de l’escalfament global.

7. Paradoxes inherents a l’eficàcia del mercat de l’eficiència energètica

Diferents paradoxes es produeixen a diversos nivells entorn de la noció d’efici-
ència energètica. Existeix abundant literatura basada en estudis rigorosos que 
han analitzat aquest fenomen des de diversos vessants.

En termes genèrics es parla de paradoxa de l’eficiència energètica, però cal 
matisar i distingir-la de la bretxa prestacional (performance gap).

Els efectes pràctics d’aquestes paradoxes són, en general, més acusats en el 
sector residencial que no en el terciari o públic.

Algunes paradoxes estan relacionades amb les polítiques i mercats de l’eficièn-
cia energètica, altres amb aspectes més tecnològics relacionats amb la qualitat 
d’execució de les obres i posterior gestió d’instal·lacions i sistemes.
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7.1. Inversions d’eficiència energètica en habitatges

En aquest apartat incidim en les polítiques públiques de promoció de l’eficièn-
cia energètica.

Efectivament, és constatable que la difusió de tecnologies energèticament efi-
cients no segueix el ritme previsible tenint en compte el màxim profit espera-
ble des de la perspectiva del retorn de la inversió. Per explicar aquesta tendèn-
cia clàssicament s’ha considerat que les taxes de descompte implícitament 
aplicades pels inversors són massa altes; darrerament també es considera que 
alhora cal tenir en compte el desconeixement tant del comportament econò-
mic dels usuaris com de les externalitats del procés de difusió i comunicació de 
les polítiques d’incentivació (Fuerst et al., 2013:4)

A diferència de les inversions industrials, els centres de decisió en el cas dels 
habitatges són molt més dispersos, ja que tenim propietaris particulars, institu-
cionals, patrimonialistes, corporatius i també llogaters amb objectius i expec-
tatives ben diversificades.

En conseqüència, les diferències observades entre les previsions i els resultats 
de les polítiques d’eficiència energètica són indicatives dels desajustos exis-
tents en el mercat de l’eficiència energètica. Aquesta tendència ve agreujada 
pel fet que en molts països, també a la UE, els mercats energètics no són per-
fectament competitius, amb altes barreres d’accés i complexes estructures de 
preus i de peatges regulatoris.

Aquestes dinàmiques relatives a l’efectivitat de les polítiques energètiques 
s’estudien sobretot a països del nord d’Europa en especial al Regne Unit, Ale-
manya, Suïssa i Holanda.

La figura número 5 mostra que les condicions reals de l’edificació a Alemanya 
estan més a prop dels requisits mínims exigits per la normativa vigent que no 
dels òptims tecnològica i econòmicament possibles i incentivats des de l’admi-
nistració pública.
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Figura 5. Reglamentació energètica i praxis edificatòria a Alemanya  
(Erhorn et al., 2012:3)

7.2. Efecte rebot (rebound effect)

L’efecte rebot consisteix en una manifestació de la coneguda paradoxa de Je-
vons sobre els sistemes energètics.

En seguiments d’habitatges efectuats a diversos països europeus es constata 
que els consums en edificis amb qualificacions energètiques altes tenen un 
consum real mesurat superior al que correspondria d’acord amb la qualificació 
energètica indicada en la certificació. Aquest comportament és genèric i no 
atribuïble a alguna deficiència en el càlcul o bé en l’execució de l’obra.

Aquest fenomen es constata sobretot en edificis residencials on l’observança 
de les consignes per al consum d’energies regulades és lliure a diferència dels 
establiments de l’administració o bé oberts al públic en què s’imposa obligatò-
riament la regulació de les condicions de confort interiors.

La figura número 6 mostra l’anomenat efecte rebot (rebound effect), en edifi-
cis amb qualificacions energètiques entre la lletra C i la A, en estudis del com-
portament energètic d’habitatges públics efectuats a Holanda (Majcen, 
2016:83).
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Figura 6. Efecte rebot observat en habitatges públics a Holanda per Majcen

7.3. Pre-bound effect i pobresa energètica

A la figura número 6 també s’observa que els habitatges amb qualificacions 
energètiques baixes, de la lletra E a la G, tenen un consum inferior al nominal 
que correspondria a la lletra de la certificació. Aquest comportament és una 
clara manifestació que en molts habitatges no es poden mantenir les condici-
ons internes desitjables atès que el consum energètic està condicionat pel 
pressupost familiar disponible. Llavors, depenent de les condicions de l’habi-
tatge, no es podran assolir els llindars mínims de confort higiènic. En els casos 
de precarietat econòmica de les llars aquesta situació pot portar al que socio-
lògicament és coneix com a pobresa energètica.

8. La bretxa prestacional (gap performance)

Tots els estudis que recullen comparatives entre els consums previstos dels 
edificis i els reals mesurats, quan l’edifici funciona segons els mateixos criteris 
regulats, mostren una disparitat. En general es decanten pel costat d’un major 
consum real, aquest fet és constatable en totes les tipologies d’edificis com es 
mostra a la figura número 7. És el fenomen tècnicament conegut com a bretxa 
prestacional.
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Figura 7. Diferències entre consum previst i mesurat de diverses tipologies 
d’edificis

També s’observa aquest fenomen en el cas de blocs de pisos rehabilitats i mo-
nitorats a Suïssa. Es pot constatar que, en general, posteriorment a la rehabili-
tació disminueix el consum, però no tant com es preveia (Khoury et al., 2016:7).

Figura 8. Comparativa entre consums reals i previstos de calefacció per 
blocs d’habitatges
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Diversos factors se superposen per configurar les diferències de consum ob-
servades entre les previsions calculades i les mesures reals de calefacció. Per 
visualitzar-los utilitzarem un treball referit a edificis terciaris, tanmateix la me-
todologia emprada és aplicable a habitatges (Pritchard, 2014:15).

Com mostra el gràfic de la figura número 9, cal distingir 4 tipus de diferències 
principals segons el seu origen:

A. Bretxa de percepció, associada al càlcul i atribuïble a mancances del 
model de càlcul i de les càrregues no regulades o de procés que s’hagin 
considerat.

B. Desviacions en l’estimació de les càrregues no regulades i del programa 
d’activitat.

C. Imperfeccions del sistema de gestió i control.

D. Defectes d’execució de l’obra.

Entre les càrregues no regulades, també anomenades de procés, s’han de 
comptabilitzar: Equips d’oficina, ascensors, aparells endollables diversos, cà-
tering, servidors IT i serveis generals de l’edifici.

En habitatges s’han d’incloure els electrodomèstics i equips de cuina entre les 
càrregues no regulades.

Amb l’adveniment del vehicle elèctric, una nova càrrega variable no regulada 
s’afegeix al sistema energètic de l’edifici provocant un increment de la incer-
tesa en les prediccions de la demanda.
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Figura 9. Modalitats de bretxa prestacional segons Pritchard

Per disminuir la bretxa prestacional calen afinar els mètodes de càlcul previsio-
nal però també millorar el manteniment dels edificis i de les seves instal·laci-
ons. Alhora convé instaurar el seguiment de les condicions reals de funciona-
ment dels edificis.

S’haurà de disposar de balanços energètics sectoritzats amb intervals de temps 
significatius. En la fase de projecte s’aconsegueixen balanços adequats amb si-
mulacions dinàmiques acurades del comportament energètic de l’edifici.

En l’etapa operativa de l’edifici caldrà efectuar un seguiment apropiat amb el 
monitoratge dels equips que correspongui a fi d’actualitzar els balanços ener-
gètics de l’edifici en funcionament i identificar possibles millores en la gestió 
dels equips.

Les evidències presentades anteriorment porten a la ineludible necessitat de 
distingir entre les prestacions i certificacions nominals dels edificis i les reals o 
mesurades. Per tenir en compte aquesta realitat en diversos països s’han ins-
taurat dos tipus de certificacions energètiques dels edificis: del projecte i en 
funcionament.
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9. Certificacions energètiques

Les certificacions energètiques d’edificis nous van entrar en vigor el 2002 a la 
Unió Europea i el 2007 a Espanya. A Catalunya també és obligatòria la certifica-
ció d’edificis i habitatges ja existents que es venguin o lloguin des de l’1/6/2013.

Altres països com els EUA també han seguit el sistema de certificació europeu 
amb nivells de qualificació energètica identificats amb lletres. Amb la variant 
de que existeixen dos tipus de certificats energètics dels edificis: els autorefe-
rencials o de projecte i els operacionals referents a l’edifici en funcionament.

9.1. Certificat energètic projectual

Pròpiament aquest certificat constitueix un atribut de l’actiu immobiliari. No-
més és una referència indicativa per tenir en compte el valor dels immobles en 
condicions similars. Per les raons anteriorment esmentades, aquest certificat 
no és garantia de que l’edifici s’hagi construït i funcioni segons les condicions 
especificades inicialment. A la figura número 10 es mostra una etiqueta As De-
signed (projectat) del segell ASHRAE dels EUA.

Figura 10. Etiqueta de certificat energètic projectual segons ASHRAE
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9.2. Certificat energètic operacional

El Regne Unit i els EUA han instaurat el certificat de l’edifici en funcionament o 
operatiu (In Operation) que indica l’eficàcia en la gestió del funcionament ener-
gètic de l’edifici.

Figura 11. Etiqueta de certificat energètic de l’edifici en funcionament segons 
ASHRAE

Aquest certificat operatiu es basa en consums mesurats, totals i parcials, una 
avaluació postocupacional i la comparativa benchmarking per establir la seva 
qualificació relativa a la bretxa prestacional, que pot ser positiva (millors pres-
tacions) o negativa (pitjors prestacions) que les previsions inicials del projecte. 
La figura número 11 mostra un exemple del segell Building Energy Quotient 
d’ASHRAE.
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10. Noves xarxes de distribució de l’energia elèctrica

En el decurs dels darrers anys diferents projectes de recerca europeus Gri-
d4EU, Empower, Tr@nsener, etc. han explorat la viabilitat de dotar a les xar-
xes de distribució de l’energia elèctrica de noves potencialitats per convertir-se 
en el que comunament es coneix com a smart grids.

El projecte de Carros a prop de Nice a França (Grid4EU, 2015:83) sintetitza les 
noves funcionalitats de la xarxa de distribució, tant des del vessant dels usuaris 
com dels distribuïdors, reconvertits en prosumers i agregadors respectiva-
ment.

La implantació de comptadors digitals d’energia elèctrica ha de permetre a 
cada usuari optimitzar la gestió de la seva pròpia demanda de forma que es 
podrà flexibilitzar la demanda agregada d’un edifici o d’un conjunt d’edificis, 
vegeu la figura número 12.

Com mostra la figura número 12, la generació d’energia elèctrica fotovoltaica a 
l’edifici o conjunt d’edificis, juntament amb el seu emmagatzematge, pot per-
metre el funcionament en illa de les unitats urbanes, proporcionant així major 
resiliència al sistema d’energia elèctrica local en cas d’avaria o tall de subminis-
trament a la xarxa de transport. Aquest principi també l’ha adoptat l’estat de 
Nova York als EUA per la seva estratègia Reforming the Energy Vision.

D’altra banda en els emplaçaments en què es generin excedents d’energia 
elèctrica solar és obvi que cal abocar-los a la xarxa de distribució i eventual-
ment a la de transport, vegeu la figura número 12.

En aquest nou sistema local és clau la figura de l’agregador, que gestiona la 
xarxa de distribució local i la seva interconnexió amb la xarxa de transport. 
L’agregador s’encarrega del balanç local en temps real de l’energia produïda i 
de la que es consumeix.
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Figura 12. Diagrama de principi del projecte europeu  
Grid4EU a Carros – France

El projecte europeu Grid4EU ha arribat a termini amb resultats satisfactoris. El 
mateix es pot dir d’altres projectes de recerca europeus com l’Empower i el 
Tr@nsener amb participació de centres de recerca de Catalunya.

Altres tecnologies emergents com el blockchain, que ha de permetre intercan-
vis d’energia entre particulars (peer to peer), venen a reforçar la possible exis-
tència de mercats locals de l’energia a baixa o mitja tensió. Es previsible que 
aquests mercats siguin capaços de proporcionar servei elèctric en condicions 
avantatjoses respecte del sistema tradicional actual.

Tal com es mostra a la figura número 13, en el camí per acomplir els objectius 
de descarbonització a llarg termini, aquest sistema local haurà d’estar connec-
tat a altres sistemes locals i centrals de producció d’electricitat d’origen reno-
vable per proporcionar energia elèctrica a preus competitius amb continuïtat.
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Figura 13. Configuració futura de la xarxa de distribució comparada amb 
l’actual

El que anomenem sistema distribuït local pot ser un agrupament d’edificis amb 
les característiques idònies per configurar-lo a escala d’una illa, un barri, raval, 
municipi o altre entitat territorial.

La figura de l’agregador pot revestir diverses formes jurídiques segons millor 
convingui a la comunitat local a la qual ha de servir i alhora a la societat en ge-
neral d’acord amb els objectius acordats per la Unió Europea.

11. Discussió

La necessitat de descarbonitzar l’economia per mitigar l’escalfament global 
tindrà una incidència notable en els sistemes energètics de tots els països ad-
herits als acords de París. Per aconseguir-ho hi ha aspectes estratègics relacio-
nats amb l’energia que cal tenir en compte durant el procés de descarbonitza-
ció de l’economia i de la transició energètica.
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Una altra preocupació creixent és la qualitat de l’aire, sobretot en les aglome-
racions urbanes, i la seva incidència sobre la salut humana en especial per les 
franges de població més vulnerables i particularment en el desenvolupament 
infantil (Sunyer et al., 2014:5).

Aquest darrer impacte ja és motiu de preocupació en moltes ciutats i, per tant, 
les administracions municipals es troben empeses a adoptar mesures, encara 
que siguin puntuals, per pal·liar els efectes negatius immediats d’una deficient 
qualitat de l’aire urbà. La contaminació atmosfèrica local està associada princi-
palment a la mobilitat i al transport local, molt dependents dels combustibles 
fòssils arreu del món. El Pla Clima 2030 de l’Ajuntament de Barcelona preveu 
accions concretes a adoptar d’immediat en aquest àmbit fixant objectius con-
crets a l’horitzó 2030.

El vessant econòmic del desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda 
ve condicionat per l’anomenada paritat de xarxa.

La paritat de xarxa es dona quan el cost de generació d’una font d’electricitat 
local és inferior o igual al preu de compra de l’electricitat a la xarxa elèctrica 
general. La disminució del cost del Kw pic fotovoltaic instal·lat és conseqüèn-
cia de la disminució dels costos de fabricació de les cèl·lules fotovoltaiques i de 
l’increment del seu rendiment de conversió fotoelèctrica.

Actualment a Espanya l’energia elèctrica fotovoltaica distribuïda és competiti-
va davant dels sistemes de generació centralitzats.

Geogràficament la paritat és funció de la latitud i de les condicions d’insolació 
com mostra el gràfic de la figura número 14.
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Figura 14. Paritat de xarxa per a la generació fotovoltaica a nivell mundial 
segons l’UNEF

No existeixen impediments tecnològics o estrictament econòmics per implan-
tar la generació distribuïda a gran escala. Els beneficis del canvi de model ener-
gètic són obvis a nivell mediambiental i social, també ho poden de ser a nivell 
econòmic amb preus competitius de l’energia elèctrica en un mercat obert i 
atractiu també per al finançament d’aquesta transició energètica.

Alhora s’han constatat les dificultats del parc edificat per assolir objectius nZEB 
sota la premissa de l’edifici aïllat sense considerar el seu entorn.

S’ha fet palès que les actuacions a escala local comporten oportunitats decisi-
ves per la consecució dels objectius de la Unió Europea en matèria d’energia i 
medi ambient.
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El sector de l’edificació, junt amb el transport i la indústria, constitueix un àm-
bit de consum energètic principal. Al mateix temps està molt relacionat amb 
els altres dos, sobretot en l’aspecte de la mobilitat, per tant, no es pot trivialit-
zar la complexitat del sistema de demanda energètica en els contextos urbans.

La transició energètica pressuposa, per una banda, canvis de les fonts d’ener-
gia primària i, de l’altra, passar d’un sistema elèctric centralitzat a un de més 
distribuït i de doble flux.

Per reeixir en aquesta transició és necessari tenir eines de modelització d’esce-
naris de transició energètica contrastats per poder realitzar els estudis de pros-
pectiva indispensables a fi d’assolir els objectius comunitaris a llarg termini.

Hem de ser conscients que juntament amb els aspectes tecnològics i econò-
mics el factor població és fonamental en els sistemes energètics, la flexibilitat 
ha de ser una de les característiques principals dels models utilitzats per verte-
brar la transició energètica.

12. Conclusions

Finalment sintetitzem el que s’ha exposat anteriorment en cinc punts indispen-
sables per guiar les futures accions dels diferents actors de la Transició Energè-
tica (ICAEN, 2017:7).

1. Desplegament legislatiu
S’ha de completar el desplegament legislatiu i reglamentari inherent a la direc-
tiva EPBD actual i a la seva propera reformulació prevista enguany.

Caldrà tenir en compte l’escala d’actuació efectiva i preveure les unitats urba-
nes adients.

Els aspectes prescriptius seran fonamentals i han de ser compatibles amb actu-
acions de caràcter prestacional afavorides en un mercat immobiliari receptiu a 
les valoracions associades al cicle de vida.

2. Redissenyar el mercat de l’eficiència energètica
Hem discutit abastament sobre les limitacions que s’observen en les polítiques 
i praxis de l’eficiència energètica. S’ha de ser conseqüent amb l’evidència apor-
tada i emprendre nous dissenys del mercat de l’eficiència energètica.
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3. Cooperació
Els objectius plantejats per la Unió Europea són molt ambiciosos, i, per tant, cal 
ser plenament conscients dels reptes que comporten. Per afrontar-los caldrà 
una coordinació eficaç entre tots els actors: les administracions, les empreses i 
els ciutadans.

Per la naturalesa dels canvis que cal abordar en diferents àmbits es preveu que 
el rol de les administracions locals serà fonamental. Atesa la problemàtica de la 
qualitat de l’aire es percep que s’ha d’actuar amb certa urgència.

El sistema elèctric actual, desenvolupat sobre el model energètic històric, ha 
d’evolucionar per incorporar els nous actors del mercat elèctric a diferents es-
trats.

4. Governança
Caldrà desenvolupar nous paradigmes de governança del sistema elèctric que 
potenciïn la consecució del objectius de la Unió Europea.

Per descomptat que serà necessària la participació de la ciutadania, al capda-
vall tothom depèn dels sistemes energètics, tant com a consumidor com tam-
bé com a productor, més enllà de l’autoconsum. Noves formes d’organització 
social en relació amb l’energia han de poder tenir el seu protagonisme en el 
nou model energètic.

5. Comunicació
Cal facilitar la difusió i disseminació dels resultats dels projectes de recerca i in-
novació europeus a les diferents capes de la població ja que sovint aquest co-
neixement sols arriba a cercles empresarials i professionals especialitzats. 
Aquesta funció comunicativa ha de ser molt curosa per evitar percepcions 
equívoques dels temes energètics entre la ciutadania i evitar expectatives in-
fundades.
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Resum

Les matèries primeres minerals considerades crítiques són crucials per a l’economia 
d’Europa; són imprescindibles per la indústria que fabrica una ampla gamma de pro-
ductes utilitzats en la vida quotidiana i per les tecnologies modernes. L’accés fiable i 
sense restriccions a aquestes primeres matèries és una preocupació creixent a la UE. 
El reciclatge dels recursos existents, encara que s’aconseguís que fos 100% eficient, 
no pot satisfer totes les necessitats. En aquesta contribució presentem una visió so-
bre les primeres matèries minerals crítiques des d’una perspectiva dels recursos glo-
bals i de Catalunya.

Introducció

A la indústria minera li agrada dir “if it isn’t grown, it has to be mined” (si no es 
cultiva s’haurà d’extreure d’una mina). Els recursos naturals són la base dels 
nostres nivells actuals de confort. Podem imaginar com seria la nostra vida 
sense la mineria? Gràcies a la mineria tenim electricitat a les nostres llars, als 
nostres carrers, avions, vaixells, cotxes convencionals, híbrids i elèctrics, ferro-
carrils, equips de raigs X, eines quirúrgiques, telèfons mòbils, ordinadors, etc. 
(vegeu Wood, 2017: 292; Editorial de la revista Elements “Mineral Resources 
and Sustainability”). Els estudis disponibles indiquen que la demanda dels re-
cursos minerals seguirà sent elevada a curt i mitjà termini per tal de poder sa-
tisfer l’augment de la població mundial i els nivells de vida de la població que 
s’incorpora (Price i Espí, 2014: 3). Paradoxalment, la mineria és considerada 
una “activitat maleïda”: no volem tenir l’activitat minera a casa, però la deman-
da de primeres matèries no deixa d’augmentar. Les societats occidentals hem 
adoptat majoritàriament una actitud ambientalista parcial de “not in my back 
yard” (vegeu, per exemple, l’article d’opinió de Lisa Margonelli, directora d’ini-
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ciatives de política energètica en la New America Foundation, en el The New 
York Times, 8 de març de 2011 https://www.nytimes.com/roomfordeba-
te/2010/11/08/can-the-us-compete-on-rare-earths/how-to-mine-rare-earths-in-
our-own-back-yard). Els jaciments minerals, a diferència d’altres indústries, no 
poden deslocalitzar-se.

Els recursos minerals són imprescindibles per al desenvolupament de la socie-
tat moderna, molt particularment els recursos minerals a partir dels quals s’ex-
treuen els denominats metalls d’alta tecnologia (“high-tech metals”). Aquests 
metalls són components essencials per a diverses aplicacions tècniques d’alta 
gamma, tals com les anomenades tecnologies verdes associades a les energies 
renovables, la reducció de gasos d’efecte hivernacle i l’eficiència energètica. 
Amb la creixent importància de les noves tecnologies i la revolució energètica 
han sorgit preguntes sobre la futura disponibilitat de recursos de primeres ma-
tèries minerals.

L’extracció de recursos minerals és intrínsecament insostenible; els recursos 
minerals, encara que siguin molt grans, són finits (Calas, 2017: 302). Tot i així, 
afortunadament el potencial miner del planeta Terra és encara molt lluny d’es-
gotar-se. Els recursos minerals globals actuals són, en principi, adequats, però 
la producció està limitada i/o dominada per alguns països. S’han publicat mol-
tes estimacions extremadament pessimistes sobre els subministraments de 
minerals a llarg termini (“mineral peak”). Diversos autors han suggerit que la 
producció de molts minerals, amb aplicacions industrials rellevants, ja ha asso-
lit el seu punt màxim o l’assolirà en els propers 50 anys (vegeu Arndt: 2017: iv). 
Una de les prediccions negatives més conegudes és la de Meadows et al. (1975: 
1-205). Basant-se en una compilació de dades compreses entre 1900 i 1970, Me-
adows et al. (1975: 1-205), en el seu famós llibre “The Limits to Growth”, encar-
regat pel Club de Roma, van predir que el coure i l’alumini s’esgotarien al cap 
de 21 i 31 anys, respectivament. Malgrat això, les reserves actuals d’aquests 
metalls són més elevades que al 1972, tot i les quatre dècades de producció 
anual en constant augment (Arndt: 2017: iv). A principis del segle XXI, els preus 
de les matèries primeres minerals van assolir nivells mai vistos com a resultat 
d’una demanda creixent en els països en desenvolupament. Per exemple, la 
Xina va consumir el 8% de l’acer a tot el món el 1990, però avui en dia en consu-
meix quasi el 50% (Wellmer i Dalheimer, 2012: 713; https://www.worldsteel.org/
en/dam/jcr:0474d208-9108-4927-ace8 4ac5445c5df8/World+Steel+in+Figu-
res+2017.pdf).
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Malauradament, els termes “reserves minerals” i “recursos minerals” solen ser 
utilitzats a la premsa indistintament, com si signifiquessin el mateix (Arndt et 
al., 2017: 6-10). La reserva és la quantitat de mineral susceptible de ser explotat, 
mentre que el recurs és la quantitat de mineral existent en una regió, incloent 
el que no podria ser explotat a causa de la seva baixa llei (concentració de l’ele-
ment d’interès econòmic en el cos de roca mineralitzada). Una reserva mineral 
és una part del recurs mineral, un cos de roca mineralitzada de la qual s’ha esti-
mat amb suficient confiança la mida i la llei. Les reserves minerals es renoven a 
mesura que es descobreixen nous jaciments, i els recursos es converteixen en 
reserves mitjançant inversions que permetin estudis addicionals (geològics, 
miners, metal·lúrgics, econòmics). L’origen de la confusió entre aquests dos 
termes es troba en els diferents interessos dels dos grups principals que s’ocu-
pen dels subministraments minerals: el govern i la indústria (Arndt et al., 2017: 
6-10). La indústria proporciona la majoria de les dades sobre dipòsits minerals 
individuals, mentre que les agències governamentals (p. e., els Serveis Geolò-
gics Nacionals) compilen aquestes dades i altres estudis per fer estimacions 
globals (Arndt et al., 2017: 6-10). El principal interès de la indústria minera (tant 
de propietat pública com privada) a l’hora d’avaluar un dipòsit mineral és de-
terminar quant material és explotable en els preus actuals, o potencialment ex-
plotable si els preus augmentessin o disminuïssin. La distinció entre la reserva 
mineral i el recurs mineral és confirmada per un geocientífic, un expert qualifi-
cat com una “Persona Competent”, amb suficient experiència de treball en el 
tipus de mineralització que s’avalua i que és membre d’una organització pro-
fessional acreditada (Arndt et al., 2017: 6-10). No existeixen uns continguts de 
mineral o metall mitjans que puguin ser fixats per definir si un dipòsit és explo-
table o no explotable. En general depèn de factors intrínsecs (tipus d’estructu-
res geològiques, minerals associats, situació geogràfica i geològica) i de factors 
externs (avanços tecnològics, situació del mercat, qüestions estratègiques).

Un dels principals riscos de la indústria minera és la variabilitat dels preus. El 
major problema que existeix és el temps que passa entre el descobriment d’un 
jaciment mineral i l’inici de l’explotació d’aquest (de 4 a 10 anys, o més). En 
aquest període, el preu del metall que es pretén extreure pot oscil·lar molt. 
Això comporta que la decisió de desenvolupar una mina es faci a partir d’una 
previsió de preus. La indústria minera no té capacitat per adaptar-se amb facili-
tat a la demanda de primeres matèries minerals a curt termini. A més a més de 
l’enorme període de maduració d’un nou projecte miner, se solen presentar 
problemes per trobar inversors que estiguin habituats a negocis amb elevat 
risc, així com aconseguir mantenir una llicència social per operar (LSOP), cosa 
que és cada vegada més difícil.

001-450 ponenciasEIX11.indd   327 23/07/2018   18:03:41



328

Primeres matèries minerals crítiques: una visió en el context dels recursos geològics...

Amb la creixent importància de les noves tecnologies i la revolució energètica 
han sorgit preguntes sobre la disponibilitat futura de recursos de primeres ma-
tèries minerals, particularment les anomenades “crítiques”. La “criticitat” és 
una estimació del risc de subministrament de les matèries primeres, l’escasse-
tat de les quals pot posar en perill el funcionament d’una societat. Les prime-
res matèries minerals crítiques (PMMC) són considerades estratègiques per a 
la Unió Europea (UE) degut a la importància que tenen per a la indústria euro-
pea i la forta dependència de les importacions. En els darrers anys, com a res-
posta a les creixents preocupacions sobre la seguretat del subministrament de 
primeres matèries, la UE ha posat en marxa moltes iniciatives polítiques, pro-
jectes d’investigació i activitats industrials relacionades amb les PMMC (Løvik 
et al., 2018: 9-18). Dins aquest grup de PMMC, els metalls del grup del platí 
(MGP, imprescindibles per a la indústria automobilística) i els elements de les 
terres rares (REE, irreemplaçables en la fabricació de cotxes híbrids i elèctrics) 
estan qualificats com de màxima prioritat.

En aquesta contribució es presenta una visió sobre les PMMC des d’una pers-
pectiva dels recursos geològics a nivell global i a nivell de Catalunya. En la pri-
mera part del treball es descriu la vulnerabilitat de la UE pel que fa a les PMMC, 
així com les diferents iniciatives empreses per contrarestar aquesta difícil situ-
ació. A la segona part es descriu breument l’evolució històrica del sector miner 
a Catalunya, s’exposa el coneixement científico-tècnic dels recursos miners del 
país i la internacionalització de la recerca en recursos minerals. Finalment s’ex-
posa el potencial miner de Catalunya que compta amb recursos minerals atrac-
tius però que mai han estat avaluats amb suficient grau de detall (p. e. Au, 
MGP, Ag, F, Ba, Sc, REEs, Rb i Cs). Així mateix, el know-how, adquirit a partir 
d’investigacions en recursos minerals liderades des de Catalunya, per poder re-
colzar la inversió en minerals crítics en tercers països.

Primeres matèries minerals crítiques a la Unió Europea

Les PMMC inclouen matèries primeres de gran importància per a l’economia 
de la UE i d’alt risc associat al seu subministrament. Les PMMC són crucials per 
a l’economia d’Europa perquè formen part de la base de la indústria que fabri-
ca una àmplia gamma de productes i d’aplicacions utilitzats en la vida quotidia-
na i per les tecnologies modernes. L’accés fiable i sense restriccions a certes 
primeres matèries és una preocupació creixent a la UE (http://ec.europa.eu/
growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_es) ja que és un dels 
majors consumidors de PMMC del món.
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No obstant, la producció de PMMC a la UE és molt limitada, generant, no no-
més una forta dependència a les importacions, sinó també un elevat risc per la 
garantia de subministrament ja que l’exportació d’aquests materials pot ésser 
limitada en qualsevol moment. Un exemple d’això és la suspensió d’exportaci-
ons de terres rares per part de la Xina al Japó que va succeir el 2010 (de Ridder, 
2013: 6). Diversos factors poden condicionar la seguretat del subministrament 
de minerals. El desequilibri entre la demanda i l’oferta ha generat, i pot gene-
rar, preus elevats, fent que els països hagin de competir entre si per l’accés a 
recursos limitats. Els països dependents de les importacions, com els que són 
integrants de la UE, són els més vulnerables a les interrupcions del subminis-
trament. Les interrupcions sobtades del subministrament poden ser acciden-
tals o poden ocórrer com a resultat de la inestabilitat política (de Ridder, 2013: 
6). Els riscos d’interrupció de l’oferta són elevats perquè la producció de mine-
rals es concentra en un nombre limitat de països. A tall d’exemple, aproxima-
dament el 85% de la producció minera mundial d’MGP (Pt, Pd, Rh, Os, Ir, Ru) 
prové de Sud-àfrica i Rússia a partir de només dos dipòsits (Bushveld i Norilsk, 
respectivament). Un altre exemple d’això és la Xina, on es produeix més del 
85% dels elements de terres rares (REE: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb, Lu). Indiscutiblement, aquest monopoli dona una forta influèn-
cia política sobre altres estats al país que concentra la producció de PMMC. A 
més a més, els riscos associats amb la concentració de la producció són agreu-
jats en molts casos per una baixa substitució i per baixes taxes de reciclatge (p. 
e. REE).

La UE pretén aconseguir de cara al 2020 una quota del 20% d’energia de fonts 
renovables i un 10% d’energia renovable específicament en el sector del trans-
port (European Parliament and European Council, “Directive on renewable ener-
gy”, April 23, 2009, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/
renewable-energy-directive). Els objectius d’una transició energètica cap a 
energies renovables depenen de manera important de la disponibilitat de 
minerals, així com dels possibles riscos de subministrament. Les PMMC són es-
sencials per a les anomenades tecnologies verdes associades a les energies re-
novables. Per exemple, per a la fabricació de cèl·lules fotovoltaiques (en la tec-
nologia solar) es necessita una gran varietat de PMMC (tel·luri, estany, indi, 
hafni, gal·li i seleni entre d’altres). La fabricació dels imants permanents dels 
generadors elèctrics de les turbines eòliques requereix la utilització de REE 
(disprosi, neodimi). La indústria dels cotxes elèctrics és totalment dependent 
de les REE (http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/notici -
as/8953455/02/18/El-remedio-de-Toyota-para-combatir-la-escasez-de-tierras-ra-
ras-un-motor-electrico-con-iman-que-reduce-un-50-su-uso.html).
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La UE té una necessitat crucial d’accés a fonts de PMMC per a la supervivència 
de les indústries europees, de les feines associades i dels beneficis econòmics. 
Degut a això, la UE va establir al 2008 l’anomenada Iniciativa de Primeres Ma-
tèries (RMI), la qual consisteix en una estratègia per tal de garantir un submi-
nistrament sostenible de les primeres matèries dins de la UE. La RMI, que re-
presenta l’estratègia i la política de la UE sobre primeres matèries, 
s’implementa a través de l’European Innovation Partnership (EIP) on Raw Mate-
rials, el finançament de projectes a través dels programes d’investigació i inno-
vació de la UE i l’European Institute of Innovation & Technology’s (EIT) Knowled-
ge and Innovation Community (KIC) on Raw Materials, també conegut com a EIT 
Raw Materials (Løvik et al., 2018: 9-18).

Per fer front a aquest desafiament sobre el subministrament de PMMC, la UE i 
els governs dels països membres han encarregat estudis per tal d’establir una 
llista de primeres matèries crítiques que permeti prioritzar estratègies (vegeu 
la revisió recent de Løvik et al., 2018: 9-18). La criticitat d’aquestes primeres 
matèries es basa en la seva importància econòmica, el seu risc de subministra-
ment, el risc de restricció als dipòsits degut a polítiques ambientals i el seu po-
tencial de substitució i reciclatge. El risc de subministrament augmenta si la 
primera matèria es concentra en països inestables (tenint-ne en compte el go-
vern, les guerres civils, l’economia i la manca de serveis bàsics per a la pobla-
ció), i disminueix si hi ha una taxa elevada de reciclatge i si es pot substituir fà-
cilment. Per altra banda, la importància econòmica és proporcional a la mida 
dels sectors econòmics en els quals s’utilitza la primera matèria. Les metodolo-
gies pel càlcul de la criticitat s’expliquen a Erdmann i Graedel (2011: 7620-7630) 
i a Jin et al. (2016: 77-87) (vegeu també https://publications.europa.eu/en/publi-
cation-detail/-/publication/2d43b7e2-66ac-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/
format-PDF/source-32064602;

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/860168b9-78
c1-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-35948374). La llista 
de primeres matèries crítiques per a la UE es revisa i s’actualitza periòdica-
ment. La primera llista establerta per part del grup de treball ad hoc es va fer 
oficial al 2011 i les llistes actualitzades es varen publicar al 2014 i al 2017 (Løvik et 
al., 2018: 9-18; vegeu també http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/
specific-interest/critical_es).

La UE considera que la llista hauria de servir per incentivar la producció euro-
pea de primeres matèries crítiques, així com per establir polítiques que perme-
tin garantir la seguretat del subministrament de primeres matèries a través de 
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la diversificació d’aquest des de diferents fonts geogràfiques a través de l’ex-
tracció, el reciclatge o la substitució. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ALL/?uri=COM:2017:0490:FIN). La llista és utilitzada per la Comissió com a 
element de suport a l’hora de negociar acords comercials, impugnant mesures 
de distorsió del comerç, desenvolupant accions d’investigació i d’innovació i 
aplicant l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i els seus Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. A banda d’això, la llista pot ser rellevant tant de 
cara a la revisió de les inversions estrangeres directes a la UE, com pot ser uti-
litzada pels estats membres de la UE, les empreses i els inversors per disposar 
d’informació sobre possibles riscos de subministrament de primeres matèries i 
oportunitats relacionades. Se’n pot trobar informació detallada a la comunica-
ció de la Comissió presentada el 13 de setembre de 2017 al Parlament Europeu, 
al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0490:FIN).

La llista actualitzada del 2017 inclou 27 primeres matèries crítiques (Fig. 1), la 
immensa majoria de les quals són, o s’extreuen de, primeres matèries minerals 
(PMMC): antimoni, fluorita, terres rares lleugeres (LREE: La, Ce, Pr, Nd, Pm, 
Sm), barita, gal·li, escandi, beril·li, germani, grafit, silici, bismut, hafni, tàntal, 
niobi, tungstè, cobalt, terres rares pesades (HREE: Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 
Yb, Lu), metalls del grup del platí, vanadi, indi. La majoria d’aquestes primeres 
matèries minerals es produeixen i se subministren des de països no europeus. 
La Xina és la principal font de subministrament de PMMC a la UE (REE, mag-
nesi, wolframi, antimoni, gal·li i germani entre d’altres). La UE també depèn de 
les importacions de PMMC provinents del Brasil (niobi, silici), Rússia (pal·ladi, 
cobalt, vanadi, HREE, germani, tungstè i escandi), Sud-àfrica (iridi, platí, rodi i 
ruteni), Estats Units (elements del grup del platí, REE), Canadà (hafni, niobi), 
Kazakhstan (indi), Nigèria (tàntal), Ruanda (tàntal), entre altres països (http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0490:FIN).

Una solució parcial a la dependència de les PMMC és el reciclatge, en un nou 
escenari de transició d’una economia lineal a una de circular. És a dir, seria pas-
sar de l’economia d’“extreure-fabricar-vendre-utilitzar-llençar” a una altra que 
inclogui “reciclar-reutilitzar”, de manera que els residus es converteixin en pri-
meres matèries amb les quals es fabriqui una vegada i una altra. Al desembre de 
2015, la Comissió Europea va adoptar un paquet d’Economia Circular que con-
sistia en un pla d’acció i propostes per revisar la legislació sobre residus (http://
ec.europa.eu/docsroom/documents/27348). Una font alternativa de PMMC són 
els Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (WEEE: Waste Electrical and Electro-
nic Equipment). Per exemple, en els dispositius electrònics, les REE s’utilitzen 
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principalment en les pantalles (CCFL) i en els imants. Per tant, els WEEE repre-
senten un recurs secundari per aquestes PMMC (Hobohm i Kuchta, 2015: S4-1 - 
S4-13; Lu i Zhenming, 2016: 28-39; Schulze i Buchert, 2016: 12-27). L’extracció de 
primeres matèries a partir de WEEE es coneix com a “Mineria Urbana” (https://
www.tno.nl/en/focus-areas/circular-economy-environment/roadmaps/environ-
ment-sustainability/a-circular-economy-the-basis-for-a-sustainable-society/ur-
ban-mining-recovery-of-critical-metals-from-electronic-waste/; http://info.gre-
entec.com/blog/what-is-urban-mining).

Les empreses europees de reciclatge estan perfeccionant els processos per tal 
de reciclar metalls de bateries usades, de manera que es pugui capitalitzar el 
dèficit esperat en metalls com ara el cobalt i el liti quan es dispari la fabricació (i 
venda) de cotxes elèctrics (https://www.reuters.com/article/us-batteries-recy-
cling-analysis/metal-recyclers-prepare-for-electric-car-revolution-idUSKBN1D-
H1DS). Vegeu també l’article de Sarah Murray del 22 d’octubre de 2013 publicat 
pel Financial Times “Waste: Precious metal shines light on recycling” (https://
www.ft.com/content/98235282-2b69-11e3-a1b7-00144feab7de).

Fig. 1. Tercera llista de primeres matèries crítiques per la UE publicada al 
2017

http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_es
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No obstant, el reciclatge, quan és possible, mai pot arribar al 100%, ja que es 
perd una proporció variable durant la fabricació o l’ús. Algunes PMMC (vanadi, 
tungstè, cobalt i antimoni) tenen una taxa alta de reciclatge. La taxa de reci-
clatge dels metalls del grup del platí arriba a un 95% en el cas dels catalitzadors 
industrials i fins al 60% per als catalitzadors automotrius. De tota manera, 
aquesta proporció és insuficient per satisfer el creixement de la demanda 
(http://ec.europa.eu/docsroom/documents/27348). Per altra banda, i com a 
conseqüència de l’augment de la població i de la millora en el nivell de vida glo-
bal, és probable que la demanda de productes minerals continuï augmentant 
fins que el nivell de vida en els països menys desenvolupats s’aproximi al nivell 
en els països desenvolupats (Arndt et al., 2017: 3-4).

Tenint en compte l’escenari actual, els recursos minerals del planeta continua-
ran essent una font imprescindible de primeres matèries minerals i en particu-
lar de les anomenades crítiques. En els darrers anys, diferents convocatòries 
de la UE han finançat diversos projectes d’investigació (relacionats amb l’ex-
ploració, la mineria i el benefici) sobre fonts primàries de PMMC (p. e. REE, co-
balt), especialment relacionats amb mineria d’aigües profundes (BLUE MI-
NING: www.bluemining.eu, MIDAS: http://www.eu-midas.net/, i Blue Nodules: 
www.blue-nodules.eu). L’exploració i explotació de recursos minerals dels 
fons marins és un desafiament tecnològic i mediambiental, però també una re-
alitat. Companyies com ara Nautilus Minerals Inc. (“Nautilus”) ja han aconse-
guit la primera concessió minera amb l’objectiu d’extreure coure, or i plata del 
dipòsit Solwara 1, en aigües territorials de Papua Nova Guinea (http://www.
nautilusminerals.com/s/Home.asp).

Evolució històrica del sector miner a Catalunya

De vegades s’ha dit i repetit que Catalunya no té recursos miners, ni tradició 
minera. És una percepció errònia (Fig. 2), perquè la mineria ha tingut un impac-
te notable en les societats i en l’economia durant nombrosos episodis de la 
seva història. Tanmateix, aquesta incidència ha anat evolucionant al llarg del 
temps perquè en cada etapa calia donar resposta a necessitats diferents de 
primeres matèries. De fet, avui sabem que hi ha explotacions de sílex des del 
Neolític i que també durant el Neolític s’explotava variscita a Gavà (i potser en 
altres indrets), on es troben els complexos de galeries subterrànies a diferents 
nivells més antics del món (Camprubí et al., 2003). Cal destacar que aquesta 
activitat minera va permetre el desenvolupament d’un actiu comerç que, a 
grans trets, no sols va abastir el que és ara el territori català, sinó que va anar 

001-450 ponenciasEIX11.indd   333 23/07/2018   18:03:41



334

Primeres matèries minerals crítiques: una visió en el context dels recursos geològics...

més enllà. De fet, les dades arqueològiques suggereixen que ja en aquesta 
època els miners tenien un notable grau de coneixement i especialització (Díaz 
et al., 2018a). Els arqueòlegs han trobat també arreu del país evidències de di-
verses explotacions de coure d’època preibèrica, com a Clariana de Solsonès, 
Riner, Alforja, Bellmunt del Priorat, El Molar i Ulldemolins. Cal remarcar que 
aquesta riquesa minera va ser un reclam per als fenicis, de manera que es va 
començar a estimular el comerç a escala mediterrània.

La mineria en època ibèrica i romana comprenia explotacions d’or en diferents 
rius catalans i en mines a prop de Poblet i al Pallars, ferro a Gavà i diferents 
punts de les Serralades Costaneres Catalanes (Díaz et al., 2018b), i va començar 
l’explotació de l’argent i el plom en moltes de les mines que després es van fer 
famoses a les conques mineres de Falset, Bellmunt-El Molar, Argentera i La Sel-
va del Camp.

Fig. 2. Distribució dels principals tipus de recursos minerals a Catalunya en 
relació amb les grans unitats geològiques del país
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Aquesta activitat minera antiga ha quedat enregistrada per sempre en la topo-
nímia de moltíssims indrets de Catalunya: Orlina, Tordera, Ridaura, i tots els 
llocs amb el nom d’Argentera. Plini el Vell, per altra banda, ja esmenta la Mun-
tanya de Sal de Cardona, tot posant-la entre les més grans meravelles naturals, 
així com les seves explotacions de sal que eren bàsiques per a la subsistència 
de les poblacions de l’època. Finalment, la política d’obres públiques romana 
precisava de grans quantitats de materials de construcció de qualitat, cosa que 
va determinar l’obertura de pedreres en nombrosos indrets, especialment a 
prop de les grans ciutats, com ara a les immediacions de Tarraco o de la més 
petita Barcino.

L’Edat Mitjana va començar amb una mineria de subsistència. Cal remarcar du-
rant aquest període l’existència documentada de petites explotacions, com ara 
les explotacions de minerals de ferro a les zones de frontera amb Al-Andalus 
per a la producció d’armament; en canvi, a les zones de Tarragona controlades 
per regnes de taifes es va prioritzar la producció d’argent per tal de pagar exèr-
cits mercenaris, cosa que va retardar la caiguda de la taifa de Siurana en mans 
cristianes. Amb tot això, l’Època Comtal va ser la gran època d’expansió de la 
mineria a Catalunya. El comerç per la Mediterrània precisava d’argent, generant 
una política expressament dirigida a incentivar l’explotació de tots els racons 
en què pogués aparèixer aquest metall. El resultat va ser que a Catalunya es van 
obrir centenars d’explotacions (“crossos”) d’aquest metall i al s. XIV es van ela-
borar, per a regular-les, les lleis mineres catalanes basades en el sistema de con-
cessions. Les lleis donaven molts privilegis als miners, però també els obligaven 
a tenir en compte la resta del patrimoni natural de l’entorn. L’èxit de les lleis va 
ser complet, tant que van ser després copiades per la corona castellana i expan-
dides arreu del món (Romero Tallafigo, 1979). Aquesta política, a més a més, va 
ser clau a l’hora d’afavorir l’expansió catalana per la Mediterrània al s. XIV.

La decadència de la mineria a Catalunya durant els segles XV-XIX és paral·lela a 
la seva decadència econòmica i política, a la política monopolista de la Hisenda 
Reial Espanyola i als llargs períodes de guerres, que incentiven la producció de 
ferro per a armament portàtil, coure per a bronze de canons o de plom per a 
bales. Tot i això, hi ha una certa mineria que inclou minerals de plom, plata, 
ferro, alum i petroli (Gil, 1600). La mineria catalana és poc coneguda internacio-
nalment en aquest episodi; de fet, els naturalistes que realitzen expedicions 
per la Península Ibèrica, com Bowles (1789), quasi no en parlen, llevat de les 
eternes mines de Cardona. No és fins a finals del s. XVIII que comença a entrar 
en joc la mineria de carbó, que s’expandeix a poc a poc per tot el territori cata-
là. Per altra banda, la pèrdua de les colònies espanyoles va determinar l’empo-
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briment de les finances de l’Estat, que va respondre amb una nova política de 
concessions mineres, obrint noves perspectives per a la inversió estrangera. 
Moltes mines es van reactivar en aquesta època tot i que eren èpoques convul-
ses i a la vegada es feien els primers inventaris extensos de recursos (Maestre, 
1844; Madoz, 1850). Altres causes, com l’empobriment dels pagesos, per la 
pèrdua de vinyes per la fil·loxera, van obligar encara més a les comunitats de 
les antigues zones mineres a redirigir de nou els ulls cap al subsol. Per això, 
moltes de les antigues mines es van reobrir a la segona meitat del s. XIX (Vidal, 
1873, Gombau, 1877; Maureta i Thos, 1881; Vidal, 1886), tot i que sovint es trac-
tés només de simples maniobres especulatives per tal de vendre-les a inver-
sors estrangers. Malgrat tot, algunes mines de carbó, ferro, manganès o plom 
van tenir força èxit, afavorint fins i tot l’arribada massiva de treballadors de 
fora de Catalunya on hi havia activitat minera contemporània i, per tant, mà 
d’obra especialitzada.

Durant tot el s. XX continua la tendència de reexplotar les antigues mines, que 
en alguns casos canvien d’objectius. D’aquesta manera, moltes de les mines de 
galena es reconverteixen a mines de barita (zones de Poblet, Vilanova de Pra-
des, Vilanova d’Escornalbou, Riudecanyes, Argentera, Alforja, Vilallonga del 
Camp, Prades, Martorell, Arbúcies, Sau, Amer, Palamós, Palafrugell, etc.) o flu-
orita (Porrera, Ulldemolins, Barcelona, Sant Cugat, Espinelves, Tagamanent, 
Piera, Osor, Sant Hilari, etc.). En són excepció algunes mines descobertes casu-
alment mentre es feien obres públiques al Pirineu, com ara les mines de Cierco 
o les mines d’arsènic i or de la Vall de Ribes (Thos, 1904). En aquest període 
també té lloc la transformació de les mines de sal del Bages cap a mines de po-
tassa. Durant el parèntesi de l’autarquia franquista, moltes de les mines són 
reactivades amb criteris erronis per tal d’afavorir l’explotació de metalls consi-
derats estratègics pel règim, amb resultats quasi sempre desastrosos. Cap a 
mitjan s. XX la mineria metàl·lica tradicional primer, i la de carbó i de minerals 
industrials després, entra en decadència i generalment tanca per la competèn-
cia impossible amb altres grans productors externs.

Actualment sols subsisteix a Catalunya la mineria de potassa, la d’aigües mine-
rals (Mitjà et al., 1999) i la de roques i minerals industrials. Les concessions de-
manades recentment per a or o talc han trobat oposició de grups ambientalis-
tes i ens locals; en general, s’ha estès la percepció que la mineria és una 
activitat estranya al territori i que genera problemes de tota mena. De fet, 
aquesta percepció s’ha escampat recentment a escala mundial a partir d’unes 
plataformes de comunicació que sembla que podrien estar manipulades per 
interessos ocults.

001-450 ponenciasEIX11.indd   336 23/07/2018   18:03:41



337

Joaquín A. Proenza i Joan Carles Melgarejo

Coneixement científico-tècnic dels recursos miners de Catalunya

En realitat, no s’ha fet mai una exploració o estudi sistemàtic dels recursos 
miners de Catalunya. El coneixement que en tenim es basa directament en la 
troballa d’afloraments de mineralitzacions des de l’antigor. No obstant això, 
els sectors il·lustrats ja fa temps que van reclamar un estudi sistemàtic dels re-
cursos del país que, de tota manera, mai ha estat completat. De fet, la Societat 
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País demanava ja des del 1832 el restabli-
ment de la Universitat a Barcelona, després del període en què va estar a Cer-
vera, i una de les raons de pes esgrimides era fer-hi estudis científics i formar 
professionals en Mineralogia que poguessin donar suport al desenvolupament 
miner i industrial del país. Per aquesta causa, l’estudi científic dels recursos 
minerals de Catalunya a casa nostra s’inicia tímidament al departament de Cris-
tal·lografia i Mineralogia (UB) gairebé en els primers anys de la seva creació, 
però no arriba a desenvolupar-se cap línia perquè la recerca s’estronca per la 
inestabilitat política durant la primera meitat del segle XX, quan bona part dels 
seus professors han d’exiliar-se. Emperò, la línia d’estudi de dipòsits minerals 
va arrencar amb força als anys 1960 sota la direcció del Dr. Font Altaba, amb 
una sèrie de tesis doctorals sobre els jaciments minerals de Catalunya, aprofi-
tant que hi havia nombroses mines en activitat. La majoria de les mines estudi-
ades eren filonianes: mina Berta de Sant Cugat del Vallès (fluorita; Montoriol, 
1963), mines de Bellmunt del Priorat (Pb, Coy, 1964), d’Osor (F-Ba-Pb-Zn; Ami-
gó 1967; Campà-Viñeta, 1972) i de Cierco (Pb-Zn; Traveria, 1964), però a la tesi 
de Clemente-Herrero (1971) s’ampliava el camp d’estudi cap els guixos de Vila-
verd, i a les tesis d’Álvarez (1975) i Cardellach (1977) cap als dipòsits estratifor-
mes de Pb-Zn de la Vall d’Aran. Paral·lelament, s’endegava una important línia 
d’estudi d’argiles (Álvarez, 1970, de la Fuente, 1973, S. Martínez, 1979), de pro-
cessament mineral (Simó, 1986) i d’avaluació de recursos de materials petrúr-
gics (Queralt, 1988; Juan-Abril, 1991), esdevenint el Departament de Cristal·lo-
grafia, Mineralogia i Mineralotècnia. La tesi de Mata-Perello (1981) és la 
topomineralogia general de Catalunya, on es localitzen totes les mines exis-
tents a partir d’un enorme esforç bibliogràfic i de camp que ha servit de base a 
tota la feina especialitzada realitzada posteriorment en cada dipòsit o grup de 
dipòsits. En aquesta etapa, la major part de treball de recerca era de camp, 
complementat amb eines de caracterització minses, essencialment XRD (di-
fracció de raigs X) i XRF (fluorescència de raigs X).

A partir d’aquest moment es va disposar d’informació suficient per a començar 
estudis de detall amb metodologia moderna (microsonda electrònica, anàlisis 
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isotòpiques, inclusions fluides...), com ara a la tesi d’Ayora (1980) sobre les 
mines metàl·liques de les Valls de Ribes. Ayora va crear un equip de recerca a 
partir d’un conjunt de tesines sobre les mines Atrevida de Vimbodí (Ba-Pb-Zn-
Ni-Co-As-Bi-Ag; Melgarejo, 1982), Rocabruna (Ba-Pb-Zn; Soler, 1983), Cierco 
(Pb-Zn; Liesa, 1983), l’Argentera (Pb-Zn-Ni-Co; Canals, 1985), pegmatites del 
Cap de Creus (Corbella, 1990) i or orogènic de la Vall de Conflent (Arcos, 1990). 
Les tesines van ser seguides per tesis doctorals, la primera de les quals, la de 
Melgarejo (1987) es l’última de tipus regional sobre la metal·logènia del Paleo-
zoic del SW dels Catalànides. Subseqüentment, a la dècada de 1990, les tesis ja 
eren sobre modelització de dipòsits minerals emprant les eines més modernes: 
Canals (1989) sobre els filons de Pb-Zn-F-Ba dels Catalànides, García Vallès 
(1990) sobre els lignits del Pirineu Central, Soler (1990) sobre els skarns de la 
Cerdanya-Alt Urgell, Delgado (1995) sobre els skarns de la Maladeta, Palau 
(1995) sobre els skarns del massís de Marimanya, Alfonso (1995) sobre les peg-
matites del Cap de Creus, i Canet (2000) sobre els sedex del SW dels Catalàni-
des. Aquesta nova generació de doctors, al seu torn, formà noves fornades de 
doctorands que van ampliar des de la UB el coneixement dels recursos mine-
rals de Catalunya, i que en una segona etapa van estendre l’estudi dels dipòsits 
minerals a casuístiques internacionals.

Molts dels professors formats a la UB, per altra banda, van crear noves línies 
de recerca en recursos minerals a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Girona. Cal destacar en 
aquests nous pols de recerca l’estudi de les mineralitzacions filonianes de Ba-
Pb-Zn del Baix Empordà (Vall, 1983), les de B-Pb de Martorell (Tritlla, 1987) i les 
de Pb-Zn sedex de la Vall d’Aran (Pujals, 1994), així com l’avaluació del conjunt 
de recursos dels Catalànides (Vall, 2006).

Totes aquestes tasques de formació van ser seguides per les oportunes publi-
cacions científiques en revistes ISI, i permeten disposar de coneixement molt 
detallat d’una àmplia diversitat de recursos minerals al territori de Catalunya 
(Fig. 2). Actualment hi ha dos grups de recerca consolidats de la Generalitat de 
Catalunya que treballen en la caracterització de recursos minerals: el de “Re-
cursos Minerals: jaciments, aplicacions i sostenibilitat” i el de “Mineralogia 
Aplicada i Medi Ambient”.

Una altra línia que funcionava en paral·lel, abocada a la prospecció geofísica i 
geoquímica de nous recursos miners a Catalunya, era endegada durant els 
anys 1980 al Departament de Prospecció Geològica de la Universitat de Barce-
lona, dirigit pel Dr. Viladevall. També aquí s’hi va formar personal investigador 
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amb tesines i tesis doctorals enfocades sobretot a l’exploració minera a partir 
de l’estudi de concentrats de batea o a l’estudi geoquímic de les xarxes de dre-
natge, entre les quals cal remarcar les de Font-Cisteró (1979, 1983), Gime-
no-Torrente (1983), Ferrer-Modolell (1983) i Gimeno-Torrente (1989) a la zona 
de les Guilleries, Alcalde (1984) al sector més meridional del Montseny, Fernán-
dez-Turiel (1983) a la Vall d’Aran, Carmona (1987) a la zona de Malgrat i So-
lé-Flores (1986) i Ferrer-Modolell (1989) a les Gavarres.

Amb la tesi de Casas (1976) s’inicia al Departament de Prospecció Geològica de 
la UB una línia de prospecció geofísica, sovint aplicada en la recerca de recur-
sos minerals, com ara als skarns de la zona de Breda (Kurdiyeh, 1984), on tam-
bé s’han establert criteris de localització geofísica amb l’ajuda de mètodes 
molt diversos que s’han ampliat o complementat amb altres línies de recerca 
en geofísica de la Facultat de Geologia de la UB.

Els dipòsits minerals de Catalunya també han cridat l’atenció d’investigadors 
estrangers que, en col·laboració amb investigadors locals, han format el seu 
personal a Catalunya. Cal destacar les tesis de Haller (1997) i Llinares (1997) a la 
conca minera de Pb de Bellmunt-El Molar.

No voldríem negligir, en aquest punt, la important tasca que han dut a terme 
els amateurs, afeccionats al col·leccionisme de minerals. Els milers de col·lecci-
onistes s’han escampat per tot el territori i han localitzat gran quantitat de 
nous afloraments, molts dels quals caldrà estudiar en detall en el futur.

La incidència d’altres institucions públiques en el camp de la recerca en mineria 
és desigual. Els serveis geològics espanyol i català han desenvolupat relativa-
ment poca recerca en el camp dels recursos minerals de Catalunya, en compa-
ració amb l’esforç que s’ha fet en altres comunitats autònomes o en els països 
veïns. A part de la realització de mapes metal·logenètics a escala 1:200.000 
(per exemple, ITGE, 1994), i algun estudi a escala estratègica detallat, com ara 
les prospeccions geoquímiques als materials del Paleozoic del SW de Catalu-
nya (IGME, 1974a, 1975), o l’estudi de recursos de bauxites (IGME, 1974b), cal 
remarcar que no s’han fet quasi mai estudis a escala tàctica, especialment pel 
que fa a sondatges o exploració geofísica de detall. En canvi, des de la Direcció 
de Mines de la Generalitat s’ha realitzat, en el marc de la inspecció dels recur-
sos, una catalogació molt completa dels antics punts miners de Catalunya, que 
ha permès comprovar que hi ha comarques que superen els 400 punts d’explo-
tació o indicis miners, i s’ha avaluat el potencial de molts d’aquests recursos.
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Actualment la recerca en temes miners no és una prioritat a nivell estatal o de 
Catalunya malgrat les recomanacions de la UE de cara a l’horitzó 2020. Per 
tant, la manca d’inversió en la recerca en mineria a Catalunya per part de totes 
les administracions posa en risc de continuïtat poder disposar del coneixement 
adequat dels recursos del subsol.

La internacionalització de la recerca en recursos minerals des de Catalunya

Des dels anys 1990, un cop estabilitzats els grups de recerca, els grups de re-
cerca de dipòsits minerals catalans, sense abandonar la recerca a Catalunya, 
inicien una etapa d’internacionalització dels projectes de recerca. La recerca 
s’ha desenvolupat principalment en altres països (Fig. 3), i ha estat en tot cas 
desenvolupada en col·laboració sobre el terreny dels agents de recerca locals, 
fossin universitats, serveis geològics o empreses mineres. Els objectius eren 
múltiples, bàsicament acadèmico-professionals, científico-tècnics i socials.

Fig. 3. Distribució mundial dels jaciments minerals estudiats per grups de 
recerca de dipòsits minerals catalans

Els objectius en el camp acadèmic-professional eren també múltiples: i) millo-
rar el coneixement del personal docent per tal de poder donar una formació 
professional als seus estudiants basada en informació obtinguda de primera 
mà i, per tant, de millor qualitat; ii) formar al professorat jove o als estudiants 
amb material de recerca de primera qualitat i interès internacional (resul-
tant-ne una vintena llarga de tesis doctorals i una seixantena de treballs de 
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màster i de final de carrera), i iii) internacionalitzar la docència de les universi-
tats catalanes, especialment en països en vies de desenvolupament, però tam-
bé establint vincles amb equips de recerca considerats de primera línia en l’es-
pecialitat (com ara el GEMOC d’Austràlia, el Servei Geològic del Canadà, el 
CNRS, etc.).

Els objectius científico-tècnics d’aquesta internacionalització eren diversos: i) 
comprovar que els models de dipòsits minerals ja ben establerts a Catalunya 
són aplicables a l’exploració dels recursos en altres països; ii) reinterpretar di-
pòsits de Catalunya en base a models més fàcilment elaborables en tercers pa-
ïsos, i iii) crear nous models d’exploració en dipòsits minerals inèdits a Catalu-
nya, però que tenen gran importància arreu del món. D’aquesta manera, en la 
primera línia, els models de valoració de pegmatites d’elements rars (Nb-Ta-U-
Be-Rb-Cs-Li) del Cap de Creus (Catalunya) han estat aplicats amb èxit en camps 
pegmatítics afins d’Angola, Brasil, Argentina, Mèxic i Madagascar. Molts 
d’aquests elements es troben entre les primeres matèries minerals crítiques 
(PMMC) per a la UE.

A la inversa, els estudis sobre dipòsits d’or en zones de cisalla al Sàhara Occi-
dental, Botswana i Bòsnia han estat d’enorme utilitat a l’hora d’entendre la 
metal·logènia de dipòsits de les zones de cisalla del Pirineu i del SW de Catalu-
nya, i permeten albirar una via d’estudi nova sobre PGE (elements del grup del 
platí) a Catalunya. De manera semblant, l’estudi de placers aurífers de Cuba ha 
ajudat a entendre els mecanismes de formació dels placers dels rius catalans.

En canvi, en altres casos no es disposava d’experiència prèvia sobre alguns ti-
pus de dipòsits perquè la geologia de Catalunya determina que no puguin exis-
tir-ne, però l’experiència adquirida a l’estranger (Fig. 3) sobre molts d’aquests 
dipòsits situa els investigadors catalans en primera línia internacional d’exper-
tesa. Alguns d’aquests jaciments són essencials per a l’abastiment de metalls 
crítics, com ara els dipòsits laterítics de Ni-Co (±Sc, MGP) de Cuba, República 
Dominicana o Colòmbia, els dipòsits de placers de MGP (minerals del grup del 
platí) associats a complexos tipus Alaska de Colòmbia i d’Equador, els dipòsits 
de crostes submarines de Fe-Mn amb REE de Canàries, els jaciments podifor-
mes de Cr-MGP de Cuba, els dipòsits estratiformes ortomagmàtics descoberts 
pel nostre grup al Sàhara Occidental, els de Fe-Ti-V-(P) en complexos anortosí-
tics i nelsonites estudiats a Angola, el Sàhara Occidental i Colòmbia, els de dia-
mants en kimberlites i els placers associats a Angola i a Guinea, els dipòsits 
IOCG de Fe-Cu-Au-REEs-MGP-Se-Ag-Co-Ni, els recursos importantíssims de REE 
en bauxites de la República Dominicana, els dipòsits de pòrfirs cuprífers de Cu-
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Au-Mo, els dipòsits de tipus bolivià de Sn-W-Bi-Ag-Pb-Zn-In-Ga estudiats al llarg 
de la Serralada boliviana i Argentina (més de 20 importantíssims dipòsits estu-
diats en detall on s’han descobert interessants recursos d’In i de Ga), els dipò-
sits d’or associats a intrusius de Colòmbia (incloent-hi l’estudi de desenes de 
mines i prospectes d’or de primera línia mundial, els més importants d’aquest 
país), dipòsits epitermals de Ag-Au de Mèxic, República Dominicana, Nicara-
gua, Guinea i Espanya, dipòsits BIF a Botswana, Angola i, sobretot, al Sàhara 
Occidental, on s’han descobert recursos immensos, una vintena de complexos 
amb roques subsaturades alcalines, roques saturades alcalines i carbonatites 
volcàniques, subvolcàniques i plutòniques estudiades a Angola i Sàhara Occi-
dental amb recursos importantíssims de Nb-Ta-REEs-P-Ti-V-Fe-Cu.

La qualitat de la recerca científica efectuada queda certificada per la publicació 
de més d’un centenar de treballs científics en revistes indexades, la immensa 
majoria d’elles, en el primer quartil ISI JCR; a més a més, hi ha continuïtat dels 
projectes de recerca amb les administracions involucrades i les poblacions so-
bre el terreny. Cal destacar que s’han descobert de bell nou desenes de nous 
dipòsits, alguns d’ells d’importància mundial, i que estan pendents d’inversió.

A nivell social, s’ha plantejat la recerca com un suport proactiu al desenvolupa-
ment de nuclis socials pobres en països en vies de desenvolupament. D’aques-
ta manera, amb la participació en cursos de màster propis o externs s’ha aju-
dat a formar fins ara més d’un centenar d’estudiants de països en vies de 
desenvolupament. Però, a més a més, s’ha procurat sempre que, en cada pro-
jecte, a la vegada que es formaven estudiants propis es pogués formar perso-
nal local, sempre aplicant-lo a la resolució de problemes que afecten aquestes 
comunitats. Per tant, els treballs de formació d’estudiants saharians, angole-
sos, colombians, mexicans, argentins, malgaixos, bosnians, croats, domini-
cans, dominics, cubans, etc. s’han desenvolupat als seus països d’origen i apli-
cats a localitzar criteris d’exploració o explotació de recursos miners del país 
d’origen respectiu.

Sigui com sigui, els beneficis estratègics d’aquesta política han estat múltiples. 
Entre ells, poder disposar de personal doctor format en l’estudi de recursos 
minerals crítics, però també disposar d’experiència avançada de primera mà 
sobre l’estudi de la immensa majoria de tipologies de dipòsits minerals cone-
guts i, molt particularment, els de recursos crítics per la UE. Sense oblidar que 
aquesta experiència sovint s’ha desenvolupat en països on hi ha dificultats 
d’accés per a les grans empreses mineres multinacionals, per la qual cosa actu-
alment els investigadors catalans disposen de contactes sobre el terreny i in-
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formació detallada sobre recursos d’arreu del món on no hi ha hagut fins ara 
una participació estrangera, obrint possibilitats d’inversió en un camp poc ex-
plorat fins ara per les empreses catalanes per falta de tradició.

Potencial miner de Catalunya

Els recursos miners que a hores d’ara presenten algun possible potencial són 
molt diversos. El problema que es presenta en tots els casos és que quasi mai 
es disposa de sondatges que permetin avaluar les reserves amb precisió, i sols 
es pot parlar dels recursos visibles. De tota manera, les dades sobre el terreny i 
algunes dades analítiques preliminars poden permetre una primera estimació 
de la seva importància.

Les zones de cisalla del Pirineu Oriental que travessen les sèries del Precam-
brià-Cambrià tenen associades mineralitzacions d’arsenopirita i pirita; aquests 
minerals contenen probablement or a la seva estructura; quan per processos 
hidrotermals posteriors aquests minerals recristal·litzen, l’or queda lliure. 
Aquest és el cas de les mines de la Vall de Ribes, que han arribat a donar a les 
anàlisis preliminars fins a 16 g/t d’Au. No obstant això, en moltes de les explota-
cions hi ha importants quantitats de minerals d’antimoni, als quals no es va 
donar importància quan es van explotar les mines per extreure As o Au. Tenint 
en compte que actualment el Sb és un element crític per a la UE, aquest podria 
ser un complement interessant que afavoriria un aprofitament més integral de 
la mena i, per tant, la generació de menys residu. La presència comuna en 
aquestes mines d’arsenurs de Ni-Co (per desgràcia poc estudiats fins ara) obre 
un terreny inexplorat perquè aquests elements poden anar associats a minera-
litzacions de MGP, uns altres valuosos elements crítics. Un obstacle per a l’ex-
plotació seria l’impacte medioambiental, però la mineria forçosament hauria 
de ser subterrània i l’impacte, per tant, és menor que en el cas de la mineria a 
cel obert. Per altra banda, el tractament es podria fer en un altre indret; el 
transport de la mena es podria fer per ferrocarril i això ajudaria al manteni-
ment de les línies fèrries que actualment estan en perill de tancament.

Altrament, algunes mineralitzacions molt similars es troben a la zona d’Ós de 
Civis-Tírvia, on hi ha importants zones de cisalla amb mineralitzacions molt en-
riquides en coures grisos amb or disseminat, però també amb arsenurs de Ni-
Co i, per tant, oferint vies d’exploració per a MGP. També s’han descrit MGP als 
dipòsits de tipus skarn de la Cerdanya, molt possiblement a causa de la remobi-
lització d’aquests metalls des de les zones de cisalla tallades pels granitoides. 
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En aquesta àrea el problema principal és l’evacuació de la mena perquè els re-
cursos es troben en zones molt remotes.

Algunes zones del SE de Catalunya també estan mineralitzades amb associaci-
ons típiques de zones de cisalla, amb As-Ni-Co-Sb-Au-Cr-V-PGE, suggerint un en-
riquiment a partir de circulació de fluids a través de roques ultrabàsiques en 
profunditat. En el cas de la mina Atrevida, hi ha filons importants d’arsenurs de 
Ni-Co en els quals s’han detectat quantitats elevadíssimes de PGE (en l’ordre 
de diversos centenars o milers de g/t). Per tant, aquesta mina, explotada des 
de l’antiguitat com a mina de plata, plom, níquel, cobalt i finalment barita, po-
dria esdevenir una mina de platí. Situacions similars es poden haver donat en 
altres mines de la Serra de Prades i en les zones mineres de la Selva del Camp i 
de l’Argentera, però desconeixem si en aquestes zones es donen també aques-
tes concentracions de MGP; de tota manera, les mines en què sembla que hi ha 
més recursos són les de la zona de Poblet. Aquesta mina presenta, a més a 
més, grans recursos potencials d’Ag i de barita, un dels altres minerals crítics. 
En aquest cas l’explotació hauria de ser amb mineria subterrània.

Els recursos de potassa de la zona central de Catalunya són encara immensos, 
de tota manera la mena potencial no s’explota completament perquè sols 
s’explota la silvita i no la carnal·lita. Seria important avaluar la quantitat de Rb i 
Cs present en aquestes menes tenint en compte que en altres conques s’han 
mesurat fins a 2000 ppm d’aquests elements en l’estructura de la carnal·lita 
(KCl*MgCl2*6H2O). Com que la carnal·lita és deliqüescent i molt més soluble en 
aigua que la sal i té una dissolució incongruent, es podrien intentar extreure 
aquests elements a partir de sondatges; també es podria plantejar explotar la 
carnal·lita creant cavitats extres que facilitessin l’emmagatzematge dels ru-
nams salins. També seria interessant avaluar la possibilitat d’explotar el Mg 
d’aquest mineral atès que aquest element entra en la categoria dels crítics.

Els recursos de Ba-F dels filons de Catalunya estan poc avaluats. S’hi ha desen-
volupat sovint una mineria molt superficial. Algunes mines històricament im-
portants, com les d’Osor o del Matagalls, semblen exhaurides. Ara bé, aquests 
elements entren ara en la categoria dels crítics i hi ha recursos importants en 
altres zones de les Guilleries, el Montseny i a les Muntanyes de Prades-Prio-
rat-Baix Camp. Aquests darrers són els menys explotats i podrien tenir recur-
sos explotables actualment amb mineria subterrània.

Els recursos de Nb-Ta-Be-Li de les pegmatites del Pirineu podrien ser interes-
sants avui en dia si es trobessin en un altre context, però la seva explotació és 
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inviable, ni tan sols de forma subterrània, pel fet de ser enmig d’un dels parcs 
naturals més emblemàtics de Catalunya. Tanmateix, els recursos no semblen 
molt elevats i només generarien beneficis en un context d’extrema necessitat.

Els metal·lotectes que engloben els dipòsits de menes complexes estratolliga-
des formen extenses franges en sèries mesozoiques al llarg dels Pirineus o en 
sèries del Terciari a la Depressió de l’Ebre. Els primers tenen el problema d’estar 
enriquits en urani, de manera que la seva explotació pot crear problemes medi-
ambientals. Els segons tenen perspectives interessants, especialment els que 
es troben a les sèries situades a prop dels marges de la conca. Aquests dipòsits 
semblen estar enriquits en Ag i també podrien estar-ho en Co, Ni, MGP i REEs.

El cas dels jaciments de REE és molt important. No hi ha possibilitats de tenir 
recursos d’aquests elements en els seus medis clàssics, com són carbonatites 
o roques alcalines, perquè les úniques roques alcalines que hi ha són roques 
volcàniques d’escàs desenvolupament. No obstant això, a mesura que aug-
mentava la importància d’aquests elements en els darrers anys, s’han anat tro-
bant molts tipus de jaciments alternatius, com ara els grans jaciments de REE 
associats a dipòsits d’argiles laterítiques de Xina. Per això, cal avaluar la possi-
bilitat que els grans dipòsits d’argiles laterítiques de Catalunya, especialment 
els del SW, puguin estar enriquits en REE.

Les bauxites poden ser una font alternativa de REE i Sc. A Catalunya hi ha re-
cursos de bauxites en bossades càrstiques mesozoiques a les zones del Baix 
Penedès-Anoia i al Prepirineu. Es desconeix si hi ha quantitats significatives de 
REE en dipòsits de tipus càrstic de Fe-Mn, molts dels quals han estat explotats 
en el passat.

D’altra banda, darrerament s’ha identificat la possibilitat que els fons subma-
rins endurits actuals, que es formen quan hi ha condicions de molt baixa sedi-
mentació detrítica o carbonatada, estiguin enriquits en REE. Alguns d’aquests 
fons endurits o hard grounds són molt comuns a les sèries mesozoiques del SW 
dels Catalànides, on formen crostes d’òxids de ferro de gruix variable que so-
vint han estat objecte d’explotació en èpoques antigues. Per tant, caldria ava-
luar la possibilitat que aquests dipòsits antics estiguin enriquits en REE.

Actualment s’estan identificant recursos de REE en forma de borats a les con-
ques evaporítiques dels EUA. A la conca potàssica catalana també es troben 
borats, de manera que seria lògic avaluar la possibilitat que s’hagin format acu-
mulacions de minerals d’aquest tipus. Fins ara no s’ha fet mai un estudi siste-
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màtic de la mineralogia de la zona potàssica i seria adequat realitzar-lo ja que 
l’existència de nous recursos podrien ajudar a fer una explotació més racional i 
lliure de runams.

Finalment, cal considerar que els carbons, encara que ja no s’exploten com a 
combustible, també poden emmagatzemar REE i podrien ser-ne una mena.

Possibilitats d’inversió en mineria en altres països

Molts dels recursos minerals, que poden ser crítics per a desenvolupar certes 
activitats industrials essencials, no poden ser localitzats a Catalunya. No obs-
tant això, com s’ha indicat, durant els darrers 20 anys s’han desenvolupat tas-
ques enfocades a l’estudi de jaciments minerals en tercers països. Durant 
aquestes estudis s’han descobert dipòsits minerals de primera magnitud en 
llocs prèviament inexplorats. En alguns casos es pot dir que en extenses àrees 
s’ha completat la fase estratègica (a escala d’abast regional) necessària en 
qualsevol prospecció minera planificada. Les xarxes de col·laboració establer-
tes en aquests països són sòlides i permetrien establir àrees de recerca priori-
tàries en les quals desenvolupar, amb ajuda de la inversió requerida, prospec-
ció tàctica (a nivell de dipòsit) per a la delimitació i avaluació dels recursos. A 
partir d’aquest nivell de coneixement es podria avaluar la viabilitat d’entrar en 
una dinàmica d’inversió ja enfocada a l’explotació i al benefici dels recursos. Els 
països i tipus de recursos en què es pot actuar amb més immediatesa, molts 
d’ells amb PMMC per a la Unió Europea i per al desenvolupament d’algunes in-
dústries avançades a Catalunya, es troben a la llista següent (les PMMC en ne-
greta). Alguns d’ells es troben en sectors d’alt risc inversor, però es podrien 
trobar solucions imaginatives per tal de dur a terme les operacions mineres.

i) Bolívia

a. Dipòsits de Nb-Ta en pegmatites

b. Dipòsits filonians de tipus bolivià de Sn-W-Bi-Pb-Zn-Ag-In-Ga-Ge

ii) Angola. Hi ha recursos minerals inèdits de potencial importància mundial

a. Sector de minerals industrials: caolins

b. Sector de roca ornamental

c. Sector de materials de construcció
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d. Dipòsits de diamants en kimberlites

e. Dipòsits de Nb-Ta-Ti-V-Fe-Ba-F-REEs en carbonatites

f. Dipòsits de Fe-Ti-V en anortosites

g. Dipòsits de Fe en BIF

h. Dipòsits d’Au i diamants en placers

i. Dipòsits de Be-Li-Nb-Ta en pegmatites granítiques d’elements rars

iii)  Sàhara Occidental. Hi ha recursos minerals inèdits de potencial 
importància mundial

a. Dipòsits de Nb-Ta-Ti-V-Fe-Ba-F-REEs en carbonatites

b. Dipòsits de Fe-Ti-V-Cr-MGP en anortosites

c. Dipòsits de Fe en BIF i ferro oolític

d. Dipòsits d’Au i MGP en zones de cisalla

iv) Cuba. Alguns dels recursos es troben entre els més importants del món

a. Laterites de Ni-Co

b. Dipòsits de zeolites

c. Dipòsits ofiolítics de Cr-MGP

v) República Dominicana

a. Dipòsits de REE en bauxites càrstiques

vi) Colòmbia

a. Dipòsits de MGP en placers associats a complexos tipus Alaska

b. Dipòsits de Fe-Ti-V en anortosites

c. Dipòsits d’or en dipòsits associats a intrusius àcids

vii) Mèxic

a. Dipòsits de fluorita

b. Dipòsits de REE en roques alcalines subsaturades

c. Dipòsits de Ta-REE-Be-Sn en riolites de topazi
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viii) Equador

a. Dipòsits de MGP en placers associats a complexos tipus Alaska

Conclusions

Catalunya conté recursos minerals notables en algunes matèries primeres, 
però cal estudiar-los en detall per tal d’avaluar-ne la seva viabilitat econòmica. 
En alguns casos es coneix l’existència d’aquests elements en quantitats inte-
ressants econòmicament (MGP-Au-Co-Ni-Sb-REE en zones de cisalla amb esde-
veniments metal·logenètics sobreposats) però no es disposa de dades sobre 
les reserves corresponents. Tampoc es tenen dades sobre les reserves de Ba-F 
però poden ser rellevants. En el cas d’altres dipòsits no convencionals, cal fer 
primer avaluacions estratègiques que, amb molt poc cost, ajudin a avaluar els 
possibles recursos d’aquests. Seria el cas dels dipòsits de REE en fons endurits, 
bauxites, argiles, carbó, sals potàssiques, dipòsits càrstics de Fe-Mn o, fins i 
tot, en dipòsits associats a fronts reductors en conques sedimentàries.

Per altra banda, a Catalunya s’han format desenes de geòlegs altament qualifi-
cats i especialitzats per a desenvolupar l’exploració, modelització i avaluació 
de tota mena de recursos minerals en qualsevol tipus de dipòsit i en qualsevol 
lloc del món, així com enginyers per a la seva explotació.

En conseqüència, aprofitant el camp d’expertesa adquirit per professionals ca-
talans i les xarxes de contactes existents, es tenen condicions favorables per 
tal de desenvolupar inversió minera a gran escala en altres països, focalit-
zant-ho en recursos d’elements crítics (PMMC). Entre les propostes més relle-
vants hi ha dipòsits a Bolívia, Angola, Sàhara Occidental, Mèxic, Cuba, Repúbli-
ca Dominicana, Colòmbia i Equador, que poden contribuir a satisfer la demanda 
catalana i europea de primeres matèries.

Per tal d’assolir aquests objectius es necessiten mecanismes de finançament 
adequats per la recerca i articular mecanismes que permetin la transferència 
ràpida i eficaç del coneixement adquirit cap a les empreses del sector, exis-
tents o potencials.
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Annex 1. Glossari d’alguns termes emprats:

LSOP: llicència social per operar. Es tracta de l’acceptació de les companyies 
mineres i els seus projectes dins les comunitats locals. Aquesta llicència és ne-
cessària per tal d’obtenir el dret a operar per part del govern o del sistema le-
gal. Per obtenir-la, l’empresa haurà de desenvolupar bones relacions amb les 
comunitats locals.

PMMC: primeres matèries minerals crítiques. La criticitat es basa en la seva im-
portància econòmica i el seu risc de subministrament. El risc de subministra-
ment augmenta si la primera matèria es concentra en països inestables (te-
nint-ne en compte el govern, les guerres civils, l’economia i la manca de serveis 
bàsics per a la població), i disminueix si hi ha una taxa elevada de reciclatge i si 
es pot substituir fàcilment. La importància econòmica és proporcional a la 
mida dels sectors econòmics en els quals s’utilitza la primera matèria. Les 
PMMC són essencials per a les anomenades tecnologies verdes associades a 
les energies renovables. Les PMMC són considerades estratègiques per a la 
Unió Europea per la importància que tenen per a la indústria europea i la forta 
dependència de les importacions.

PGE: Elements del grup del platí (Pt, Pd, Rh, Os, Ir, Ru). Es tracta d’un grup de sis 
elements metàl·lics que conformen les dues últimes triades del grup VIII de la 
taula periòdica: ruteni (Ru), rodi (Rh), pal·ladi (Pd), osmi (Os), iridi (Ir) i platí 
(Pt). Aquests metalls són rars, escassos i cars. Aproximadament el 85% de la 
producció minera mundial de PGE prové de només dos dipòsits. Bushveld, a 
Sud-àfrica, i Norilsk, a Rússia. Els PGE són imprescindibles per a la indústria au-
tomobilística.

MGP: metalls del grup del platí. Una altra manera de denominar els elements 
del grup del platí (PGE). El terme MGP normalment s’utilitza a la indústria quí-
mica-metal·lúrgica.

REE: elements de les terres rares (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 
Tm, Yb, Lu). Les terres rares són un grup de 17 elements metàl·lics amb caracte-
rístiques químiques similars que es troben junts a la taula periòdica. El grup el 
formen l’itri (Y) i els 15 elements lantànids: lantani (La), ceri (Ce), praseodimi 
(Pr), neodimi (Nd), prometi (Pm), samari (Sm), europi (Eu), gadolini (Gd), terbi 
(Tb), disprosi (Dy), holmi (Ho), erbi (Er), tuli (Tm), iterbi (Yb) i luteci (Lu). L’es-
candi (Sc) es troba en la majoria dels dipòsits de terres rares i a vegades se’l 
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classifica també com a tal. Per exemple, la Unió Internacional de Química Pura 
i Aplicada inclou l’escandi dins la definició de terres rares. Xina produeix més 
del 85% de les REE. La fabricació dels imants permanents dels generadors elèc-
trics de les turbines eòliques requereix la utilització de Dy i Nd, i la indústria 
dels cotxes elèctrics també és completament dependent de les REE.

LREE: elements de les terres rares lleugeres (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm). Agrupa les 
REE de menys pes atòmic, corresponent als elements que van des del lantani 
(La) al samari (Sm).

HREE: elements de les terres rares pesades (Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). 
Agrupa les REE de més pes atòmic, que van des de l’europi (Eu) fins al luteci 
(Lu). Generalment l’itri (Y) també s’inclou dins les HREE a causa de les seves si-
milituds químiques amb aquests elements.

RMI: iniciativa de Primeres Matèries: representa l’estratègia i la política de la UE 
sobre primeres matèries, s’implementa a través de l’European Innovation Part-
nership (EIP) on Raw Materials(https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materi-
als/policy-strategy_es)

WEEE: Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics. Una font alternativa de primeres 
matèries minerals crítiques. Per exemple, en els dispositius electrònics, les REE 
s’utilitzen principalment en les pantalles (CCFL) i en els imants. Per tant, els 
WEEE representen un recurs secundari per aquestes. L’extracció de primeres 
matèries a partir de WEEE es coneix com a “Mineria Urbana”
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Resumen

El vocablo “Economía Circular” es confuso, pues no es teoría económica, ni es circu-
lar. A pesar de ello, es necesario defenderlo, pues es una revolución en la manera de 
proceder con los recursos naturales. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre 
el impacto de la EC en la Economía convencional y en la Contabilidad global de los 
recursos naturales, y plantear una visión ecointegradora de dichos recursos.

1. Introducción: ¿Es Economía y es Circular la Economía Circular?

En inglés existen las palabras Economics y Economy. La primera se refiere a la 
ciencia económica, es decir, a las diferentes teorías del comportamiento eco-
nómico que se estudian en universidades y escuelas de negocios. Mientras la 
segunda se refiere a la práctica y política económica habitual. Este segundo 
contexto es donde se debe encuadrar la “Economía Circular”. Pues enlaza con 
el sentido etimológico de la palabra “economía” como “administración del ho-
gar”. Además, la palabra “circular” se refiere a la actividad de cerrar los ciclos 
de materiales. Pero esta definición contradice a la propia Física, pues lamenta-
blemente cada vez que reciclamos, algo se degrada a cambio, así que en cada 
ciclo la degradación aumenta hasta hacerse inviable. Por otra parte, hay que 
ver el impacto profundo que llevaría consigo sobre la práctica económica ac-
tual. En un Congreso de Economistas, es este punto el que más quiero enfati-
zar.

Pongamos un ejemplo: si proponemos hacer que los vehículos duren más, y si 
además proponemos a las cadenas de montaje que desensamblen tantos vehí-
culos como los que ensamblan para recuperar los materiales, las fábricas pro-
ducirán menos y eso va contra su propio negocio. En términos macroeconómi-
cos, si el crecimiento se mide por el PIB, y no se estimulan nuevas extracciones 
mineras, procesos de refinado y tratamiento, transporte de materiales, nuevos 
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modelos de automóviles, nuevas transacciones económicas, etc., ¿significa eso 
que se deprimirá el crecimiento? Y, por tanto, ¿tiene sentido, entonces, defen-
der una economía que augure el colapso económico?

2. Crecimiento Económico versus Deterioro Ecológico

La economía convencional mide todo con términos “humanos” e ignora el sus-
trato que la mantiene, es decir: se dice que si crece la actividad se crean pues-
tos de trabajo nuevos y se crea bienestar, riqueza y prosperidad. Y si decimos 
que a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI hemos crecido, por ejem-
plo, a una tasa del 2% anual, resulta evidente que la humanidad está mucho 
mejor que hace 120 años. Pero se deja a otras ciencias el contar cómo y cuánta 
naturaleza ha sido destruida entretanto.

En Termodinámica sabemos que cada vez que hacemos algo, destruimos algo. 
Todo Ying lleva asociado su Yang.  Es decir, que el crecimiento no es inocuo 
para el planeta. Parece pues evidente que después de 120 años habremos des-
truido los ecosistemas del planeta a una tasa de crecimiento paralela al 2% 
anual. Un crecimiento exponencial del 2% implica que cada 25 o 30 años dupli-
camos la velocidad de destrucción planetaria. Pero lo que es más dramático, 
esta tasa significa que durante ese intervalo habremos degradado tanto como 
todo lo degradado en la historia pasada.

Aunque no nos demos cuenta, a lo largo de los últimos 120 años la humanidad 
ha vivido en un crecimiento exponencial. Al principio, este comportamiento se 
asemeja a uno lineal. No parece excesivo que suba el coste de la vida un 2% 
anual, pero al pedir siempre el 2% más que el año anterior, al cabo de treinta 
años aproximadamente, este coste se duplica. Sin embargo, la percepción 
siempre se hace en el corto plazo, con lo que no somos capaces de percibir 
este daño. La preocupación por el futuro se limita a plantearnos qué pasará en 
el próximo año, y convertimos en retórica la pregunta de qué ocurrirá en los 
próximos veinte años. El cortoplacismo es aún peor en la política, pues los go-
bernantes piensan y dependen de los intereses de sus electores, cuando su ta-
rea más importante sería diseñar y poner las bases para un país mejor dentro 
de un planeta mejor.

La cuestión clave es si tenemos o no planeta para tanta destrucción y por cuán-
to tiempo. Es un debate que se simplifica diciendo que la tecnología nos salva-
rá, como siempre lo ha hecho a lo largo de la historia. El problema es reconocer 
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si existen o no límites físicos al desarrollo económico. Para ello, habría que con-
tar cuántos recursos se pierden por cualquier actividad humana. Pero los es-
fuerzos de algunos economistas en incluir en las cuentas del PIB la destrucción 
del medio chocan con la incomodidad y la incapacidad de aprehender la com-
plejidad de la naturaleza en una contabilidad económica convencional. Ade-
más, en las cuentas existe un fallo insoluble: cualquier actividad que genere 
beneficio se contabiliza como positiva, independientemente de su valor ético. 
Así, se ponen en cuentas del PIB las actividades de prostitución, drogas o tráfi-
co de armamentos. O lo que es peor, se ve como positiva la destrucción natu-
ral. Un ejemplo es que si se quema un bosque, aumenta el PIB, porque genera 
actividad, bomberos, reforestación, recuperación de la madera quemada, etc. 
Otro ejemplo es tener un accidente, pues este aumenta el PIB, ya que intervie-
ne la policía, los reparadores, los médicos, la funeraria, los ayuntamientos, los 
abogados, etc. La consecuencia es clara, la Economía actual ignora el daño pla-
netario, pero nos da la buena noticia de que aparentemente aumenta la felici-
dad (de los humanos que vivimos).

A cambio, la termodinámica nos informa de que hay un flujo solar constante 
que nos regala su energía y que existen unos stocks bióticos y abióticos que 
van decreciendo continuamente. Tanto el flujo como los stocks habría que va-
lorarlos y contrastarlos con las utilidades que generan a la humanidad, con ob-
jeto de ver el coste-beneficio que se produce. Y a la vista de los resultados, 
gestionar y mantener mediante acuerdos globales un estado planetario lo más 
estacionario posible. Esa sí que sería una auténtica Economía en el sentido de 
administrar el hogar. Nuestro hogar que llamamos planeta Tierra.

Debido a la enorme amenaza del cambio climático, se ha hecho omnipresente 
la discusión de un cambio global hacia las energías renovables, en la seguridad 
de que el Sol aporta y aportará la energía suficiente para todo y para todos. 
Hay que abolir lo más rápidamente posible nuestra dependencia de los com-
bustibles fósiles para fines energéticos. Pero olvidamos en ese discurso el au-
mento de dependencia que se avecina en el uso de los materiales, especial-
mente los minerales. Todas las nuevas tecnologías informáticas y de 
telecomunicaciones dependen de ellos, como lo hacen no solo los vehículos 
eléctricos, sino todos los vehículos actuales por tierra, mar y aire. También de-
penden de ellos todas las energías renovables o no, la vivienda, la alimenta-
ción, los tejidos, la defensa, la salud y cualquier actividad humana. La energía 
no puede reciclarse, pero sí utilizarse más eficientemente en cascadas térmi-
cas. En cambio, los materiales no se pierden. En otras palabras, una revolución 
renovable a nivel planetario es urgente pero insuficiente para mantener el pla-
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neta sosteniblemente. Es necesaria una política tan global como la renovable 
en favor de la reutilización, el reciclado y el alargamiento de vida de todos los 
materiales utilizados por el ser humano, en especial aquellos que son más es-
casos.

No nos hagamos ilusiones, los metales que fundamentan el desarrollo tecnoló-
gico nunca podremos basarlos en la minería extraplanetaria que podamos rea-
lizar, pues esta siempre será marginal, no por su posibilidad o imposibilidad, 
sino por sus costes que no serían solo monetarios. En cualquier caso, estaría li-
mitada a unos pocos metales muy minoritarios y caros, por ejemplo, el iridio. Y 
la posibilidad de irnos de este planeta, solo podría ser para unos pocos, y a no 
se sabe dónde. La incierta habitabilidad de otros planetas está, como poco, a 
muchos años luz del nuestro. Demasiado tiempo para la corta vida de los hu-
manos. Es por ello urgente tener una visión de responsabilidad global con esta 
casa nuestra. No nos queda más remedio que vivir de la energía y de los mate-
riales que nuestro planeta dispone por los siglos de los siglos.

3. La necesidad de una Contabilidad Global de los materiales

Aunque los materiales no desaparecen, sí se mezclan, alean, reaccionan, de-
gradan, dispersan, contaminan, oxidan, corroen, fatigan, desmenuzan, etc., lo 
que impide volver a utilizarlos inmediatamente. Es necesario regradarlos, y eso 
consume energía y más materiales, aparte de dinero y otros esfuerzos. Tanto 
es así que resulta más barato en prácticamente todos los casos seguir utilizan-
do materias primas naturales en vez de reciclarlas. Es necesario y urgente de-
sarrollar lo que ha venido en llamarse Economía Circular.

La práctica contable describe transacciones dentro de un período previamente 
establecido, pero no discute ni los precios, ni el sistema de valores que la so-
porta. Sin embargo, aporta diagnósticos de situación que ayudan a tomar deci-
siones. Si los stocks se agotan o si los costes superan a los ingresos, la contabi-
lidad es un instrumento extraordinariamente útil para discernir las buenas de 
las malas decisiones económicas, corregir el futuro de las entidades y gestio-
narlas mejor.

Una contabilidad global de los recursos naturales y de las actividades económi-
cas humanas permitiría ver los stocks que se agotan, si sus precios están infra-
valorados o no, y qué decisiones estratégicas habría que tomar para corregir 
los problemas urgentes e importantes.
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En ese contexto, lo que puede ser bueno para una empresa o para un país no 
tiene por qué serlo para el Planeta. Desafortunadamente, esto es lo que ocurre 
en todas las contabilidades parciales de cualquier entidad. Solo se contempla 
la parte de puertas adentro, enajenando al medio ambiente de nuestra respon-
sabilidad en la medida que las leyes (interesadas) lo permitan. Solo una conta-
bilidad planetaria puede contemplar al planeta como sujeto contable. Ni la mi-
cro ni la macroeconomía contemplan este punto de vista.

La aportación de José Manuel Naredo, en su Economía en Evolución, y poste-
riormente en el libro Desarrollo Económico y Deterioro Ecológico con el presen-
te autor clarifica este punto notablemente con su enfoque ecointegrador de la 
economía ecológica. Es necesario poner en cuentas a la naturaleza, pero no to-
dos los objetos que componen la biogeosfera, sino aquellos directamente úti-
les para ser usados por el ser humano o empleados en sus elaboraciones o in-
dustrias. Ello no solo debe incluir la extracción de materiales (recursos) sino la 
disposición de los mismos (residuos). Es decir, la atmósfera, hidrosfera y geos-
fera como vertederos de efluentes contaminantes, sólidos, líquidos y gaseosos 
y su correspondiente deterioro.

A nivel global, existe el marco conceptual SEEA, Sistema de Contabilidad Eco-
nómico-Ambiental, creado por la Comisión Estadística de Naciones Unidas para 
integrar las estadísticas ambientales con las económicas. El SEEA es un conjun-
to coherente de indicadores para informar en un amplio rango de políticas y 
estrategias orientadas a la economía verde, la gestión de los recursos natura-
les y el desarrollo sostenible. Constituye un valioso esfuerzo de Naciones Uni-
das para llegar a acuerdos internacionales sobre conceptos, definiciones, clasi-
ficaciones, reglas contables y tablas para hacer estadísticas comparables país a 
país sobre el medio ambiente y su relación con la economía. Propone a todos 
los países presentar estas cuentas satélites a la vez que las asociadas a su PIB 
ya normalizado. Aunque el proceso de refinamiento de indicadores es evoluti-
vo e internacionalmente acordado, presenta problemas conceptuales no re-
sueltos como son la falta de indicadores entrópicos relacionados con el recicla-
do de materiales y el deterioro ambiental. Es decir, una concepción rigurosa de 
la calidad y del valor económico de los recursos “secundarios” que se presen-
tan en la Economía Circular. Un análisis del SEEA desde el punto de vista termo-
dinámico puede ser consultado en el libro de (Valero y Valero, 2014). De tal 
manera que actualmente los flujos materiales se evalúan por masa, energía o 
por valor económico neto presente, pero no son estos parámetros los relevan-
tes a la hora de fijar decisiones estratégicas de reciclado, ya que la rareza/esca-
sez de los metales utilizados no está contemplada. Ni tampoco lo están los fe-
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nómenos dispersivos de los materiales perdidos desde la cuna a la tumba en 
los procesos de transformación y disposición a vertedero. Por ello, en los as-
pectos de reciclado de materiales el SEEA necesita un gran salto conceptual.

4. ¿Es el precio de las materias primas suficiente? El caso del Oro

Mi visión de la Economía Circular es “antieconómica” en el sentido convencio-
nal de la palabra economía tal como ahorrar o comprar al mejor precio. Quiero 
decir con ello que si hiciéramos las cuentas globales habría que incrementar 
severamente los precios de las materias primas que extraemos de la naturale-
za. Y el dinero conseguido utilizarlo para reponer en lo posible la naturaleza 
destruida o, más sutilmente, deteriorada. O al menos, enfocar los impuestos 
hacia las materias primas y rebajar los correspondientes al trabajo personal y 
otros. En otras palabras, rediseñar el sistema impositivo global para deprimir el 
uso masivo de productos naturales favoreciendo así todos los procesos de re-
ciclado y reposición.

Para entender la propuesta, fijémonos en la recuperación del oro contenido en 
los teléfonos móviles. De acuerdo con la empresa Umicore, se necesitan 35 te-
léfonos móviles para conseguir un gramo de oro. Al precio actual del oro, en 
cada teléfono móvil hay oro por valor de 0,9 €. Ese dinero no es suficiente para 
recoger todos los teléfonos fuera de uso, procesarlos y obtener un beneficio. 
Sin embargo, hay 5.000 millones de usuarios de teléfonos móviles en el mun-
do, lo que significa que la cantidad de oro embebida en ellos es de 147,9 tone-
ladas y si la vida media de un móvil es, de acuerdo con Statista, 2,46 años, cada 
año se pierden unas 60 toneladas de oro por no reciclarse. Eso es una quinta 
parte aproximadamente de las reservas de oro de España, o bien el equivalen-
te a 10 días de extracción minera de oro.

Es evidente que la tecnología de extracción de oro de los aparatos electróni-
cos debería mejorarse, pero no es suficiente por varias razones. Primera, los 
costes de procesado no son los únicos, pues la recolección de los teléfonos 
fuera de uso distribuidos por todo el planeta no es fácilmente mejorable si no 
se cambian las legislaciones, o bien, se incentiva fuertemente su devolución al 
reciclador. En segundo lugar, habría que mejorar el ecodiseño y la estandariza-
ción del teléfono para poderse desensamblar más fácilmente, pero choca con 
los secretos industriales y con la continua producción de nuevos modelos que 
no siempre atienden a novedades sino a intereses ligados con la producción 
masiva y la consiguiente obsolescencia programada. En tercer lugar, las nue-
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vas tecnologías de la Internet de las Cosas, la robotización a ultranza y las na-
notecnologías van a aumentar la demanda de materiales escasos cada vez más 
difícilmente reciclables. Y aunque los teléfonos móviles pudieran, en última 
instancia, estandarizarse, la multitud de aplicaciones a la vista la hace inviable. 
En cuarto lugar, un teléfono móvil puede llegar a contener hasta 63 elementos 
químicos diferentes, de los cuales los más extraños pueden ser el Indio, Tánta-
lo, Paladio, Plata, Estaño, Neodimio, Praseodimio, Disprosio, Terbio, Cobalto, 
Wolframio, etc., no solamente Oro. Al aplicar la tecnología metalúrgica para 
extraer el oro, el residuo que queda es enormemente complejo de reprocesar 
para obtener el siguiente metal, que, de conseguirse, a su vez, produciría un 
residuo aún más costoso de reciclar, y así sucesivamente. De tal forma que re-
solver la extracción del oro en los móviles no resolvería el problema si otros 
metales tan escasos como él se convierten en residuos irreciclables. Aproxima-
damente, el 40% de un teléfono móvil son metales, el resto, plásticos en un 40% 
y en un 20%, cerámicos.

De la parte de la extracción minera de oro, anualmente se extraen unas 2.700 
toneladas de oro. Pero los actuales yacimientos de oro solo contienen 1 o 2 gr 
por tonelada de material procesado, lo que significa que hay que remover en-
tre quinientas y mil toneladas de suelo y rocas para extraer 1 kg que solo ocupa 
medio vaso de vino (la densidad del oro es 19,31 kg/l).

La restauración posterior de la mina y su entorno al estado natural con estrate-
gias de revegetación y regeneración del suelo fértil y de los ecosistemas daña-
dos raramente se realiza recreando el entorno como estaba. Y ello más es tan-
to verdad más cuanta más minería ilegal se lleva a cabo. Inevitablemente la 
cantidad de agua que se necesita para lavar la roca y extraer el oro por grave-
dad es proporcional a la roca removida. Para ello las aguas superficiales se des-
vían, se represan, los acuíferos disminuyen y se contaminan, y surgen disputas 
por las aguas para usos agrícolas, domésticos, además de pérdida de hábitat 
acuático. La contaminación producida por la descarga del agua utilizada en la 
mina puede contener metales pesados, arsénico, boro, cobre o letales para el 
medio ambiente. Los peores escenarios son la concentración de cianuro o de 
mercurio. Las minas a gran escala, más controladas por los gobiernos, utilizan 
cianuro para separar el oro y las aguas se acumulan en presas de relaves, ex-
puestas a inundaciones y roturas. Mientras que las de menor tamaño, normal-
mente ilegales, utilizan mercurio para amalgamar selectivamente el oro. El re-
sultado en ambos casos es catastrófico para la vida natural y la humana.
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La minería ilegal no es en absoluto irrelevante. De acuerdo con Havocscope, la 
mejor información disponible en la red del mercado negro global, países como 
Corea del Sur, reportan que más de 70 t de oro se comercian ilegalmente al 
año siendo las legales 110 t. En India se estima que en 2013 se introdujeron en-
tre 150 y 200 t de oro además de las 900 t legales. En Perú se destruyeron en 
2012 unas 18.000 ha de bosque tropical; en la región de Madre de Dios, próxi-
ma a Bolivia y Brasil, cerca del 97% de la minería es ilegal, donde la utilización de 
niños es habitual. En 2011, la exportación de oro ilegal en Perú se estimó en 
3.000 millones de dólares. En Colombia es 19 veces más rentable el kg de oro 
que el de cocaína que se ha utilizado para financiar a la guerrilla. Más de tres-
cientas minas ilegales se cierran cada año en este país. En la República Demo-
crática del Congo, unos 20 millones de personas dependen de la minería ilegal 
de diamantes, oro y coltán (tántalo). El 80% de todo el comercio de minerales 
con este país es por contrabando con los países vecinos de Uganda, Kenia, 
Ruanda, Tanzania o Burundi que finalmente recaba en mercados internaciona-
les como Emiratos Árabes, Suiza o India. En un país tan pobre como Sudán del 
Sur, las pérdidas por contrabando de oro se estiman en más de 200 millones de 
dólares anuales. Y en Zimbabue se estimó que el contrabando de oro en 2013 
era de 50 millones de dólares al mes, saliendo del país 17 kg de oro cada día. 
Pero el contrabando no solo se limita al oro o diamantes, se estima que 21.000 
t de tierras raras salieron de China en 2011.

A la vista de todo ello, es evidente que hay que combatir la minería ilegal y el 
contrabando, pero no es suficiente. En el largo plazo, ¿habrá recursos planeta-
rios para toda la demanda mundial de minerales? Una Justicia Global debe pa-
sar por restaurar los entornos naturales mineros, por la compensación justa a 
las poblaciones locales y por preservar el patrimonio natural para las genera-
ciones futuras, con el fin de dejarles un mundo pleno de recursos en vez de un 
planeta lleno de residuos. Hay que elevar drásticamente los precios de las ma-
terias primas favoreciendo el uso y la reutilización de metales reciclados y cui-
dar mediante cargas impositivas que el dinero se dedique a la restauración de 
los entornos naturales y culturales.

4. Conclusión. Por una Economía Inspiral 

Bajo esta óptica, los indicadores convencionales de la práctica económica no 
sirven. El crecimiento en el consumo no puede ser el indicador del bienestar. El 
PIB y ni las incompletas cuentas satélite propuestas por Naciones Unidas, 
SEEA, tienen asientos que contabilicen la dispersión de los materiales, ni la pér-
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dida de los recursos naturales que está encadenada al crecimiento económico. 
La deuda actual de nuestra sociedad (233 billones de dólares de 2017) es alre-
dedor de tres veces mayor que el PIB global, y ha crecido en 2016, en 16 billo-
nes más. Todos, es decir, los particulares, las empresas y los gobiernos, nos es-
tamos endeudando crecientemente. Y esa deuda tiene la contrapartida de ser 
equivalente a tres veces más de destrucción planetaria que la anual asociada al 
PIB mundial. O sea, que no solo tenemos la tasa de destrucción anual, sino que 
al prometer pagar la deuda inducimos una destrucción adicional de la naturale-
za equivalente a tres años más.

¿Arreglamos el Planeta o arreglamos la Economía? Hasta ahora, los políticos... 
y la gente que los votamos... solo queremos mejorar la segunda. La felicidad 
no está en el consumo, y no somos cada año un 2% más felices por consumir un 
2% más.

El ser humano es él, sus ascendientes (es decir, su cultura) y sus descendien-
tes. Pero estamos vaciando a nuestros descendientes de cultura y de recursos 
naturales, cada vez más escasos e inaccesibles, tales que tendrán que destruir 
mucho más que nosotros por cada nueva tonelada extraída. Serán además 
más que nosotros, pero ya no estaremos entre ellos. Lo que es peor, esto no 
ocurrirá en muchas generaciones sino en la próxima (25-30 años), porque si 
continúa el crecimiento exponencial hará que hayamos duplicado la destruc-
ción actual, y no menos importante, la destrucción planetaria que vamos a rea-
lizar en estos próximos 25-30 años será equivalente a la destrucción acumula-
da del Planeta por el ser humano hasta hoy.

Creo, además, que el énfasis de la actividad económica actual debería estar 
supeditada a la conservación de este Planeta único cuyo más próximo equiva-
lente, si existe, estará a millones de años luz, simplemente inalcanzable. La 
búsqueda de felicidad de los seres humanos deberá poner énfasis en aquellas 
actividades que consuman la menor cantidad posible de recursos: la amistad, 
el debate, la filosofía, la familia, el sexo, la música, el deporte, la investigación, 
la creación, la lectura y el desarrollo de las capacidades intelectuales, etc., más 
allá del consumo material. ¿Cuánto será bastante?

En conclusión, el problema de la sostenibilidad no se resuelve simplemente 
sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables. El problema 
energético es la parte fácil de la ecuación. El problema de los materiales es más 
espinoso porque es multidimensional, la sustitución de unos metales por otros 
materiales es un problema ingente porque las aplicaciones y la demanda au-
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mentan más deprisa que los descubrimientos científicos. Es necesaria, por tan-
to, una contabilidad global que ponga a la naturaleza en cuentas al mismo ni-
vel que la economía global. Y, de ella, obtener conclusiones y decisiones tales 
como una nueva estructura impositiva global que atienda más a conservar los 
recursos naturales y menos a penalizar el trabajo humano. Hay que promocio-
nar urgentemente la Economía Circular en todos sus ámbitos y rincones del 
globo. Dicha Economía deberá, en último término, cambiar la percepción de lo 
usado como sinónimo de gastado, viejo o decrépito, en favor de lo antiguo 
como símbolo de distinción. Lamentablemente, la circularidad absoluta no 
existe, y en cada ciclo se pierde cantidad y calidad de los materiales. Es una 
consecuencia de la termodinámica. Deberíamos llamarla Economía Espiral o 
mejor aún Economía Inspiral. Es decir, una Economía que integre en sus cuen-
tas a los recursos naturales, que promueva cerrar muchas veces –no solo una 
vez- los ciclos de los materiales e inspire las decisiones políticas, jurídicas, labo-
rales, sociales, ecológicas, científicas, tecnológicas, empresariales, conductua-
les y éticas, hacia un planeta más sostenible y justo con las generaciones futu-
ras y los seres vivos que lo habitamos.
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AL MODEL PRODUCTIU
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Director General de l’Autoritat Metropolitana del Transport

Resum

D’un temps ençà, l’economia circular ha guanyat protagonisme mediàtic i discursiu. 
Tanmateix, molt sovint és presentada com una alternativa més sostenible a la gestió 
de residus, amb un enfocament que difereix poc del model convencional de les 3 R. 
En realitat, però, els principis de l’economia circular s’orienten a substituir radical-
ment les bases que han sustentat el model de producció industrial. La contribució 
pretén subratllar la necessitat de centrar adequadament els reptes de l’economia 
circular com un nou mode productiu i aportar criteris sobre els canvis tecnològics, 
fiscals, legals i corporatius, entre d’altres, que hauria d’impulsar.

Introducció

A finals de 2016, vaig llegir casualment aquestes declaracions de Iain Fergu-
son, alt directiu del Co-operative Group del Regne Unit: “We need to stop 
thinking about the plastic as a waste and start to use it as a resource” (Lyons, 
2016). De seguida, un flashback em va reclamar que revisés un altre text; el 
següent:

La lògica del residu –actualment predominant– és aquella que assumeix el residu 
com un component inevitable d’un procés productiu, el mal necessari per a obte-
nir el producte desitjat. A partir d’aquí es construeix el model de gestió per a des-
fer-se del residu, model amb una correcció ambiental que depèn del grau de 
desenvolupament de la normativa ambiental en vigor.

La lògica del recurs, en canvi, parteix de l’assumpció que l’extracció o la producció 
d’una primera matèria és l’inici d’un ventall de processos que han de ser capaços 
d’aprofitar-ne totes les potencialitats. Amb aquesta filosofia, el residu és una ine-
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ficiència que caldrà corregir amb noves idees creatives o amb el perfeccionament 
de les tecnologies o dels mètodes de treball.

Les dues lògiques discrepen a causa de l’enfocament inicial. En la lògica del residu, 
allò que mana és la fabricació d’un producte. Tota la feina intel·lectual està desti-
nada a millorar, tècnicament i econòmica, el procés d’obtenció del producte i, col-
lateralment, a minimitzar-ne l’impacte ambiental. La mateixa definició legal de 
residu apunta en aquest sentit: és qualsevol substància de què el posseïdor vol o 
ha de desprendre’s. És la part sobrera, innecessària. En la lògica del recurs, el que 
compta és l’aprofitament màxim de la primera matèria –sovint de costosa obten-
ció–, especialment si també en mirem els aspectes ambientals. No hi ha res que 
sobri; tot és valuós.

La frase del directiu i aquest text exposen la mateixa filosofia: cal abandonar la 
idea de residu i centrar-se en la idea de recurs. La fàcil relació vaig establir-la 
perquè el segon text l’havia redactat jo mateix el 1999, disset anys abans (Tor-
res et al., 1999). Òbviament, tampoc no era un concepte original per part meva 
sinó que l’havia après de lectures d’experts com T. E. Graedel, B. R. Allenby, J. 
H. Ausubel, R. Costanza, R. U. Ayres... aleshores amb molt de predicament en-
tre l’emergent comunitat d’ambientalistes catalans.

L’important, però, no és qui ha dit què sinó que l’any 2016 –i podríem posar 
igualment el 2018– es presenten com si fossin nous uns conceptes que no ho 
són gens, que tenen un desenvolupament conceptual consolidat i que comp-
ten amb un amplíssim ventall de capacitats tecnològiques per a desplegar-los. 
En canvi, passen els decennis i la seva implantació continua a les beceroles i res 
no apunta que hi hagi a la vista un punt d’inflexió que faci confiar que el ritme 
s’accelerarà i l’abast es generalitzarà en breu.

De fet, en l’apartat teòric, podem remuntar-nos a cinquanta anys enrere i cons-
tatar successives denominacions d’una mateixa idea nuclear:

• Economia tancada o economia de l’astronauta (Boulding, 1966:3-14). Cal 
contemplar el planeta com l’equivalent a una nau espacial que ho ha de 
recircular tot per tal de poder subsistir.

• Ecologia industrial (Frosch i Gallopoulos, 1989:144–152). Cal aplicar les 
lleis de l’ecologia que fan eficients els ecosistemes naturals als sistemes 
industrials. Òbviament, una d’aquestes lleis és l’existència de cicles dels 
materials, que recirculen indefinidament.
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• Economia circular (Pearce i Turner, 1989). Cal contraposar una nova visió 
circular de l’economia a una vella visió lineal que converteix el medi am-
bient en un gran abocador.

• Economia de l’estat estacionari (Daly, 1991). Cal veure l’economia com un 
sistema amb dos estocs -el capital físic i la població- que s’interrelacionen 
amb un flux de materials finits.

Cal afegir a la llista els treballs seminals de figures rellevants com Nicholas Ge-
orgescu-Roegen, Karl Polanyi, E. F. Schumacher, William McDonough o David 
Harvey i no podem deixar de banda les aportacions a cavall entre l’anàlisi eco-
nòmica i la militància política que ens ofereix l’economia ecològica (Martínez 
Alier i Schlüpmann, 1991).

En definitiva, l’economia circular no sorgeix recentment del no-res sinó que 
forma part d’un treball teòric d’arrels més profundes i aproximacions ben di-
verses. Si avui parlem tant d’economia circular és perquè el terme ha estat més 
afortunat –és un mem més potent– que altres d’alternatius encunyats més o 
menys a la mateixa època.

Malauradament, quan s’analitza l’ús d’aquesta expressió en els molt variats fò-
rums i canals que l’empren, es constata que s’aborda més com un bonic desi-
deràtum que algun dia arribarà que no pas com una solució cada vegada més 
urgent per a la subsistència de la humanitat –si més no amb els nivells de ben-
estar i prosperitat anhelats. Per això, la seva implantació és tan lenta i desigual 
i massa vegades més orientada al màrqueting que a la producció.

Linealitat i circularitat

Seguint la classificació de Graedel i altres pioners de l’ecologia industrial, po-
dem considerar tres models bàsics de sistemes productius (Graedel, 1994:23-
41):
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a) Tipus I o lineal

 Les necessitats productives del sistema són satisfetes amb l’entrada 
continuada de recursos procedents de l’exterior. Tot allò que no s’utilit-
za o deixa d’utilitzar-se surt del sistema en forma de residus.

Residus 

Energia introduïda

SISTEMA

Recursos 

Energia dissipada

b) Tipus II o semicíclic

 Una part dels materials que podrien convertir-se en residus són aprofi-
tats pel mateix sistema, de manera que es redueix tant l’entrada de re-
cursos com la sortida de residus.

Energia introduïda

Residus 

SISTEMA

Recursos 

Energia dissipada
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c) Tipus III o cíclic.

 El sistema és tancat: sense entrada de recursos ni sortida de residus. Els 
materials continguts pel sistema circulen ad infinitum i, així, satisfan to-
tes les necessitats productives.

Energia introduïda

SISTEMA

Energia dissipada

En tots tres models, es constata la necessitat d’una aportació energètica, part 
de la qual es dissipa en forma de calor. Encara que les qüestions energètiques 
també són abordades per l’economia circular, en una situació ideal seria un 
factor marginal perquè el Sol ens pot proporcionar una quantitat d’energia 
aprofitable que supera de llarg les nostres necessitats. Així doncs, quan pu-
guem disposar d’unes tecnologies de conversió de la radiació solar que siguin 
més eficients i assequibles, la qüestió energètica esdevindrà un neguit del pas-
sat.

Dissortadament, avui encara no és així i l’atractiu de les energies renovables en 
general i de la fotovoltaica en particular encara està lluny del desitjable. Una 
manera d’abordar la rendibilitat d’una font d’energia és calcular la seva taxa de 
retorn energètic (EROI per la sigla en anglès: energy return on investment). 
Correspon a la ràtio entre l’energia generada pel procés i l’energia requerida 
per a dur-lo a terme (Hall, 2012:62-68). Alguns valors actuals per a diferents 
fonts d’energia són (Kelly, 2017):
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Mitjana mundial 11:1

Combustibles fòssils 50:1

Reactors nuclears 70:1

Energia solar 2,5:1

La màxima eficiència de conversió de les tecnologies solars existents podria 
arribar al 63%. Per eficiència de conversió entenem el percentatge d’energia 
incident que es transforma en electricitat. Aquesta xifra encara és teòrica, 
però és l’expectativa que té una tecnologia encara experimental (Asahi et al., 
2017:14962). De totes maneres, les xifres reals són més modestes: del 6% que 
tenen les cèl·lules basades en silici amorf al 26% que presenten les dissenyades 
amb mecanismes molt més sofisticats (Yoshikawa et al., 2017:17032). Com era 
d’esperar, l’assequibilitat de cada dispositiu també varia: els més eficients po-
den tenir preus prohibitius. De totes maneres, el ritme de progrés tecnològic 
cap a solucions més eficaces i més barates i la gradual incorporació del cost de 
les externalitats al preu de les altres fonts d’energia pot canviar profundament 
l’escenari a mitjà termini.

Serveixin aquests comentaris per a deixar petjada de la importància de l’ener-
gia en l’economia circular, un aspecte que requeriria unes consideracions tan 
àmplies que excedeixen els límits d’aquest text.

Si retornem als tres tipus descrits de sistemes productius, es pot constatar 
que, abans de la Revolució Industrial, el model s’acostava al tipus III –cíclic– i 
que, gràcies a ella, s’ha anat aproximant al tipus I –lineal–, amb una gran acce-
leració de la tendència en la segona meitat del segle XX.

La consciència ambiental dels últims 30 anys ha intentat modificar aquest ab-
solut arrenglerament amb l’economia lineal i s’ha mirat d’empènyer, amb les 
diverses polítiques de residus, cap al tipus II –semicíclic. De totes maneres, les 
expectatives han quedat molt curtes.

En aquest sentit, Eurostat ha avançat els resultats d’un treball en fase de publi-
cació sobre els fluxos de materials a la Unió Europea, que queden ben diagnos-
ticats al gràfic següent (Mayer et al., 2018):
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© European Union.

Del total de materials que entren al sistema (8 Gt), només 0,7 Gt corresponen a 
recirculació dels que ja estaven dins del sistema: ni el 10%.

El camí a recórrer encara és molt llarg i sembla evident que, al ritme d’avanç 
actual, la meta està tan allunyada que ni s’albira. És per aquest motiu que 
s’ha plantejat la conveniència de buscar inspiració en uns sistemes evolucio-
nats al llarg de milers d’anys, d’alta efectivitat i eficiència en l’ús dels recur-
sos: els sistemes naturals o ecosistemes. De l’anàlisi dels ecosistemes, resul-
ten uns models que, en principi, podrien aplicar-se igualment als sistemes 
industrials. Aquesta aplicació, a més d’ajudar a comprendre millor l’activitat 
econòmica, aporta pistes sobre com fer més compatible l’economia i la sos-
tenibilitat.

Un ecosistema natural opera a través d’una xarxa de connexions tròfiques en 
què un individu consumeix altres individus o els residus d’aquests. La madura-
ció de l’ecosistema fa que no es malgasti res. En aquest sentit, un ecosistema 
madur és un sistema de minimització de residus. Els residus dels individus no 
esdevenen residus de la comunitat perquè són aprofitats internament. Si assi-
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milessin l’individu dels ecosistemes amb les unitats productives i les unitats 
consumidores dels sistemes econòmics, podríem establir uns fecunds paral·le-
lismes.

De totes maneres, l’economista francès René Passet adverteix de diferències 
substancials entre la lògica econòmica humana dominant des de la Revolució 
Industrial i la lògica econòmica de la natura (Passet, 1996):

• La natura maximitza els estocs –la biomassa– a partir d’un flux donat, 
que depèn de l’aportació d’energia solar. L’economia maximitza els flu-
xos comercials a costa dels estocs naturals. Aquests últims no tenen va-
lor mercantil i, per això, la seva disminució no apareix al balanç econò-
mic, de manera que no se’n dedueix la necessitat de corregir l’esquema.

• La natura funciona amb interdependència i circularitat. La decisió econò-
mica es basa en la relació causal lineal simple, preocupada essencialment 
per veure com la modificació d’un cert input amplifica els resultats. Tan-
mateix, aquesta seqüència lineal s’insereix als cicles naturals de la matè-
ria i els altera sense que es tingui en consideració.

• Els ritmes naturals són a llarg termini. Els ritmes econòmics són a curt 
termini, cada vegada més curt, de fet. De totes maneres, els efectes am-
bientals negatius de l’economia es deriven cap al futur.

• La maduració dels ecosistemes mena en la diversificació i l’estabilitat. En 
canvi, la gestió econòmica centrada en la rendibilitat tendeix a introduir 
uniformització i, en conseqüència, inestabilitat.

Són advertiments oportuns i, per tant, cal adoptar unes certes precaucions a 
l’hora de traslladar les lleis d’uns sistemes als altres. A més a més, hi ha una al-
tra diferència, no esmentada per Passet, que és la tecnologia: de la mateixa 
manera que certs desenvolupaments tecnològics es troben a l’origen dels pro-
blemes actuals, la seva superació pot ser altament facilitada per altres desen-
volupaments tecnològics.

La necessitat de superar l’economia lineal

En l’exposició precedent, s’ha deixat entreveure una posició favorable a l’eco-
nomia circular. Tanmateix, convé presentar una breu argumentació que ho jus-
tifiqui. En definitiva, si el progrés de l’esperança de vida, l’increment de la ren-
da i la millora del benestar que han experimentat les societats occidentals i que 
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comencen a apuntar a molts altres països han estat indiscutiblement vinculats 
al model productiu lineal dominant, per què l’hauríem de canviar ara?

La raó és senzilla: l’economia lineal és el ferment de la insostenibilitat ambien-
tal. Els innegables beneficis que ha generat s’han aconseguit, en bona mesura, 
a costa d’unes quantioses externalitats als dos extrems de la línia: exhauriment 
de recursos naturals i proliferació de residus. L’explosió demogràfica i la millo-
ra de les condicions de vida ens han dut a uns nivells d’impacte d’aquestes ex-
ternalitats que fan insostenible el model econòmic i posen en greu risc les ma-
teixes millores que s’han assolit. Avui, les externalitats de l’economia lineal 
amenacen seriosament la salut, el benestar i la prosperitat de les societats hu-
manes.

A tall de síntesi, podem aglutinar totes aquestes externalitats en tres grans fe-
nòmens que vivim amb intensitat creixent a l’actualitat:

• El canvi climàtic.

• La contaminació.

• La pèrdua de biodiversitat.

Encara que sovint es presenta com el gran repte de la humanitat, caldria dei-
xar-se de preciosismes i reconèixer el que realment és el canvi climàtic: una 
gravíssima amenaça per a la humanitat i els seus estàndards de vida. Per això, 
també representa el major fracàs de l’economia lineal: s’han extret ingents 
quantitats de combustibles fòssils, se n’ha aprofitat el que s’ha pogut o volgut 
i s’ha enviat a l’atmosfera el principal residu, el CO2. Aquest s’hi acumula fins a 
unes concentracions que alteren el clima.

L’efecte bumerang d’aquestes tendències és clar: el nombre de catàstrofes 
“naturals” vinculars a l’escalfament global mostra una clara propensió a l’in-
crement i l’any 2017 va superar les previsions de costos que havien fet les asse-
guradores (Löw, 2018):
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La producció lineal genera una gran quantitat de residus de tota mena que són 
expulsats de la cadena de producció. Malgrat l’extraordinari avenç, sobretot 
als països occidentals, dels procediments de gestió i confinament d’aquests 
residus, hi ha una dispersió acumulada de períodes històrics anteriors i abun-
den els països amb una regulació o un control tan lleugers que són àmpliament 
permissius; tampoc no falten les empreses que se salten les seves obligacions, 
fins i tot als països més vigilats. Afegim-hi, a més a més, l’altra font promíscua 
de residus: el consum dels milers de milions d’habitants del planeta.

Dos exemples especialment il·lustratius d’aquesta problemàtica són la qualitat 
de l’aire urbà i els microplàstics.

En el primer cas, és evident que les principals metròpolis mundials pateixen 
uns nivells de contaminació que supera, en major o menor grau, els límits reco-
manats per l’Organització Mundial de la Salut. En el cas europeu, són també 
moltes les ciutats que no compleixen amb els estàndards comunitaris, menys 
exigents que els de l’OMS. També, en aquest cas, l’economia lineal ha generat 
un problema que se li gira en contra: segons el Banc Mundial, els costos econò-
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mics de la contaminació atmosfèrica s’eleven cada any a 5 bilions de dòlars –
trillions en l’expressió nord-americana (World Bank, 2016).

Pel que fa als plàstics, difícilment algú qüestionarà que és un material que ha 
transformat la nostra de vida des de la seva invenció. Curiosament, la primera 
patent es remunta a l’any 1869 i es deu a l’inventor nord-americà John Wesley 
Hyatt, que presumia d’haver descobert un material que permetria substituir 
l’ivori per a fabricar tecles de piano. En aquest sentit, l’origen del nou material 
havia de servir per a salvar els elefants, caçats per a comercialitzar els seus 
ullals. Ara, en canvi, les nostres retines tenen impreses les imatges d’ocells, 
tortugues marines, dofins... escanyats o lacerats greument pels plàstics que 
s’acumulen als oceans. La cosa s’ha capgirat, doncs.

Aquesta visió impactant ens distreu d’altres fets tant o més alarmants: una ter-
cera part dels 400 milions de tones de plàstics que es produeixen cada any va a 
parar als continents, on es desintegren en partícules d’un diàmetre inferior als 
5 mm (microplàstics). Una part d’aquestes continua esmicolant-se fins a que-
dar per sota dels 0,1 μm (nanoplàstics). La concentració terrestre de microplàs-
tics és entre 4 i 23 vegades més gran que la concentració marina. A ningú se li 
hauria d’escapar que aquests microplàstics arriben als adobs orgànics amb què 
fertilitzem les terres de conreu (De Souza et al., 2018:1405-1416). El risc que els 
humans ens tornem a autoinfligir un nou gran mal és, altre cop, digne d’es-
ment.

Acabem aquest desgraciat panorama amb la pèrdua de biodiversitat. Sense ig-
norar la influència nociva del canvi climàtic i dels contaminants, el factor més 
destacat de pèrdua de biodiversitat és l’eliminació o la fragmentació dels hàbi-
tats naturals (Hanski, 2011:248-255). El motor d’aquesta destrucció també es 
troba en l’economia lineal. Els boscos d’Indonèsia són arrasats per les plantaci-
ons de palma amb el propòsit de produir oli que serveixi com a biocombustible 
(Wijaya et al., 2017). La demanda de coltan, essencial per als mòbils intel·li-
gents, amenaça la supervivència de les poblacions de goril·les a l’Àfrica central, 
on hi ha les principals mines d’aquest mineral (Lovgren, 2006). En definitiva, no 
es pot deslligar el fenomen de la gran extinció que pateix actualment la biosfe-
ra de les externalitats de l’economia lineal.

La filosofia d’usar i llençar comporta el disseny d’uns productes de poca dura-
da, amb materials molt barats, difícilment reaprofitables. És una filosofia amb 
una gran voracitat pel que fa al consum de recursos i amb gran generositat pel 
que fa a la generació de residus. Aquesta filosofia continua essent la que go-

001-450 ponenciasEIX11.indd   381 23/07/2018   18:03:43



382

L’economia circular com alternativa al model productiu

verna la nostra societat per molt que es facin grans cimeres i acords internacio-
nals o tots ens confessem més o menys simpatitzants de l’ecologisme.

Un recent informe sobre el que s’ha anomenat forat de circularitat (circularity 
gap) ens adverteix que més del 90% de les primeres matèries que s’utilitzen a ni-
vell planetari no retornen al circuit productiu. El mateix informe estima que el tan-
cament d’aquest forat permetria reduir el consum de recursos naturals en un 28% 
i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 72% (De Wit et al., 2018).

Finalment, no podem ignorar que la producció massiva de béns d’un sol ús, 
que s’han d’adquirir repetitivament, comporta que es busqui el seu màxim 
abaratiment i s’estengui una economia de baix cost que deriva ràpidament cap 
a sous baixos o condicions d’explotació laboral intolerables. La persistència de 
l’economia lineal esdevé, doncs, una gran aliada de l’expansió del precariat.

En definitiva, la insostenibilitat ambiental va associada a bosses creixents d’in-
sostenibilitat social. En una valoració global i amb la deguda perspectiva també 
es comprova que comporta inestabilitat econòmica. Ara bé, la finestra tempo-
ral en què els decisors actuen fa que aquest aspecte quedi emmascarat i es 
traslladi a generacions futures o a altres segments socials.

Vet aquí, doncs, la justificació de la necessitat de superar l’economia lineal i 
avançar cap a l’economia circular. Ara bé, en aquest aspecte també hi ha enfo-
caments ben diversos que convé considerar.

Estratègies d’economia circular: enfocaments febles

El principal risc que afronta l’economia circular és que, d’entrada, es desvirtuï 
el seu concepte radical i esdevingui una mena de dignificació, com a mera apa-
rença, de la gestió de residus més convencional.

Un model productiu no pot basar el seu èxit en el voluntarisme de la recollida 
selectiva, en les rigideses dels sistemes integrats de gestió, en esquemes pre-
tecnològics... I no ho excusa la coerció d’haver de satisfer objectius estadístics.

De fet, l’exigència d’assolir uns determinats nivells de valoració a unes dates 
prefixades fa que tot el model de gestió de residus quedi trastocat i s’orienti a 
servir uns objectius quantitatius que, de vegades, tenen poca consistència de 
sostenibilitat. A casa nostra, per exemple, es fomenta la falsa identificació de 
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la recollida selectiva amb el reciclatge. “Ja recicles?” es pregunta a algú quan 
es vol saber si porta els envasos al contenidor groc o el paper al blau. En reali-
tat, això no és reciclar; és separar els materials per a facilitar un eventual reci-
clatge. Les xifres de recollida selectiva –disfressades sovint de reciclatge– 
abunden, però les veritables, les que indiquen quin percentatge real dels 
materials residuals ha tornat al cicle productiu –és a dir, s’ha valoritzat– són 
impossibles de trobar. De fet, tampoc no les busca gairebé ningú.

Malauradament, una sortida per al material recuperat és l’exportació a països 
tercers, com la Xina. Això ajuda a quadrar les estadístiques. De totes maneres, 
la Xina està considerant de restringir fortament aquesta recepció de residus 
estrangers. Si deixa d’admetre plàstics, posem per cas, alguns països europeus 
deixaran de complir els seus objectius de reciclatge. El Regne Unit hi ha enviat 
més de 2,7 milions de tones de plàstic entre el 2012 i el 2017 (Laville, 2017), que 
és una tercera part del recollit selectivament.

Davant d’aquesta problemàtica, hem vist sorgir una operació de maquillatge 
que consisteix a incorporar el discurs de l’economia circular a la gestió de resi-
dus. En realitat, són antitètiques. El protagonisme de l’economia circular no-
més pot recaure en les empreses productives, que busquen primeres matèries 
alternatives, i no pas en els gestors de residus, que busquen on “col·locar” el 
seu producte.

D’altra banda, no es pot esperar que fructifiqui l’economia circular confiant en 
les accions de les empreses considerades individualment. És imprescindible 
l’aparició d’agents capaços d’encadenar processos i vincular empreses dins de 
cada cadena de valor, però també amb altres cadenes en què els materials so-
brants d’una puguin ser aprofitats.

També és problemàtic l’enfocament de l’autosuficiència, és a dir, que es vul-
guin fixar unitats de circularització territorialment molt delimitades. En aquest 
sentit, convé una major obertura i apostar per una geometria variable, que vin-
gui determinada per les característiques específiques de cada flux de materials 
a circularitzar.

En conseqüència, el rebateig de la gestió de residus, el laissez-faire a iniciatives 
empresarials individuals o l’obsessió per l’autosuficiència són enfocaments de 
l’economia circular que limiten molt considerablement el seu abast i el seu po-
tencial transformador del model econòmic. En conseqüència, els considero en-
focaments febles.
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Estratègies d’economia circular: enfocaments forts

L’economia circular ha d’associar-se inextricablement a alguns altres concep-
tes que també planen pels discursos i debats actuals:

1. L’economia circular s’ha de concebre com una forma d’economia pro-
ductiva. No és la substitució de la indústria sinó la seva evolució. En 
aquest sentit, doncs, dos preceptes que haurien de vincular-se automà-
ticament amb l’economia circular són:

a. El valor afegit.

b. L’ocupació de qualitat.

 Per això, la nova revolució tecnològica que vivim, la que s’emmarca sota 
l’eslògan genèric d’Indústria 4.0, s’ha d’orientar cap a l’economia circu-
lar si es pretén que aporti solucions reals als reptes de desenvolupa-
ment. Hi ha, doncs, enormes potencialitats en la vinculació de l’econo-
mia circular amb l’economia digital.

2. L’economia circular s’identifica amb la sostenibilitat, però aquesta iden-
tificació mental no és pas garantia que ho sigui. S’ha de vetllar perquè 
les noves propostes que s’efectuïn es valorin segons dos criteris interre-
lacionats:

a. La minimització d’externalitats.

b. La maximització de l’eficiència (o l’ecoeficiència, si es prefereix).

En aquest terreny, doncs, sorgeixen també enormes potencialitats en la vincu-
lació de l’economia circular amb l’economia de baix carboni.

Aquestes consideracions les podem aplicar, per exemple, a la manufactura ad-
ditiva (o impressió 3D), amb un mercat que es va situar prop dels 9.000 milions 
de dòlars el 2017 i es preveu que superi els 16 mil milions el 2019 (Statista, 2018). 
És, doncs, un camp a tenir molt en compte.

Aquesta tecnologia de fabricació digital reuneix les condicions de valor afegit, 
ocupació de qualitat i enormes oportunitats de sostenibilitat. Juguen a favor 
seu el guany de durabilitat dels productes o la disminució del transport de pe-
ces o productes que es podran fabricar al lloc d’ús, de manera que contribueix 
a la desmaterialització de la producció. Ara bé, no queda exempta d’alguns ris-
cos ambientals:
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• Major consum d’energia.

• Producció de nous tipus de residus.

En un informe de l’OCDE, es fan una colla de recomanacions per a maximitzar 
el bon comportament ambiental de la manufactura additiva, entre les quals 
destaquen (OECD, 2017):

• Reduir el consum d’energia.

• Maximitzar la compartició de les impressores per tal que treballin de ma-
nera continuada.

• Utilitzar biomaterials compostables com a primeres matèries (tot i que 
manca molt desenvolupament tecnològic perquè això sigui sempre pos-
sible).

Un enfocament fort de l’economia circular implica, d’entrada, fer apostes que 
escruten tots els seus possibles impactes ambientals i els eviten o minimitzen. 
No es poden repetir els mateixos errors d’imprevisió comesos per l’economia 
lineal.

Una segona característica dels enfocaments forts és la confiança en el rol pro-
actiu dels poders públics, en la línia de l’estat emprenedor descrit i elogiat per 
Mazzucato (2015). En aquest sentit, cal reclamar que, entre altres coses:

• Estableixi de manera àgil i clara les regles del nou joc.

• Impulsi l’existència d’una xarxa d’agents catalitzadors (que poden anar 
des d’associacions empresarials a centres tecnològics, passant per con-
sultores privades, però que han de tenir clara la seva funció i homologa-
da la seva capacitat per a exercir-la).

• Creï els programes de recerca i d’innovació tecnològica que siguin neces-
saris.

• Promogui infraestructures útils per a fer proves i realitzar projectes pi-
lots, que redueixi el risc econòmic de les empreses implicades i permeti 
extrapolar els resultats a l’economia real.

• Modifiqui el model fiscal perquè bonifiqui l’economia circular i penalitzi 
la lineal, amb els plans de transició que siguin adequats per a afavorir la 
transició sense causar greus trasbalsos a les empreses amb més dificul-
tats per a fer-la. En aquest sentit, podem recordar que el sector dels plàs-
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tics, un dels grans objectius de l’economia circular, ocupa més d’un milió 
i mig de treballadors a Europa amb una facturació que, el 2015, va acos-
tar-se als 350.000 milions d’euros (Comissió Europea, 2018). La importàn-
cia de cada sector a transformar és una variable clau, de la qual no es pot 
prescindir en cap cas.

En aquest sentit, seria possiblement útil adoptar un esquema com el que pro-
porciona aquest tetraedre de l’economia circular (o qualsevol altre que pugui 
ser útil, òbviament), que s’ha d’entendre tan sols com una aportació metodo-
lògica per a situar bé les qüestions i avançar més ordenadament:

Coneixement

Emprenedoria

Fiscalitat

Innovació

El tetraedre representa en cada vèrtex un dels quatre factors essencials, al pa-
rer de l’autor, per a consolidar una economia singular:

• Coneixement.

• Innovació.

• Emprenedoria.

• Fiscalitat.

Si considerem que la dimensió de l’economia circular correspon al volum 
d’aquest poliedre, aleshores cada vegada que estenguem un vèrtex, el volum 
augmentarà. D’altra banda, la figura també ens indica que cada factor està re-
lacionat bilateralment amb els altres tres.
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Coneixement

L’economia circular necessita més coneixement que no pas informació. 
D’aquesta última, n’hi ha molta, però, si no està degudament esporgada, ana-
litzada, reflexionada i interioritzada, pot ser més un destorb que una eina. En 
aquest sentit, els dèficits de coneixement –de vegades, certament, per manca 
d’informació– són considerables.

D’entrada, s’han d’elaborar bons mapes de fluxos de materials. I no serveixen 
els grans corrents (envasos, ferralla electrònica, matèria orgànica...) sinó que 
cal filar molt més prim: distingir entre els diferents plàstics, pensar en la pre-
sència de terres rares o altres materials d’alt valor estratègic, etc.

Òbviament, aquest mapa ha de detectar els seus cicles de vida. Per exemple, el 
ciment i l’acer que es destinen a la construcció poden romandre durant decen-
nis fixats a l’estoc d’habitatges abans d’esdevenir residus. En canvi, els plàstics 
dedicats a envasos presenten un període de retenció molt curt i de seguida són 
residus (Geyer et al., 2017:e1700782). Aquests temps s’han de tenir en compte.

La mateixa reflexió pot fer-se per a metalls, terres rares o compostos orgànics, 
per posar alguns exemples més.

Aquest mapa ha d’abastar tant els fluxos dels materials dels béns produïts i 
destinats al consum aliè com els emprats com a primeres matèries de fabrica-
ció. S’han d’establir correspondències entre els uns i els altres i calcular superà-
vits i dèficits.

Amb aquest coneixement, es poden dissenyar estratègies eficaces de foment 
de l’economia circular. Altrament, s’haurà d’anar a les palpentes, amb un risc 
elevat d’agafar trencalls equivocats.

Un exemple interessant en aquest sentit ens prové del sector de l’automoció 
japonès. Un equip va analitzar la composició de les parts metàl·liques dels vehi-
cles i va adonar-se que podia identificar fins a 9 aliatges diferents. El disseny 
adequat per a la recuperació d’aquests materials servia per a reduir en un 10% 
les necessitats de primeres matèries dels fabricants d’acer –amb una reducció 
del 28% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (Ohno et al., 
2017:13086-13094). La investigació també conclou que els màxims beneficis 
d’un esquema així s’obtindrien amb una doble implicació pública:
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• Impulsar el desenvolupament de sistemes automàtics de separació de 
materials.

• Establir incentius al sector siderúrgic per a la compra de material recupe-
rat de manera que tingui preus competitius.

Estudis semblants poden fer-se per a la majoria de sectors productius i, amb 
aquest coneixement, establir els millors abordatges perquè vagin inserint-se 
en una economia circular.

No puc deixar de banda, però, les dificultats conceptuals que també sorgeixen 
a l’hora de buscar informació que pugui sustentar el coneixement. Un cas que 
ho explica és el debat intens que es va produir fa uns anys sobre com abordar 
l’anàlisi dels envasos:

• Kooijman sostenia que no podia fer-se aïlladament del sistema alimenta-
ri. Considerava que els envasos representen típicament una petita porció 
dels problemes ambientals del sistema d’alimentació. A més, els envasos 
estan concebuts per al producte alimentari que contenen i, per tant, no 
s’haurien d’aïllar d’aquest a l’hora de fer-ne l’avaluació ambiental (Kooij-
man, 1993:575-586).

• Heijungs, en canvi, considerava que el mateix argument de no aïllar els 
envasos del sistema d’alimentació podria emprar-se per a no aïllar el sis-
tema d’alimentació respecte de la indústria agroalimentària i, amb 
aquest criteri, al final no es podria avaluar res si no s’avaluava tot alhora. 
En conseqüència, defensava que era lícit avaluar els envasos sols (Hei-
jungs i Guinée, 1995:665-668).

No resto importància a aquests debats, però no s’haurien d’eternitzar i els di-
lemes de naturalesa metodològica haurien de ser resolts de manera pràctica, 
si molt convé per l’autoritat pública que impulsi el coneixement en aquest 
àmbit.

Innovació

És una obvietat, però convé esmentar-la: no es pot esperar que implantem un 
model econòmic nou sense enormes dosis d’innovació. Per tant, l’aposta per 
l’economia circular és, implícitament, una aposta per la innovació del teixit pro-
ductiu, tant en aspectes tecnològics com no tecnològics: hi ha molt terreny per 
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a la innovació en l’organització de les empreses, en els models de negoci, en la 
relació amb els clients... De totes maneres, incidiré sobretot en la tecnològica.

En aquest terreny, hi ha dos grans centres de gravetat per a la innovació: el 
disseny del producte i la formulació de productius.

Fa molt temps que es parla de l’ecodisseny i, per aquest motiu, existeix fins i 
tot una taxonomia de les seves orientacions. En concret, es distingeixen qua-
tre tipus d’ecodisseny segons el grau d’innovacions ambientals que introduei-
xen (Brezet, 1997):

1. Millora del producte. Es manté tant el producte com la tècnica de fabri-
cació, però s’introdueixen canvis de manera que s’eviti la contaminació 
ambiental. No es limita a mesures de final de canonada sinó que pot 
comportar la substitució de primeres matèries o altres accions de l’estil. 
No obstant això, ni la concepció del procés productiu ni del bé produït 
experimenten alteracions.

2. Redisseny del producte. Es conserva el concepte de producte però se’n 
canvia alguna part de manera que es facilitin aspectes com el desassem-
blatge fàcil de les peces per a la seva posterior valorització.

3. Innovació en el concepte de producte. La premissa és mantenir la utilitat 
del producte, però canviant-lo radicalment si cal. S’inclou aquí tot l’es-
forç per substituir productes molt materialitzats per serveis poc materi-
alitzats. Els requisits són l’acceptació social i la viabilitat econòmica.

4. Innovació en el sistema. Comporta la desaparició de productes i serveis i 
l’aparició de nous que responen a noves necessitats o noves actituds de 
la societat.

Cada tipus comporta un increment del factor de millora de l’ecoeficiència i, per 
tant, cadascun ofereix un interès creixent en l’economia circular. El disseny ens 
ha d’estalviar la generació de matèries sobreres, però n’hi continuarà havent i 
aquestes són, justament, les que cal circularitzar. En conseqüència, cal desen-
volupar tant alternatives als processos productius actuals que els permetin de 
basar-se en primeres matèries secundàries (les derivades d’altres processos 
productius o del consum) com idear nous processos productius per a prestaci-
ons originals a partir d’aquests mateixos materials.

En el terreny dels plàstics, per exemple, l’aspiració és que els derivats del pe-
troli que s’empren en la seva fabricació puguin substituir-se per derivats de bi-
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omassa (i dins de biomassa s’engloba una miscel·lània heterogènia de materi-
als, que van des de cultius específics per a aquesta funció a l’aprofitament de la 
matèria orgànica dels residus). Cal reconèixer l’existència d’un ample ventall 
d’iniciatives en aquest terreny. Per esmentar-ne una: el PET o tereftalat de poli-
etilè, un material molt ubic als envasos, podria substituir-se pel PEF o furanoat 
de polietilè. El primer –que mou un mercat de 25.000 milions de dòlars i podria 
arribar als 40.000 en cinc anys– és un polímer d’un derivat del petroli. El segon 
–amb un mercat per crear– prové de la fructosa i, per tant, reuneix la condició 
de renovabilitat que es persegueix (Motagamwala et al., 2018:eaap9722).

La innovació és, doncs, imprescindible. En aquest sentit, cal atendre tres as-
pectes especialment sensibles:

• Ha d’haver-hi unes línies clarament orientades. S’han d’identificar les pre-
guntes que cal respondre per a l’estratègia d’economia circular que s’es-
tigui impulsant i que seran unes de determinades en funció de la compo-
sició empresarial existent i els reptes plantejats. I són aquestes les 
preguntes que cal respondre a través dels programes de suport a la inno-
vació.

• S’ha de vetllar perquè totes les línies d’innovació, encara que no s’inscri-
guin sota el paraigua de l’economia circular, tinguin uns elements d’obli-
gada consideració. Per a entendre’s, no s’haurien d’acollir treballs d’inno-
vació que no avaluïn si el seu resultat comporta una menor intensitat de 
carboni, una major circulabilitat dels materials, etc. D’una banda, s’ha de 
fomentar l’economia circular; de l’altra, s’ha d’evitar que sorgeixin inno-
vacions que augmentin les externalitats ambientals.

• S’ha de difondre la innovació. En realitat, el llenguatge ens traeix i apli-
quem el terme innovació a nous desenvolupaments, però, en realitat, 
una innovació l’és quan una empresa l’aplica, no pas abans. En conse-
qüència, l’assignatura de la difusió també s’ha d’aprovar –tot i ser una de 
les que tendim a suspendre. I això és especialment rellevant quan un tei-
xit productiu té una gran abundància de petites i mitjanes empreses. 
Aquestes no poden quedar excloses ni de la innovació ni de l’economia 
circular, però necessiten un acompanyament diferent, particular, que 
també ha d’existir. Novament, anem a parar a la responsabilitat pública 
en l’impuls de l’economia circular.
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Emprenedoria

Hi ha una emprenedoria que correspon clarament a les empreses –a les de 
nova creació, però també a les consolidades. Han d’entendre les possibilitats, 
també les responsabilitats, i llançar-se a emprendre projectes amb la màxima 
creativitat possible.

Per exemple, l’emprenedoria inclou combinar conceptes de producció i de dis-
tribució des de noves perspectives. Un esquema de futur és relligar la fabrica-
ció basada en l’assemblatge de peces modulars i el lloguer dels productes com 
a serveis. Poso dos exemples que s’estan explorant i que reprodueixen el ma-
teix patró tot i tractar-se de sectors ben diferents (Lemmon i Iles, 2017):

• Sabates infantils. L’empresa ofereix un servei de proveïment de sabates 
al client al llarg de l’etapa de creixement de l’infant. Les sabates, doncs, 
són retornades al proveïdor un cop es tornen petites i són substituïdes 
per unes altres de talla superior. Com que les sabates han estat dissenya-
des amb peces fàcilment assemblables, es desmunten i aquestes peces 
són netejades i, si cal, reparades i es destinen a l’assemblatge d’altres sa-
bates.

• Auriculars. El client lloga els auriculars. Quan deixen de funcionar amb 
prou qualitat els bescanvia a l’empresa proveïdora per uns de nous. Com 
que la majoria d’auriculars s’espatllen pel mateix motiu, el disseny modu-
lar de l’aparell permet substituir la peça defectuosa i recuperar uns auri-
culars plenament funcionals que tornen al sistema.

Aquest esquema és aplicable a molts productes de l’automoció, de l’electròni-
ca, de la maquinària... tot i que, òbviament, compta amb dos frens molt pode-
rosos: les inèrcies a canviar simultàniament model de producció i model de ne-
goci, i una excessiva fixació del consumidor en el preu, que l’inclina més pels 
productes rebutjables molt barats que pels productes duradors més cars. Mal-
grat que representa un estalvi si es considera el seu cicle de vida, el cost en el 
moment de la compra sol ser determinant i afavoreix la solució lineal.

També hi ha una emprenedoria lligada al sector públic. La voldria visualitzar en 
dos elements. En primer lloc, hi ha la necessitat d’infraestructures de suport al 
desenvolupament de l’economia circular. A Catalunya, tenim l’experiència de 
quan es va restaurar l’autogovern i la Generalitat va impulsar dues infraestruc-
tures públiques d’utilitat cabdal per al sector productiu: el Laboratori General 
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d’Assaigs i l’IDIADA. Amb tots dos es va produir un salt en la qualitat industrial 
del país. S’han d’identificar quines són les infraestructures més convenients per 
a l’impuls de l’economia circular i promoure-les. Per exemple, en un país amb 
una concentració tan elevada de la indústria química, farmacèutica i cosmètica, 
¿no seria interessant disposar d’una planta pilot de biorefineria que permetés 
experimentar a escala solucions que després tinguessin aplicació industrial?

El segon exemple és vetllar pels estàndards. Una consultora canadenca va revi-
sar recentment les guies d’implantació de les normes ISO. Va comprovar que 
reforçaven el paradigma lineal d’un sol cicle d’ús per als productes (McKenzie i 
Stranberg, 2018). Òbviament, en un món tan afeccionat a certificar-ho tot que 
el certificador afavoreix el model lineal en detriment del circular és anar en 
sentit contrari del recomanat. També cal emprenedoria pública per a corregir 
aquestes desviacions del sentit comú.

Emprenedoria privada i emprenedoria pública són les dues cares d’una matei-
xa moneda en l’economia circular.

Fiscalitat

La fiscalitat és la quarta pota, però d’igual importància crítica que les altres. 
Malauradament, l’autor no té prou competència tècnica per a fer aportacions 
útils o, si més no, interessants en aquesta matèria i, per això, em limito a deixar 
constància que no es pot avançar seriosament cap a una economia circular si 
no s’aborda una revisió seriosa de la qüestió tributària.

New age o high tech: vet aquí el dilema

L’economia lineal ha proporcionat prosperitat i benestar, però la seva natura-
lesa fa que, a partir d’una certa dimensió, llargament superada, els seus perju-
dicis superin netament i creixentment els seus beneficis. Ja ens trobem en 
aquesta etapa i, en conseqüència, urgeix un nou model productiu: l’economia 
circular. Aquesta, però, no pot acontentar-se amb enfocaments febles, que 
aportaran millores sens dubte, però que no representaran un canvi suficient. 
S’ha d’apostar per enfocaments forts, que seran disruptius i, per tant, exigiran 
molts més esforços d’adaptació. De fet, un cop s’hagi assumit, més enllà d’un 
eslògan, que cal evolucionar cap a una economia circular, el nou dilema serà si 
apostem per una formulació new age o per una high tech.
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L’autor creu que, en un món amb 7.500 milions d’habitants que han de poder 
tenir una vida digna i amb la magnitud dels problemes globals adquirits (canvi 
climàtic, contaminació, pèrdua de biodiversitat...), l’aposta tecnològica és l’úni-
ca via que ens pot oferir solucions que no siguin dramàtiques, és a dir, que no 
comportin “sacrificis” com una reducció dràstica de la població mundial, l’ex-
tensió de la rasa de desigualtat entre els opulents i els mísers, la reculada notò-
ria en els nivells de benestar personal i col·lectiu.

Òbviament, la resolució d’aquest dilema reclama una reflexió col·lectiva, amb 
la implicació d’experts i de veus representatives de les diferents sensibilitats i 
necessitats socials i econòmiques. Aquesta fase, que, fent-se bé, pot tenir un 
efecte accelerador molt convenient, té un gran avantatge addicional: d’entra-
da, li basten la bona voluntat i la bona predisposició dels actors.
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DELS RESIDUS AL FOMENT DE L’ECONOMIA 

CIRCULAR
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Resum

L’economia circular és un model econòmic i productiu que estableix que qualsevol 
residu és un recurs. Aplicant les seves bases, aconseguim:

•  Millorar els resultats econòmics reduint l’ús dels recursos.

•  Identificar i crear noves oportunitats de creixement econòmic.

•  Garantir la seguretat del subministrament de recursos essencials.

•  Lluitar contra el canvi climàtic (un 3% del factor climàtic té a veure amb la gestió 
de residus).

A Catalunya s’ha plantejat un horitzó del 60% de recollida selectiva per a 2020 i, ten-
int en compte que actualment s’està en el 38%, cal avançar en les estratègies per 
millorar aquests resultats. Les administracions, les empreses i la societat en general 
són claus per tal d’assolir una circularitat dels residus com a recursos.

A partir del darrer quart del segle XX, a mesura que la societat ha anat prenent 
consciència que determinades pràctiques acabaven tenint un efecte bume-
rang negatiu, és quan s’ha començat a articular un discurs i a adoptar unes me-
sures que perseguien en primera instància minorar aquests impactes sobre el 
medi i les persones; és aquí quan s’abandona la gestió “incontrolada” per pas-
sar a la gestió “controlada” dels residus.

Ara, però, estem immersos en un nou punt d’inflexió: els residus ja no són un 
element molest del qual cal desfer-se: són un recurs i una oportunitat de gene-
rar activitat econòmica i llocs de treball.

La contribució d’una gestió eficient dels residus 
al foment de l’economia circular
Josep Maria Tost
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Ja no és realista pensar en escenaris infinits de primeres matèries. Tenim la 
certesa que, cada vegada amb més evidència, els recursos naturals entraran en 
escenaris d’escassetat creixent i els residus, si no són malbaratats, poden esde-
venir una font important d’obtenció de nous recursos.

Els residus generats per les activitats s’han de gestionar per minimitzar els im-
pactes negatius sobre el medi ambient i la salut humana. Així, a més de preve-
nir els efectes més nocius i indesitjables, des del punt de vista del medi ambi-
ent, també s’ha de promoure el seu valor com a recurs per a la producció de 
materials que es poden integrar de nou en els processos de producció, per tal 
d’avançar efectivament cap a un economia circular. Hem d’entendre, per tant, 
la gestió dels residus com a sector econòmic i potencial generador d’oportuni-
tats, de negoci i laborals.

A Catalunya gaudim d’una trajectòria extensa en gestió de les deixalles. El 1993 
va néixer la primera llei reguladora de residus, que ens va situar a tots sobre 
unes bases modernes i eficaces en la seva gestió, i on va començar el que po-
dríem dir-ne la planificació moderna. Transcorreguts aquests 20 anys, ara hem 
d’entrar en una etapa nova, en la qual el context econòmic dels darrers anys 
ens ha fet també pensar en com hem d’avançar amb més eficàcia, però també 
amb optimització econòmica. Cal pensar que l’escenari infinit de primeres ma-
tèries ja no és aquest, cada vegada els recursos entraran en escenaris d’escas-
setat, i els residus poden ser una font contributiva en aquest escenari.

Normatives Europees

Europa també ens marca la pauta. En aquest sentit, i seguint la línia de les di-
rectives europees enfocades clarament cap a l’economia circular, el Programa 
General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (el PRECAT) 
fa especial èmfasi en el seu concepte com a recurs. En les darreres dues dèca-
des, gairebé tots els països europeus han fet un gran canvi en les seves políti-
ques de residus. A partir d’una realitat on no eren més que una qüestió incò-
moda que s’havia d’amagar, a una actitud plenament conscient al voltant de 
les 3 R (reducció, reutilització i reciclatge). I ara un salt més amb l’aplicació 
d’una economia circular que els posi com a recursos.

Aquesta primavera, el Parlament Europeu ha aprovat el paquet per actualitzar 
les normes actuals de gestió de residus, inclosos els nous objectius per al reci-
clatge, l’envasament i l’abocament de residus. El paquet és un element clau del 
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Pla d’Acció d’Economia Circular adoptada per la Comissió Europea el 2 de de-
sembre de 2015.

Aquest acord en general preserva el nivell d’ambició de la proposta inicial de la 
Comissió i concilia els objectius a llarg termini amb realitats sobre el terreny. 
Els nous ambiciosos objectius de reciclatge i abocament impulsaran la reutilit-
zació dels residus i milloraran la gestió dels residus municipals i d’envasos que 
converteixen l’economia circular en una realitat. A més, reforça la “jerarquia 
de residus” mitjançant la col·locació de prevenció, reutilització i reciclatge 
clarament per sobre del farciment i la incineració.

A més de la recollida selectiva que ja existeix per a paper i cartró, vidre, metalls 
i plàstic, les noves disposicions per a la recollida selectiva, inclòs el biocarbu-
rant, augmentaran la qualitat de les matèries primeres secundàries i la seva 
absorció. Els residus domèstics perillosos hauran de ser recollits per separat el 
2022, els bio-residus per al 2023 i els tèxtils per al 2025. També, el 2035, la quan-
titat de residus municipals abocats a terra ha de reduir-se al 10% o menys del 
total de residus municipals generats.

La nova legislació preveu un major ús d’instruments econòmics eficaços i altres 
mesures de suport a la jerarquia de residus. Els productors tenen un paper im-
portant en aquesta transició a través d’esquemes de Responsabilitat del Pro-
ductor (EPR), és a dir, la responsabilitat del productor d’un producte s’estén a 
la fase postconsumista del cicle de vida d’un producte. Els nous requisits ampli-
ats de responsabilitat del productor conduiran a un millor rendiment i gover-
nança d’aquests sistemes. S’ha d’establir un esquema obligatori de responsa-
bilitat ampliada del productor per a tots els envasos per a l’any 2025.

La nova legislació farà especial èmfasi en la prevenció de residus i introduirà 
objectius importants com reduir en un 50% els residus d’aliments a la UE i atu-
rar les deixalles marines amb l’objectiu d’assolir els objectius de desenvolupa-
ment sostenible de les Nacions Unides en aquests àmbits.

Aquestes normatives de la Comissió Europea reportaran un estalvi net a la UE 
d’uns 600.000 milions d’euros (el 8% del volum de negoci anual).

Des de fa anys, a Catalunya es treballa en aquesta línia, en molts casos amb 
objectius més avançats i ambiciosos que els que marquen aquestes directives 
europees, tal i com queda recollit en el PRECAT, aprovat també recentment pel 
Consell de Ministres.
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Generació de llocs de treball i impuls a l’economia

Així mateix hem d’entendre definitivament la gestió dels residus com a sector 
econòmic i potencial generador d’oportunitats, de negoci i laborals. Dues da-
des molt reveladores: per cada 10.000 tones de residus recollits selectivament, 
tenim un potencial de generació de 250 llocs de treball, per comptes dels 20 o 
40 que es requereixen si s’incineren, o els 10 si van a dipòsit controlat. Així ma-
teix, per cada 10.000 tones que evitem que vagin a incineració o dipòsit contro-
lat, n’obtenim un estalvi de 2.000.000 d’euros.

És per això que el sector del reciclatge és cada vegada més demandant de 
grans quantitats de residus de tota mena, preferiblement de qualitat, que tro-
ben sortida al mercat i que esdevenen, si més no parcialment, segones matèri-
es primeres per a l’economia productiva del país.

A Catalunya hem sabut teixir un xarxa d’empreses gestores de residus, més de 
900, que donen valor als residus, gairebé el 80% dels residus industrials són va-
loritzats, i suport a l’empresa productiva. Més de 28.000 llocs de treball direc-
tes en aquest sector són una bona mostra de com s’ha transformat en un sec-
tor productiu que contribueix a l’economia catalana. Però aquest sector català, 
reconegut internacionalment, encara no ha tocat sostre; hem d’estar oberts a 
incorporar noves tecnologies i sistemes de gestió que maximitzin l’aprofita-
ment dels residus i que permetin avançar cap a una societat hipocarbònica on 
el residu zero deixi de ser una utopia per esdevenir una realitat.

Borsa de subproductes

Una de les formes d’aprofitament dels residus té com a objectiu facilitar la con-
nexió entre empreses, i contemplar les possibilitats que els seus residus siguin 
aprofitables directament en substitució de les matèries primeres. És el que 
s’ha anomenat subproductes. S’entén per subproductes i, per tant, es poden 
gestionar com a tals, aquells residus que s’utilitzin com a substituts de produc-
tes comercials i/o de primeres matèries i que siguin recuperables sense neces-
sitat de sotmetre’ls a operacions de tractament. La utilització de subproductes 
com a primera matèria implica una reducció del cost de les entrades del procés 
productiu i, també, la gestió dels residus com a subproductes disminueix el 
cost d’eliminació i l’impacte sobre el medi ambient.
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La legislació catalana a través del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procedi-
ments de gestió de residus estableix a l’art. 29 la figura del subproducte i regu-
la la gestió de residus com a subproductes.

L’any 1990 es va crear la Borsa de Subproductes de Catalunya, a instància de 
les tretze cambres de comerç que integren el Consell de Cambres Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, i un any més tard es va signar un 
conveni de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar una eina que poten-
ciés la reutilització. Amb aquesta finalitat, es gestiona una base de dades d’em-
preses inscrites que ofereixen o demanden residus per introduir-los a proces-
sos productius com a primeres matèries. Aquestes ofertes i demandes, en 
forma d’anuncis, apareixen publicades al web i al butlletí de la Borsa de 
Subproductes de Catalunya.

La Borsa de Subproductes de Catalunya és un servei gratuït que té com a ob-
jectiu potenciar l’aprofitament màxim dels residus, promoure el reciclatge i 
proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i millorar la competi-
tivitat.

La borsa de subproductes de Catalunya integra els residus de nou en els pro-
cessos productius i els manté en constant circulació. Hi té de més de 900 em-
preses gestores de residus en xarxa on gairebé el 80% dels residus industrials 
són revalorats i hi ha 28.000 llocs de treball directes. Amb això es veu que la 
transformació del sector és una realitat que contribueix en l’economia, i que 
situa Catalunya com un model sostenible de societat econòmica i social.

Simbiosi Industrial

Catalunya ha de liderar la transició cap a un model d’economia circular, i ho ha 
de fer sobre el convenciment de l’aposta per una economia industrial, però 
d’una indústria d’alt valor afegit que aposti per la innovació i la circularitat com 
a elements claus de la seva competitivitat, no parlem de futur, sinó de present, 
de donar respostes als reptes de cohesió social, territorial i, sobretot, de soste-
nibilitat del país. En aquest sentit, la simbiosi industrial contribueix a fer entrar 
les empreses en l’economia circular.

El primer projecte de Simbiosi Industrial que s’ha desenvolupat a Catalunya és 
“Manresa en Simbiosi”, nascut al maig de 2015. El projecte consisteix en crear 
les condicions favorables perquè les empreses puguin aprofitar al màxim els 
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recursos dels cicles productius. Per fer-ho, s’ofereix un programa per identifi-
car col·laboracions, basades en bona part en la compra venda de recursos so-
brants, i concretar-les, obtenint beneficis econòmics però també ambientals.

Un cas destacable d’aquestes sinergies són els subproductes. És un fet que els 
residus derivats dels cicles productius representen un cost per a les empreses 
perquè els han de gestionar com a residus. Si una altra companyia els pot apro-
fitar reintroduint-los al seu procés de producció, aleshores hi ha un benefici 
mutu i és menor l’impacte ambiental perquè s’eviten residus que van a l’aboca-
dor. La millor manera d’eliminar els residus és tornar-los a utilitzar. Actualment 
a Catalunya es generen entre 200.000 i 250.000 tones de subproductes. És ne-
cessari gestionar-los adequadament i donar-los una via útil, evitant que vagin 
l’abocador.

D’aquesta manera, “Manresa en Simbiosi” és una iniciativa de país i forma part 
d’una estratègia global europea. El projecte compta amb l’impuls també del 
Consorci de Residus del Bages, i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 
l’Associació d’Empresaris de Bufalvent i el Centre Tecnològic de Manresa. En 
els primers resultats del projecte, s’ha calculat un estalvi anual de més d’1,35 
milions. Ha servit per identificar una generació local d’energia per valor d’1,2 
milions d’euros amb la implantació de la sinergia d’energia, i un estalvi de 
135.000 euros en la gestió de residus. L’anàlisi s’ha fet a partir de la participació 
de 27 empreses, així com 50 tècnics i empresaris involucrats. El projecte ha 
identificat 8 sinergies –quatre en implantació i quatre en estudi-, al voltant de 
recursos com l’energia, plàstics, matèria orgànica, així com petits estocs.

L’estudi ha quantificat la millora de la gestió de 12.000 tones de residus, 256 
tones de les quals deixen d’anar a l’abocador, així com l’estalvi d’11 tones de 
matèries primeres.

L’Agència de Residus de Catalunya ofereix subvencions a les empreses i agru-
pacions d’empreses per dur a terme projectes de simbiosi industrial. En els 
ajuts d’economia circular de l’any 2016, l’ARC va atorgar 118.000 euros per fi-
nançar parcialment 6 projectes de simbiosi industrial a Catalunya, entre els 
quals es troba la continuació del projecte “Manresa en Simbiosi”. Enguany 
s’aportaran 20.000 euros per continuar l’actuació de promoció de la simbiosi 
industrial a Manresa, en el marc dels ajuts 2016 per al foment de l’economia 
circular.
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Ecodisseny

El 2015, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Estratègia catala-
na d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora (Ecodiscat), una 
eina d’ecoinnovació que té com a objectiu promoure l’economia circular, a tra-
vés del reciclatge, i una major sostenibilitat a l’hora de produir i consumir pro-
ductes. Es tracta d’un tipus de disseny que incorpora criteris ambientals per 
assolir productes més sostenibles, més segurs i menys tòxics, amb un consum 
menor de recursos i de matèries primeres i que redueix costos en matèries pri-
meres i consum de recursos.

Per a la producció de productes o serveis des d’una perspectiva de desenvolu-
pament sostenible, cal tenir presents tots els consums i emissions que s’hi 
duen a terme al llarg de tot el seu cicle productiu i cicle de vida. En la fase de 
disseny, tenint en compte el disseny com la planificació de la solució més ade-
quada per a la seva posterior producció i comercialització, es defineixen totes 
les característiques del producte o servei i es determinen tots els aspectes as-
sociats a la seva funció, l’origen, tipologia i quantitat de matèries primeres uti-
litzades, els processos productius aplicats per la fabricació, els envasos i emba-
latge associats, els medis de transport i canals de comercialització aplicats, la 
durabilitat i el consum de recursos durant el seu ús o operació i el seu manteni-
ment, i la gestió final dels residus, així com els generats al llarg de la seva vida 
útil.

L’ecodisseny és una de les estratègies que es poden emprendre per assolir la 
fita del desenvolupament sostenible, a través del qual es poden assolir soluci-
ons més eficients que facin un millor ús dels recursos i redueixin els efectes se-
cundaris negatius sobre el medi ambient. Aquesta eficiència, inherent a l’eco-
disseny, també suposa oportunitats per generar beneficis econòmics i 
avantatges competitius, i redundar en un impacte positiu sobre l’economia i la 
societat.

Un model d’economia circular a Catalunya en l’àmbit dels residus no pot que-
dar circumscrit a propostes convencionals, a un paper únic de les persones, cal 
un paper de les tecnologies, dels agents innovadors i disruptius. I aquí les em-
preses, especialment les del sector de residus, que és un sector econòmic con-
tributiu, han d’encaminar la seva acció cap a la innovació. L’ecodisseny ens aju-
da a assolir l’objectiu d’una economia competitiva i sostenible en el temps, 
requereix aprofitar les eines i instruments que ens permetin generar produc-
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tes i serveis de qualitat, eficients, adequats per al seu ús, ambientalment cor-
rectes i socialment responsables.

Des de l’Agència de Residus de Catalunya, s’impulsa l’Ecodisseny amb el Premi 
Catalunya Ecodisseny, que reconeix productes, productes en desenvolupa-
ment i estratègies de foment de productes que estiguin dissenyats per millo-
rar-ne el comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida. Un repte deri-
vat és, doncs, afavorir també un model de consum més sostenible, amb béns i 
serveis pensats des del seu disseny per minimitzar els impactes i riscos sobre el 
medi i la salut. S’hi poden presentar professionals del disseny (incloent-hi estu-
diants), fabricants de productes o impulsors d’estratègies.

El Premi Catalunya d’Ecodisseny és una evolució del Premi Disseny per al Reci-
clatge (DxR) que l’Agència de Residus de Catalunya va convocar cada dos anys 
entre els anys 2001 i 2013. Un cop valorats els resultats de les successives con-
vocatòries del premi, es va considerar convenient ampliar-ne l’abast i els supò-
sits del seu atorgament per integrar-hi tots els aspectes relacionats amb l’eco-
disseny i el desenvolupament sostenibles dels productes i béns. Actualment, el 
Premi reconeix quatre categories: producte, estratègia, producte en desenvo-
lupament i disseny jove.

La convocatòria de 2019, precisament, anirà directament enfocada a l’Ecodis-
seny en l’Econòmica Circular.

Ajudes per a la prevenció de residus industrials

A principis de 2018, l’Agència de Residus va atorgar més d’un milió d’euros a 
diferents empreses per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilitza-
ció dels residus industrials. Les beneficiàries foren 23 empreses i agrupacions 
d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya: el 43,5% eren pimes i el 
56,5% restant, grans empreses.

Les indústries que van concórrer a la convocatòria representen un ampli ven-
tall de sectors productius industrials, com el farmacèutic, el del plàstic, l’ali-
mentació humana i animal, el vidre, la foneria o les pintures. Això aporta una 
idea de la utilitat d’aquests ajuts per al teixit productiu català. També una part 
de les empreses que s’hi van acollir són gestores de residus de diversos sec-
tors. Aquestes organitzacions han mostrat la intenció de ser més eficients, bé 
sigui reduint els residus finals del seu procés, bé reaprofitant els residus que 

001-450 ponenciasEIX11.indd   404 23/07/2018   18:03:43



405

Josep Maria Tost

tracten. Aquestes convocatòries de subvenció aconsegueixen fomentar actua-
cions per millorar el comportament ambiental de les empreses en matèria de 
gestió de residus i a reduir o reaprofitar efectivament els residus generats en 
els seus processos productius. En el fons, un pas més en la direcció de l’econo-
mia circular i l’aprofitament de tots els recursos que tenim a mà, optimitzant el 
teixit empresarial fent-lo més competitiu, via eficiència i reducció de costos.

Fiscalitat

Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals són impostos 
ecològics que incentiven un comportament més respectuós amb el medi ambi-
ent i impulsen mesures de minimització i de valorització material dels residus. 
Aquests cànons són instruments econòmics que contribueixen al finançament 
del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus muni-
cipals.

Aquests tipus d’instruments o de fiscalitat han estat claus per entendre el pro-
grés de Catalunya en matèria de residus, entre altres matèries. Així s’ha passat 
de l’1,4% d’índex de recollida selectiva al 38,9% l’any 2015 a Catalunya.

Catalunya va implantar el cànon de residus destinats a l’abocador al 2004, però 
a Europa existeixen des de 1987. Aquest cànon es va introduir perquè l’aboca-
dor era més barat que el reciclatge, és a dir, que tractar els residus correcta-
ment. Així el cànon es va introduir amb la voluntat de millorar les taxes de reci-
clatge dels residus. Com més car és el cost d’entrada a dipòsit controlat, més 
incentiu tenen els ens locals de millors índexs de recollida selectiva.

Els ingressos recaptats pel cànon dels residus municipals es retornen als muni-
cipis que han fet una bona recollida de la matèria orgànica, en quantitat i quali-
tat, i a altres actuacions com la gestió dels residus especials a les deixalleries, 
l’autocompostatge, la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus mu-
nicipals, etc.

El ciutadà no té consciència del cost de la gestió dels residus que generen i cal 
fer més transparent la taxa que paga pel servei, igual que ara ja ho sap de l’ai-
gua o del gas. És bàsica una millor informació i seria molt útil donar transparèn-
cia en la factura de serveis municipals al cost econòmic d’aquest servei en con-
cret. Quan es fa present sobre el paper, es pot actuar en conseqüència: la gent 
veurà on van a parar els seus impostos i que amb les seves accions quotidianes 
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poden influir. Per altra banda, també pensem en el pagament per generació, el 
qual tracta de repercutir al ciutadà una taxa més justa, que el premiï si fa una 
bona recollida selectiva.

Per la seva banda, els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus indus-
trials i de la construcció són impostos ecològics que incentiven un comporta-
ment més respectuós amb el medi ambient i impulsen mesures de minimitza-
ció i de valorització material dels residus. Aquests cànons són instruments 
econòmics que contribueixen al finançament del cost que comporta la implan-
tació de la gestió sostenible dels residus.

En qualsevol cas, la seva efectivitat sembla clara, quan el 2016 la indústria cata-
lana va declarar 3,5 milions de tones de residus industrials, un nombre sensible-
ment inferior al de l’any anterior, tot i que la tendència és d’una certa estabili-
tat des de 2012. Des de l’inici de la crisi l’any 2007, els residus industrials 
declarats han experimentat un descens de l’ordre del 35%.

Reutilització

Europa destaca que en l’àmbit de l’economia circular la lluita contra l’obsoles-
cència programada serà una de les accions, i amb això la reparabilitat dels apa-
rells comportarà la necessitat de disposar d’empreses especialitzades en 
aquest camp.

La prolongació de la vida útil del producte mitjançant la reutilització evita resi-
dus i pot crear una ocupació local important. Algunes estimacions demostren 
que el potencial de reutilització (preparació per a la reutilització, reparació) 
pot suposar fins a 296 llocs de treball si són recondicionats i reutilitzats per 
cada 10.000 tones. Tot i que pot haver-hi un major potencial de reutilització en 
800 llocs de treball/10.000 tones de material.

I és en l’economia social on es pot fer una tasca molt positiva en el desenvolu-
pament de la reutilització i la reparació.

A Catalunya, a través de les convocatòries d’ajudes per a impulsar l’economia 
circular, tenim en compte les iniciatives que desenvolupen les empreses d’eco-
nomia social. Per exemple, recentment una empresa d’aquestes característi-
ques ha impulsat una planta al municipi de Sant Just Desvern per a la prepara-
ció per a la reutilització de residus entre els quals es realitzarà la reparació 
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d’aparells elèctrics i electrònics (ordinadors, rentadores, neveres...).

En aquesta línia, l’Agència de Residus de Catalunya prepara per a finals de 2018 
una nova campanya per estimular la reparació i reutilització de productes en-
tre la població.

Implicació Social

D’altra banda, els resultats assolits, que evidentment caldrà anar millorant, no 
haguessin estat possibles sense una resposta positiva de la societat catalana. 
Les accions d’informació i sensibilització són una eina clau. Segurament, des-
prés de més de 10 anys d’esmerçar recursos en accions informatives i de sensi-
bilització, hem aconseguit que l’hàbit del reciclatge es vagi interioritzant; te-
nim constància que les noves generacions, els més joves de tots, ja s’han 
format en la cultura del reciclatge i tenen uns hàbits adquirits de manera que ja 
són espontanis i difícilment irreversibles. Cal doncs perseverar en aquest camp 
i continuar destinant recursos econòmics, alhora que segurament haurem de 
combinar les campanyes estratègiques amb accions de proximitat, per tal de 
garantir que la ciutadania estigui sempre ben informada.

L’economia circular, nou paradigma per a la sostenibilitat:

• Utilitzar els recursos d’una forma més intel·ligent i sostenible.

• Abandonar el vell concepte “agafa, fabrica i llença”.

• Assumir que molts recursos naturals són finits.

• Mantenir el valor dels productes i els materials durant el major temps 
possible en circulació.

• Reduir l’ús de recursos i residus al mínim.

L’economia circular, un nou motor econòmic que contribueix a la lluita 
contra el canvi climàtic:

• Garanteix un creixement sostenible.

• Interès per a les empreses per usar de forma millor els seus recursos (pot 
aportar a les empreses de la UE un estalvi net de 600.000 milions €, o el 
8% del volum de negoci anual).
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• Creació de llocs de treball de forma segura.

• Promoure la innovació.

• Millor avantatge competitiu.

• Aporta un millor nivell de protecció de les persones i el medi ambient.

• Lluita contra el canvi climàtic en promoure una economia baixa en carbo-
ni (reducció estimada a la UE de les emissions anuals totals de gasos 
d’efecte hivernacle en un 2-4%).
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FISCALIDAD AMBIENTAL

Amelia Díaz
Profesora del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona

Abstract

Si bien la fiscalidad ambiental durante mucho tiempo no consiguió dejar de ser un 
complemento de otros tributos en los sistemas fiscales de los diferentes países, la 
crisis económica alteró esta situación de forma notable.

Es necesario analizar los efectos de la fiscalidad ambiental y si su aplicación práctica 
cumple con lo fijado por la Unión Europea:

•  No afectar a la competitividad.

•  No incrementar la carga fiscal, sino redistribuirla.

•  Tener como objetivo básico el cambio de conductas y no la recaudación en sí mis-
ma.

•  No suponer un obstáculo o un factor para la instalación de empresas en función 
del territorio.

El Informe sobre los impuestos ambientales realizado por la Agencia Europea de Me-
dio Ambiente (EEA, 1996), a petición del Parlamento Europeo, muestra algunas de 
las cuestiones principales que afectan a la fiscalidad ambiental y a los posibles lími-
tes a su aplicación. En dicho informe se señala que algunas de las principales razones 
para el uso de los impuestos ambientales son:

•  Su eficacia para la internalización de las externalidades, incorporando de forma 
directa los costes de los daños ambientales al precio de los bienes, servicios y acti-
vidades que los producen. Contribuyen, asimismo, a la aplicación del principio 
quien contamina paga, ya que obliga a los contaminadores a hacer frente al coste 
de su actividad contaminante.

•  Puede provocar un efecto incentivo que consiste en evitar el pago del impuesto, 
produciendo o consumiendo menos del producto que está siendo gravado.

•  Puede minimizar los costes de control de la contaminación. Un impuesto ambien-
tal permite a cada contaminador decidir si le resulta más barato pagar el impues-
to o reducir la contaminación. Aquellos contaminadores que se enfrentan a los 
costes más elevados de la reducción de la contaminación tenderán a pagar más 
de impuesto, mientras que aquellos que se enfrentan a costes más bajos reduci-
rán la contaminación. Los costes de conseguir un nivel dado de reducción total de 

Límites y posibles efectos de la fiscalidad ambi-
ental
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la contaminación a través de un impuesto serán, por lo tanto, más baratos que 
con la regulación normativa.

•  Puede asimismo estimular la innovación. Si los precios de los productos se incre-
mentan a través de los impuestos ambientales, es posible que se busquen nuevas 
tecnologías, procesos o productos que reduzcan los costes.

•  Pueden aumentar los ingresos impositivos, que podrán utilizarse para mejorar el 
gasto en medio ambiente o bien para reducir otros impuestos como los que se 
establecen sobre el ahorro, el trabajo y el capital.

•  Si los impuestos ambientales están bien diseñados y aplicados, pueden producir 
lo que se denomina “doble, doble dividendo” a través de mejoras en: el medio 
ambiente, la innovación y la competitividad, el empleo y el sistema impositivo.

El Informe de la EEA hace referencia asimismo a las dificultades que pueden darse en 
la práctica con la aplicación de la fiscalidad ambiental, tales como los efectos negati-
vos sobre la competitividad, la equidad en la distribución de la carga impositiva, y los 
aspectos legales, institucionales y administrativos como, por ejemplo, los fallos del 
mercado, las subvenciones y exenciones fiscales, los costes administrativos y de im-
plementación, etc.

1. Efectos de la fiscalidad ambiental

Desde el año 1996 hasta la actualidad numerosos estudios han tratado los 
efectos de la fiscalidad ambiental. De su análisis se deduce que puede causar 
efectos directos e indirectos de distinto signo. Entre los primeros cabe señalar 
su incidencia fiscal y recaudatoria, que son especialmente importantes en épo-
cas de recesión económica, aunque es preciso comentar que, en términos re-
caudatorios, los impuestos ambientales tienen una entidad bastante limitada.

1.1. Incidencia fiscal y recaudatoria

En 2016, los ingresos por impuestos ambientales en la Europa de los 28 ascen-
dieron a 364,4 miles de millones de euros, lo que representa un 2,4 del PIB de 
esos 28 países y un 6,3% de los ingresos totales por impuestos y contribuciones 
sociales en la Unión Europea. (Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Fiscalidad ambiental. Porcentaje sobre el PIB 2016
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Fuente: Eurostat y elaboración propia.
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Figura 2. Porcentaje de los impuestos ambientales sobre el total de ingresos
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Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Entre 2002 y 2016, el total de ingresos por impuestos ambientales se incremen-
tó en una media de un 2,3% por año (a precios corrientes), mientras que el PIB a 
precios de mercado creció a una media anual del 2,6%. En 2016, el nivel total de 
ingresos por impuestos ambientales en la UE era alrededor de 100.000 millo-
nes de euros superior al de 2002. Sin embargo, la crisis económica y financiera 
tuvo como consecuencia una severa contracción en la actividad económica en 
la UE que se tradujo en descensos en los ingresos ambientales en 2008 y 2009. 
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A partir de 2010, los ingresos por fiscalidad ambiental han continuado crecien-
do. (Figura 3).

Figura 3. Impuestos ambientales UE (2002-2016)

Fuente: Eurostat (2017).

También en España, la recaudación por impuestos ambientales es muy baja. El 
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea “Revisión de la 
aplicación de la normativa medioambiental de la UE Informe de España”, de 3 
de febrero de 2017, pone de relieve que en España los ingresos de la fiscalidad 
ambiental como porcentaje del PIB están entre los más bajos de la UE, siendo 
el tercer país con el porcentaje más bajo en la UE (tras Lituania y Eslovaquia). 
Los ingresos por impuestos ambientales supusieron únicamente el 1,85% del 
PIB frente a una media del 2,44% en la UE.

Además, España es uno de los países con un porcentaje más bajo de fiscalidad 
ambiental en los ingresos por impuestos y contribuciones sociales, con un 5,5% 
del PIB en 2016, frente a un 6,29% de media de la UE, tal como podrá compro-
barse más adelante.

En el Documento de 2017 se destaca que la imposición ambiental puede des-
empeñar un papel importante para mantener el crecimiento económico. Asi-
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mismo, señala que “gravar la contaminación y el uso de los recursos aportaría 
ingresos adicionales y, al mismo tiempo, contribuiría a desincentivar activida-
des que puedan suponer un mayor coste en lo que a limpieza, gastos sanita-
rios, etc., se refiere. Estos ingresos suplementarios podrían, asimismo, sustituir 
los recortes en el gasto”.

La OCDE, en el informe Environmental Performance Review of Spain 2015, reco-
mienda cambios en los impuestos sobre la energía y transporte y propone di-
señar nuevos tributos. Además, la OCDE plantea suprimir algunas medidas fis-
cales actualmente en vigor. Por ejemplo, el organismo defiende un aumento 
de la fiscalidad del gasóleo para equilibrarlo con la gasolina, eliminar las ayudas 
al carbón o a los combustibles agrícolas o de aviación.

En el mismo sentido, la Comisión Europea, en el Study on Assessing the Environ-
mental Fiscal Reform Potential for the EU28, propone reformular algunas de las 
figuras fiscales ya existentes o diseñar nuevos impuestos, especialmente los 
que afectan a la contaminación y recursos. Para ello recomienda reforzar la 
coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. En fe-
brero de 2017, el documento de trabajo de la Comisión sobre la Revisión de la 
aplicación de la normativa medioambiental de la UE, Informe de España, incide 
en que hay margen para revisar los impuestos medioambientales e identifica 
como un reto fundamental la reducción de las subvenciones perjudiciales para 
el medio ambiente.

De acuerdo con el estudio realizado por la Unión Europea respecto a la evalua-
ción de una potencial reforma fiscal ambiental en la Europa de los 28 (UE, 
2016), tomando como referencia la recaudación real obtenida con estos im-
puestos en 2015, la reforma de la imposición ambiental en España con estos 
criterios generaría un incremento recaudatorio importante, que sería de 13,365 
millones de euros (1,11% del PIB) en 2018 y de 32,801 millones de euros (1,75% 
del PIB) en 2035.

1.2. El doble dividendo

A lo anterior cabe añadir otro aspecto relacionado con la imposición que po-
dría justificar el establecimiento de tributos ambientales. Se trata de la existen-
cia del doble dividendo. La finalidad recaudatoria de los impuestos no es una 
razón menor para su aplicación. De hecho, en muchos casos, esa es la razón 
principal, siendo los efectos sobre el comportamiento del consumidor única-
mente consecuencias colaterales. Algunos autores, como Metcalf (2009), opi-
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nan que estas ideas, aunque sean seductoras, no consideran el hecho de que 
aumentar los impuestos relacionados con el medio ambiente puede distorsio-
nar, entre otros, la oferta laboral del mismo modo que los impuestos sobre el 
consumo.

Existe un importante debate en la literatura económica ambiental sobre si real-
mente se produce o no este doble dividendo (Jaeger, 2012). La controversia 
llega hasta el punto en que algunos estudios acerca de los impuestos sobre el 
agua, por ejemplo, obtienen resultados diferentes incluso centrándose en la 
misma economía, como es el caso de dos estudios realizados sobre la econo-
mía de Sudáfrica, en los que uno de ellos concluye que, a largo plazo, los im-
puestos sobre el agua en Sudáfrica no producirán doble dividendo (Van Heer-
den et al., 2008), mientras que el otro asegura que puede darse hasta un triple 
dividendo de la política del agua, reduciendo simultáneamente la escasez de 
agua, mejorando el crecimiento económico y reduciendo el desempleo, y redu-
ciendo la pobreza. (Letsoalo et al., 2007).

1.3. Efectos distributivos

Los impuestos ambientales pueden tener efectos distributivos considerables. 
Dichos efectos pueden ser de diferentes clases: (OCDE, 2006)

1) Efectos directos sobre las familias, que derivan del pago de los impues-
tos.

2) Efectos indirectos, por ejemplo, incrementos por parte de las empresas 
de los precios de los productos gravados.

3) Los efectos que surgen del uso que se haga de los ingresos procedentes 
de la fiscalidad ambiental.

4) Los efectos relacionados con los beneficios de las mejoras ambientales.

Mientras que las dos primeras modalidades de efectos parecen tener en gene-
ral impactos regresivos, Estos pueden ser compensados por el uso que se haga 
de los ingresos impositivos y por los beneficios resultantes de las mejoras am-
bientales. En este sentido cabe señalar que en diversos países de la OCDE la 
recaudación por impuestos ambientales se ha utilizado para reducir otros im-
puestos por razones de eficiencia o para compensar a otros grupos por razo-
nes de distribución de la renta, pudiendo tener estas medidas efectos progre-
sivos. (Bork, 2009).
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Algo similar ocurre con los beneficios derivados de las mejoras ambientales, 
dado que diversos estudios muestran que las familias con rentas bajas tienden 
a estar más expuestas a los peligros ambientales. (Hamilton, 2003).

Para reducir los efectos distributivos negativos de la fiscalidad ambiental, pue-
den utilizarse dos tipos de medidas correctoras: de mitigación o de compensa-
ción. Las medidas de mitigación son medidas ex ante para reducir la carga fis-
cal de determinados grupos, como, por ejemplo, fijar tipos impositivos 
diferentes o tipos cero para determinados colectivos. Es importante valorar 
los efectos que medidas de este tipo pueden tener sobre la eficiencia de la fis-
calidad ambiental, al reducir o eliminar los incentivos a tener comportamientos 
responsables desde el punto de vista ambiental. Estos efectos pueden evitarse 
mediante las medidas compensatorias, que son medidas ex post. Un ejemplo 
de Estas sería la aplicada en Suiza hace años, que consistía en reciclar (sobre 
una base per cápita) los ingresos procedentes de los impuestos que gravan los 
solventes orgánicos y el azufre de los combustibles para calefacción, reducien-
do las primas de seguros médicos para cada ciudadano suizo. (Fundació Fòrum 
Ambiental, 2001).

1.4. Efectos sobre la competitividad

Las regulaciones ambientales tienden a incentivar que las empresas reduzcan 
su contaminación haciendo que para ellas sea más gravoso contaminar. Exis-
ten dos aproximaciones opuestas acerca de los impactos de las regulaciones 
ambientales sobre los costes de producción: la perspectiva convencional su-
giere que las regulaciones ambientales incrementan los costes de producción, 
reduciendo así la productividad y afectando a su situación tanto en el mercado 
nacional como internacional. Sin embargo, la otra perspectiva articulada por 
Michael Porter (1991) señala que las regulaciones ambientales pueden condu-
cir a las empresas privadas y a la economía en su conjunto a ser más competiti-
vas internacionalmente, al dotarlas de incentivos para innovar en materia am-
biental, lo que no habría ocurrido en ausencia de dicha política.

Hace 23 años, en su revisión de la literatura sobre los impactos en la competiti-
vidad de la regulación ambiental en Estados Unidos, Jaffe et al. (1995) con-
cluían que había relativamente pocas evidencias que apoyaran la hipótesis de 
que las regulaciones ambientales tuvieran un gran efecto adverso sobre la 
competitividad. Desde entonces hasta ahora se han realizado multitud de estu-
dios que han reforzado la robustez de esta conclusión.
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Más allá de consideraciones teóricas sobre los posibles efectos positivos o ne-
gativos de la política ambiental, lo que parece bastante claro es la necesidad 
de evaluar empíricamente los posibles efectos de las políticas ambientales so-
bre la competitividad. En este sentido, algunos autores señalan que la medida 
ideal sería el efecto de la política ambiental sobre las exportaciones netas, 
manteniendo constantes los salarios reales y los tipos de cambio, mientras que 
otras aproximaciones señalan muchos otros indicadores. En el contexto de las 
políticas sobre cambio climático, por ejemplo, los estudios han evaluado los 
efectos sobre la competitividad en términos de productividad, valor añadido 
bruto, rentabilidad, empleo, precios de los productos, reparto del mercado e 
inversiones.

Varios de estos estudios han analizado estas dimensiones por separado, ya 
que es posible que la misma política tenga efectos opuestos sobre diferentes 
indicadores. (Dechezleprêtre, A.; Sato, M., 2014). Estos autores en un estudio 
más reciente (Dechezleprêtre, A.; Sato, M., 2017) llevan a cabo una revisión de 
la literatura empírica sobre los impactos de las regulaciones ambientales sobre 
la competitividad de las empresas, medida a través del comercio, la localiza-
ción de las industrias, el empleo, la productividad y la innovación.

En su estudio destacan que las políticas ambientales pueden tener efectos ad-
versos de cierta importancia a corto plazo sobre el empleo, el comercio, la lo-
calización de las industrias y la productividad. Sin embargo, la escala de estos 
impactos es pequeña comparada con otros determinantes de las elecciones 
sobre la localización de las industrias y el comercio, tales como los costes de 
transporte, la proximidad a la demanda, la disponibilidad de materias primas, 
etc. Los efectos tienden a concentrarse en un subconjunto de sectores para 
los cuales los costes de la regulación ambiental y de la energía son importan-
tes, que acostumbran a ser sectores con procesos de producción muy intensi-
vos en energía y con pocas posibilidades de trasladar los costes de reducción 
de la contaminación a los consumidores, y con una falta de capacidad de inno-
vación y de inversión para avanzar hacia nuevos procesos de producción.

Estos autores señalan que la evidencia empírica se ha centrado en analizar el 
efecto de las regulaciones ambientales sobre los costes de producción, la pro-
ductividad, el empleo, la localización espacial de algunas actividades contami-
nantes, la innovación y la competitividad.

En lo que se refiere a los costes de producción, existe un consenso generaliza-
do respecto a que los costes de cumplimiento de las regulaciones ambientales 
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representan una parte relativamente pequeña del valor de producción en la 
mayoría de sectores, que van desde un 1% hasta un 8% dependiendo del sector 
al que se haga referencia. En la medida en que afectan a los costes de produc-
ción, las regulaciones ambientales pueden afectar también a los costes de en-
trada y de inversión de las empresas.

Como puede verse en la tabla 1, las políticas ambientales asimétricas inducen 
cambios en los costes de producción relativos (efecto de primer orden) y des-
encadenan diferentes respuestas de las empresas. Estas pueden responder 
mediante decisiones referentes a la fijación de precios, a los productos o a las 
inversiones (efectos de segundo orden). A su vez estas empresas influyen en 
los resultados de las dimensiones económicas, tecnológicas, internacionales y 
ambientales (efectos de tercer orden). Estos efectos no son unidireccionales, 
sino que más bien tienen múltiples enlaces y retroalimentaciones dinámicas.

Tabla 1. Efectos sobre la competitividad de diferentes regulaciones 
ambientales

Efectos de 
primer orden

Efectos de segundo orden Efectos de tercer orden

Impactos sobre 
los costes

Respuestas de 
las empresas

Resultados 
económicos

Resultados 
tecnológicos

Resultados 
internacionales

Resultados 
ambientales

Cambios en los 
costes relativos 
(costes directos 
e indirectos)

Volumen de 
producción 
Precios de los 
productos 
Inversiones 
productivas 
Inversiones en 
mitigación

Rentabilidad 
Empleo 
Reparto de 
mercado

Innovación en  
productos
 Innovación en  el 
proceso
Tecnologías que 
ahorran en inputs
Productividad 
total del factor

Flujos de 
comercio
Localización de 
inversiones
Inversiones 
directas 
extranjeras

Niveles e 
intensidad de 
contaminación 
Fuga de 
contaminación

Fuente: Dechezleprêtre, A.; Sato, M., 2017.

En referencia a la posible afectación a la productividad, también existen posi-
ciones alejadas. Mientras que varios estudios muestran la existencia de un 
efecto reducido de la regulación ambiental sobre la productividad, otros mues-
tran claramente que no ha resultado afectada en ningún sentido.

Respecto al empleo, si bien las discusiones se han centrado en torno a contra-
poner empleo y medio ambiente, la realidad parece indicar que los efectos de 
las medidas ambientales sobre el empleo son poco significativos, ya que en la 
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mayoría de los casos se ha producido un desplazamiento de mano de obra des-
de las industrias contaminantes hacia las no contaminantes, produciendo un 
efecto neto sobre el empleo de reducida importancia.

Otro aspecto relacionado con la competitividad es el que se refiere a la reloca-
lización de actividades contaminantes internacionalmente como consecuen-
cia de la aplicación de políticas ambientales. De nuevo, la evidencia empírica 
muestra situaciones diversas, si bien parece claro que las políticas ambientales 
no tienen una influencia directa en la localización de las industrias; son otros 
factores los que influyen de una forma mucho más concluyente.

La relación entre las regulaciones ambientales y la innovación muestra que es-
tas incentivan la actividad innovadora en tecnologías limpias al tiempo que 
desincentivan la investigación y el desarrollo de tecnologías convencionales 
contaminantes, ayudando así al cambio tecnológico, que puede tener efectos 
positivos contrarrestando los costes de las regulaciones ambientales o favore-
ciendo el crecimiento económico.

Los impuestos ambientales ofrecen estímulos para la generación de innova-
ción, ya que existen incentivos para su adopción y para minimizar los pagos de 
dicho impuesto. Estas innovaciones pueden ser de varios tipos: innovación de 
productos, innovación de procesos e innovación organizacional.

El principal problema al analizar la relación entre la imposición ambiental y la 
innovación es el de su medición, lo que hace que la evidencia empírica sobre su 
impacto sea fuerte pero no concluyente.

Existen diversas razones por las que la relación entre innovación y la fiscalidad 
ambiental no se revele de una forma clara en los análisis empíricos: (OCDE, 
2011a)

1) La utilización de la fiscalidad ambiental es relativamente nueva, lo que 
no permite hacer análisis de amplio alcance.

2) Investigar los efectos sobre la innovación de los impuestos ambientales 
es bastante más difícil que hacerlo respecto a otros instrumentos de po-
lítica ambiental. Mientras que las medidas estrictamente reguladoras 
tienen efectos fácilmente localizados, esto no ocurre con la fiscalidad 
ambiental. Si bien esta tiene como ventaja que promueve innovaciones 
muy diversas, esa es precisamente su dificultad, ya que complica la loca-
lización e identificación de las innovaciones.

001-450 ponenciasEIX11.indd   419 23/07/2018   18:03:44



420

Límites y posibles efectos de la fiscalidad ambiental

3) Es posible que los impuestos ambientales no hayan sido diseñados de 
forma óptima, lo que puede tener como consecuencia que disminuyan 
las decisiones de inversión y los esfuerzos innovadores.

4) Existen múltiples factores que afectan a las decisiones sobre innovación 
de las empresas. Con una limitada disponibilidad de datos, puede resul-
tar difícil aislar los efectos de la fiscalidad.

Del análisis de la relación entre regulaciones ambientales y competitividad se 
desprende que si bien la implantación de tecnologías limpias no parece tener 
como resultado que se incrementen los beneficios de las empresas lo suficien-
te como para contrarrestar los costes privados de la regulación, existe eviden-
cia de que las innovaciones que reducen las emisiones de CO2 pueden

conllevar beneficios económicos mayores que los de las tecnologías sucias a 
las que reemplazan porque generan mayor conocimiento en la economía, que 
puede a su vez ser usado por otros innovadores para desarrollar nuevas tecno-
logías en varios sectores. De esta forma puede favorecerse el crecimiento eco-
nómico mediante la sustitución de tecnologías sucias por tecnologías limpias.

En todo caso, lo que parece evidente es que a la hora de aplicar medidas de 
fiscalidad ambiental es preciso valorar cuidadosamente los posibles impactos 
sobre la competitividad. Estos impactos han de contextualizarse evidentemen-
te en la gran cantidad de factores que afectan a las decisiones de localización 
de las empresas y a la competitividad de las mismas. En este sentido, la OCDE 
(2011b) señala diversas estrategias políticas para preservar la competitividad al 
introducir impuestos ambientales:

1) Coordinar internacionalmente las políticas ambientales, lo que reduciría 
el incentivo a la relocalización.

2) Fijar un período de transición para permitir a las empresas afectadas po-
ner en práctica medidas de mitigación.

3) Aplicar reducciones y exenciones en los tipos impositivos para usuarios 
intensivos en energía, que implica trasladar dicha disminución de la car-
ga impositiva hacia otros usuarios, subvencionando implícitamente a las 
actividades más contaminantes.

4) Aplicar ajustes fiscales en frontera o gravar productos importados.
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1.5. Fiscalidad ambiental y consolidación fiscal

Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría de impuestos ambienta-
les no generan recaudaciones importantes para los gobiernos de los diferentes 
países. Si bien en teoría los ingresos obtenidos de algunos de estos impuestos 
podrían utilizarse para compensar a aquellos más afectados por el daño am-
biental, en la práctica puede no ser posible por varias razones: (OCDE, 2011a)

1) Medir el impacto del daño ambiental de una amplia gama de contami-
nadores sobre los individuos es extremadamente difícil.

2) El medio ambiente es en sí mismo un bien público, con unos impactos 
causados por el daño ambiental ampliamente extendidos, lo que implica 
que los ingresos podrían tener que dedicarse a compensar los costes de 
los hospitales, adaptación al daño ambiental, etc.

3) Muchos asuntos ambientales afectan también a aspectos intergenera-
cionales.

Por estas y otras razones, en la práctica los ingresos derivados de los impues-
tos ambientales han sido considerados por parte de los gobiernos como ingre-
sos generales y se han utilizado para mantener el gasto en otras áreas, para 
reducir la deuda o para reducir otros impuestos.

En esta línea se enmarcaría la existencia del doble dividendo, que ya ha sido 
analizado en un apartado anterior, así como la propuesta de diferentes institu-
ciones internacionales de utilizar la fiscalidad ambiental como apoyo para un 
cambio de modelo basado en la consolidación fiscal y en el desarrollo sosteni-
ble.

En este sentido, desde diversas instancias europeas se ha insistido en los últi-
mos tiempos en la necesidad de buscar nuevas vías de ingresos para financiar 
el presupuesto europeo. Algunos autores (Adolf et al., 2016) sostienen que la 
fiscalidad ambiental es la candidata perfecta para estas nuevas vías de ingre-
sos ya que, además de proporcionar mayores ingresos al presupuesto euro-
peo, permitiría conseguir nuevos e importantes avances en la reforma europea 
de impuestos ambientales.

En su análisis ponen el énfasis en la idoneidad económica, ambiental, social y 
política de los diferentes instrumentos fiscales, a través de diversas dimensio-
nes:
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• Dimensión económica: suficiencia, estabilidad y bajos costes de aplica-
ción

 Se entiende por suficiencia que los ingresos generados sean lo suficien-
temente elevados como para suponer un componente vital del presu-
puesto público. Al mismo tiempo, se considera que los recursos así obte-
nidos deben ser relativamente estables a lo largo del tiempo, 
garantizando así una financiación estable. Por otro lado, unos bajos cos-
tes de aplicación garantizarán un uso más eficiente del recurso y una me-
nor necesidad de asignar recursos a la recaudación y administración del 
impuesto.

• Dimensión social: equidad horizontal y vertical

 Para que cumpla con su cometido de nueva fuente de financiación, un 
instrumento y sus efectos socioeconómicos deben ser percibidos como 
justos por parte de la ciudadanía. En este sentido, la equidad social se di-
vide entre equidad horizontal y vertical. La equidad horizontal analiza si 
el instrumento tiene impactos iguales o cercanos a la igualdad sobre con-
tribuyentes iguales en el territorio. La equidad vertical analiza los efectos 
redistributivos y la potencial regresividad del instrumento.

• Dimensión política

 Se valora la potencial oposición al proyecto que pueda retrasar o impedir 
su aplicación en la práctica.

• Dimensión ambiental

 El potencial impacto ambiental de un instrumento se valora a través de 
dos elementos: el impacto ambiental y la eficiente asignación de recur-
sos. Los impactos ambientales analizan los efectos positivos sobre indi-
cadores ambientales como las emisiones de gases efecto invernadero y 
su contribución al logro de los objetivos ambientales. La asignación efi-
ciente de recursos se considera de forma positiva si el instrumento con-
duce a una mayor sostenibilidad del recurso, a la mejora de los precios 
como señales y sus efectos sobre los comportamientos de los comprado-
res y los productores, etc.

El análisis se realizó en este caso para tres impuestos: sobre los combustibles, 
sobre el carbón y sobre la energía.

Los resultados pueden observarse en la figura que aparece a continuación.
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Figura 4. Idoneidad económica, ambiental, social y política de los diferentes 
instrumentos fiscales

Fuente: Adolf, C. et al., 2016 y elaboración propia.

Como puede observarse, las tres modalidades de impuestos ambientales 
muestran un gran potencial en todas las dimensiones: económica, social, 
medioambiental y política. Parecen, por lo tanto, candidatas importantes para 
sustituir, si se considera necesario, a algunas de las figuras impositivas existen-
tes y para conseguir aumentar el presupuesto de la Unión Europea.

Además de analizar estas figuras, el estudio concluye que existen otras diversas 
figuras impositivas ambientales susceptibles de ser incluidas en la lista de nue-
vas partidas presupuestarias, tales como: impuestos sobre inversiones en com-
bustibles fósiles, sobre inversiones nucleares, sobre transporte en el mercado 
digital, sobre antibióticos y fertilizantes, etc. Todas ellas podrían suponer en el 
futuro nuevos ingresos en el presupuesto europeo, además de contribuir a un 
cambio de modelo basado en la consolidación fiscal y el desarrollo sostenible.

Conclusiones

Si bien la fiscalidad ambiental durante mucho tiempo no consiguió dejar de ser 
un complemento de otros tributos en los sistemas fiscales de los diferentes 
países, la crisis económica alteró esta situación de forma notable, básicamente 
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por dos razones: por su capacidad recaudatoria y por los beneficios ambienta-
les que pueden derivarse de la aplicación de estos instrumentos.

Aunque la función recaudatoria sea en muchos casos prioritaria, es preciso te-
ner en cuenta que en el caso de la fiscalidad ambiental no puede ser este el 
principio rector, sino que debería estar diseñada de tal modo que cumpliera 
con los principios siguientes:

• Eficacia ambiental: el principal objetivo de los impuestos ambientales 
debe ser la corrección del problema ambiental considerado.

• Eficiencia económica: el impuesto deberá lograr internalizar la externali-
dad ambiental, siendo capaz además de discriminar entre contaminado-
res en función de sus costes de reducción.

• Viabilidad práctica: los impuestos deben estar diseñados para poder ser 
aplicados en el mundo real.

• Incidencia distributiva: la carga fiscal debe distribuirse entre los distintos 
agentes de los costes que generan, teniendo en cuenta, por una parte, la 
posible traslación de la carga entre los agentes, y por otra el cumplimien-
to del principio “quien contamina paga”.

Desde el año 1996 hasta la actualidad numerosos estudios han tratado los 
efectos de la fiscalidad ambiental. De su análisis se deduce que puede causar 
efectos directos e indirectos de distinto signo. Entre los primeros cabe señalar 
su incidencia fiscal y recaudatoria, que son especialmente importantes en épo-
cas de recesión económica, aunque es preciso comentar que, en términos re-
caudatorios, los impuestos ambientales tienen una entidad bastante limitada.

A lo anterior cabe añadir otro aspecto relacionado con la imposición que po-
dría justificar el establecimiento de tributos ambientales. Se trata de la existen-
cia del doble dividendo, sobre la cual existe un importante debate en la litera-
tura económica ambiental.

Los diversos estudios que han analizado los efectos de la imposición ambiental 
sobre la distribución de la renta, la competitividad, el empleo y la innovación 
han mostrado resultados diversos, si bien puede concluirse lo siguiente:

• La imposición ambiental puede tener efectos positivos y negativos sobre 
la distribución de la renta. Para contrarrestar los negativos pueden utili-
zarse medidas de mitigación y de compensación.
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• No existen demasiadas evidencias que apoyen la hipótesis de que la im-
posición ambiental tenga un gran efecto adverso sobre la competitivi-
dad. Ahora bien, lo que sí parece bastante claro es la necesidad de eva-
luar empíricamente los posibles efectos de las políticas ambientales 
sobre la competitividad. Estos impactos han de contextualizarse eviden-
temente en la gran cantidad de factores que afectan a las decisiones de 
localización de las empresas y a la competitividad de las mismas.

Si bien, en teoría, la recaudación de los impuestos ambientales debería dedi-
carse a contrarrestar los costes derivados de los daños ambientales, en la prác-
tica los ingresos derivados de los impuestos ambientales han sido considera-
dos por parte de los gobiernos como ingresos generales y se han utilizado para 
mantener el gasto en otras áreas, para reducir la deuda o para reducir otros 
impuestos.

En este sentido, algunos estudios analizan la idoneidad de la fiscalidad ambien-
tal como una nueva e importante fuente de ingresos como apoyo para un cam-
bio de modelo basado en la consolidación fiscal y en el desarrollo sostenible.

Al analizar los efectos de la fiscalidad ambiental y sus posibles limitaciones, es 
preciso tomar como referente las normas que debe cumplir, según las políticas 
ambientales de la Unión Europea:

• No afectar a la competitividad.

• No incrementar la carga fiscal, sino redistribuirla.

• Tener como objetivo básico el cambio de conductas y no la recaudación 
en sí misma.

• No suponer un obstáculo o un factor para la instalación de empresas en 
función del territorio.

En este sentido, nos parece especialmente interesante el análisis de la idonei-
dad de estas medidas que plantea la European Free Alliance, centrándose en 
cuatro dimensiones: económica, ambiental, social y política, cuya incorpora-
ción consideramos esencial para evaluar los efectos de la implantación de cual-
quier figura impositiva ambiental.
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Abstract

La majoria de problemes ambientals són “costos externs”: no recauen sobre els que 
prenen les decisions que els provoquen. Com a resultat es donen problemes d’efici-
ència i d’equitat. Una eina potent per actuar davant d’aquesta problemàtica és la 
fiscalitat ambiental. Catalunya ha estat capdavantera en fiscalitat sobre els residus i 
sobre l’aigua, però no així en altres àmbits (sòl, contaminació atmosfèrica, etc.), on 
hi ha un ampli recorregut. La contribució descriurà la situació de partida i plantejarà 
algunes possibilitats d’actuació en matèria de fiscalitat ambiental.

El sistema econòmico-social no és un sistema aïllat sinó que forma part de la 
natura i està en constant interacció amb aquesta, provocant sovint efectes ne-
gatius que en economia s’han denominat costos externs o externalitats nega-
tives. Els agents econòmics prenen decisions que afecten terceres persones 
sense tenir en compte aquests efectes i això genera problemes d’eficiència 
atès que les decisions només tenen en compte una part dels costos –els que 
recauen sobre els que prenen les decisions– i també problemes d’equitat, ja 
que els efectes de la degradació ambiental no recauen igualment sobre tot-
hom i de vegades es desplacen a altres territoris i/o a les generacions futures.

Dins la disciplina econòmica hi ha gairebé consens en què davant de situacions 
de costos externs es justifica la intervenció pública per evitar –o com a mínim 
reduir– aquests costos. La forma més tradicional d’intervenció ha estat la regu-
lació normativa, és a dir, establir què poden i què no poden fer empreses i con-
sumidors i sancionar, administrativa o penalment, a aquells que no compleixen 
amb les normes. Les regulacions poden anar des de prohibicions estrictes de 
l’ús de determinades substàncies o certes tecnologies a l’establiment de límits 
d’emissió de substàncies contaminants a les aigües o a l’atmosfera.
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Els instruments econòmics de política ambiental no fixen què s’ha de fer, sinó 
que la idea és generar canvis de comportament a partir d’incentius o desincen-
tius econòmics. Aquests incentius o desincentius econòmics no s’han de veure 
tant com instruments de política ambiental millors i alternatius a les normati-
ves, sinó més aviat com a complementaris. En tot cas, en cada cas concret s’ha 
de veure quin instrument –o normalment quina combinació d’instruments– és 
el més adequat.

La fiscalitat o tributació ambiental consisteix en aplicar el principi “qui conta-
mina paga” o més en general “qui provoca degradació ambiental paga” i és 
l’exemple més clar d’instrument econòmic, encara que hi ha molts altres exem-
ples, com ara els sistemes de dipòsit-devolució-retorn, els permisos de conta-
minació negociables o els subsidis.

La fiscalitat ambiental introdueix un nou objectiu al sistema fiscal que s’afegeix 
als objectius tradicionals de recaptar diners per finançar béns públics i d’inter-
venir amb finalitats redistributives. Per una revisió recent dels avantatges dels 
impostos ambientals en el cas de la política davant del canvi climàtic (però que 
es pot estendre a altres problemes ambientals) pot consultar-se Baranzini et 
al. (2017).

Les decisions de consumidors i empreses depenen dels costos monetaris de 
les diferents alternatives. En absència de política ambiental, aquests costos 
són insensibles als impactes ambientals que no afecten el compte de resultats 
de les empreses ni els preus que han de pagar els consumidors. Els impostos 
ambientals internalitzen costos en el sentit que els costos socials comporten 
costos privats pels que prenen les decisions que els provoquen. Tanmateix, tot 
i que gran part de l’economia ambiental teoritza sobre els impostos ambien-
tals com una forma d’intervenció per fixar els preus “correctes”, una postura 
més modesta –i més realista– és conceptualitzar aquests impostos com una 
forma de dur a uns preus “corregits” (respecte als que existirien sense inter-
venció) que permeten millorar la situació ambiental segons els objectius fixats 
per les decisions polítiques, que poden ser més o menys ambicioses (Martínez 
Alier i Roca Jusmet, 2015; Common i Stagl, 2008).

La frontera entre els impostos ambientals i la resta d’impostos no és del tot 
clara. L’Agència Europea del Medi Ambient (EEA, 2016), com també Eurostat 
en les seves estadístiques (Eurostat, 2018), utilitzen la definició utilitzada per 
les Nacions Unides segons la qual un impost ambiental (environmental tax) es 
defineix com “un impost que té com a base imposable una unitat física (o una 
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aproximació d’ella) d’alguna cosa que té un provat i específic impacte negatiu 
sobre el medi ambient”.

Aquesta definició és de tipus “objectiu”; no fa referència al nom de l’impost o 
als motius de la seva introducció, que podrien ser merament recaptatoris, de 
forma que s’evita que un mateix impost es qualifiqui o no d’ambiental depe-
nent dels objectius que van portar a la seva introducció; per exemple, en la 
majoria dels països europeus l’origen dels impostos sobre els carburants dels 
cotxes poc va tenir a veure amb les preocupacions ambientals, però aquests 
impostos desincentiven el transport privat en cotxe que provoca molts efectes 
ambientals negatius (tant globals com locals). Per tant, són impostos ambien-
tals i no és estrany que actualment els debats sobre el seu disseny tinguin molt 
en compte els objectius de política ambiental. En aquest sentit, en el context 
català cal ser conscient que alguns dels impostos ambientals que aquí revisa-
rem es van crear no només –o en alguns casos potser no principalment– per 
motius ambientals, sinó també per motius recaptatoris, aprofitant la pràctica 
manca d’activitat estatal en matèria de fiscalitat ambiental.

D’altra banda, el punt d’anàlisi més important no és tant si existeixen o no im-
postos que entrin en la definició anterior, sinó el seu disseny específic, que els 
farà més o menys “ambientalment ben dissenyats”. Per exemple, gravar l’ús 
de l’aigua pot considerar-se que entra sempre en la definició anterior, però el 
més interessant és quins consums són gravats i quins no i com es distribueix la 
càrrega fiscal (per exemple, si té en compte o no els nivells de contaminació); 
el mateix podem dir dels impostos que graven l’energia, que poden gravar in-
discriminadament totes les formes d’obtenir energia o diferenciar segons el 
seu impacte ambiental.

Alguns dels impostos considerats en aquest article s’anomenen cànons, en al-
gun cas segurament per tradició i en altres potser perquè probablement el ter-
me impost és més impopular que el de cànon. Tot i així, en el debat sobre la 
fiscalitat ambiental no només és important considerar el sistema d’impostos, 
sinó altres formes de tributació, que en aquest país són bàsicament les taxes i 
que també poden estar millor o pitjor dissenyades ambientalment (en el con-
text internacional els termes de diferents tributs també són diferents: taxes és 
l’equivalent dels impostos, però també es parla de charges, fees; levies se sol 
utilitzar a Gran Bretanya per referir-se genèricament a les diferents figures tri-
butàries). (EEA, 2016).
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Un darrer punt a assenyalar és que alguns impostos tradicionals, com l’Impost 
de Societats o l’Impost de Béns Immobles, que òbviament no són “impostos 
ambientals” poden “ambientalitzar-se” en el sentit d’introduir alguns ele-
ments en forma de desgravacions o diferenciació ambiental que estigui lligat a 
la política ambiental, per exemple, per afavorir determinades inversions o pre-
miar determinats comportaments.

La fiscalitat sobre l’aigua

A Catalunya el cànon de l’aigua grava la utilització de l’aigua i legalment es defi-
neix com a “impost amb finalitat ecològica”. Està vigent des de l’any 2000 i va 
substituir diverses figures tributàries anteriors. Els ingressos del cànon estan 
genèricament afectats a l’Agència Catalana de l’Aigua que és qui gestiona els 
diners recaptats.

La base imposable del cànon de l’aigua és el volum d’aigua consumit, que pre-
ferentment ha de mesurar-se directament mitjançant comptadors i, en el seu 
defecte, ha d’estimar-se. Tanmateix, no tots els usos de l’aigua estan subjectes 
al cànon. L’excepció més important és la dels usos agraris que, en general, es-
tan exempts d’aquest impost; això és una gran limitació tenint en compte que 
en el conjunt de Catalunya la major part de la demanda d’aigua és per a usos 
agraris (Roca i Serrano, 2012). Altres excepcions han anat desapareixent al llarg 
del temps, com és el cas dels usos municipals.

En el cànon de l’aigua cal distingir dos sistemes de gravamen molt diferents, 
segons es tracti del cànon que paguen els usos domèstics o el que paguen les 
activitats econòmiques. Cal remarcar que òbviament el rellevant des del punt 
de vista dels usuaris de l’aigua no és quant i com paguen en concepte de cà-
non, sinó quant i com paguen en concepte de preu total de l’aigua, i d’aquest 
el cànon és només una part –rellevant però minoritària– del preu total. Aquest 
text se centra en l’aspecte específicament fiscal.

Catalunya és un país amb disponibilitats d’aigua molt limitades, on s’han viscut 
importants tensions en anys de sequera i on les previsions de canvi climàtic fan 
preveure més tensions futures. Els preus –i en particular la fiscalitat– tenen un 
paper clau en una política de gestió de la demanda, incentivant l’estalvi d’ai-
gua.

En aquest sentit, el cànon per a usos domèstics té una característica molt inte-
ressant: l’impost per unitat augmenta a mesura que augmenta el consum: és el 
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que s’anomena sistema de trams o blocs creixents. Un impost marginal crei-
xent incentiva més l’estalvi en la mesura en què un determinat percentatge 
d’estalvi comporta una reducció més que proporcional de la factura fiscal. D’al-
tra banda, des del punt de vista de l’equitat, i tenint en compte que un consum 
mínim d’aigua és una necessitat vital, és clar que cal abaratir els consums més 
bàsics per reduir els problemes de dificultats de pagament a les famílies en ma-
jor situació de vulnerabilitat (tot i això, la garantia de subministrament reque-
reix mesures de protecció legal específiques com les que es contemplen en la 
Llei 24/2015 de Catalunya basada en el principi de precaució).

Existeix, doncs, un sistema impositiu basat en blocs creixents que, a més, s’ha 
anat fent més “progressiu” al llarg del temps. Inicialment el cànon tenia només 
dos blocs de consum, però al 2005 es va afegir un tercer tram i al 2012 un quart 
tram. A més, les diferències de tipus impositiu entre els diferents trams han 
tendit a augmentar o, en altres termes, els augments impositius han estat més 
importants pels consums més elevats.

La situació actual és de quatre trams de consum. El primer tram, el més bàsic, 
agafa com a referència un consum de 100 litres per persona i dia i una unitat 
domèstica de 3 persones, de forma que es concreta en un consum equivalent a 
9 m3 mensuals. El quart tram, molt penalitzador, afecta als consums superiors 
als 18 m3 mensuals, que per a una família de 3 membres correspon a 200 litres 
per persona i dia, i està gravat amb un tipus impositiu que és prop de deu vega-
des més gran que el primer tram. En el quadre següent es poden veure els ti-
pus impositius vigents l’any 2017:

Persones Primer tram 

(m3 

mensuals) 

Segon tram 

(m3 mensuals)  

Tercer tram 

(m3 mensuals) 

Quart tram 

(m3 mensuals) 

3 <9 (*) 9 a 15 15 a 18 >18 

n <3n 3n a 5n 3n a 5n >6n 

Tipus impositiu 

€/m3 

0,4936 1,137 2,825 4,548 

 

 (*) Hi ha un mínim de facturació de 6 m3 mensuals
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Com es pot veure en el quadre, els trams s’ajusten per tenir en compte la 
grandària de la unitat familiar quan aquesta supera els 3 membres, ja que òb-
viament encara que els consums siguin més o menys bàsics s’han de mesurar 
tenint en compte quanta gent viu a cada llar. Tanmateix, la diferenciació actu-
al entre consums bàsics i menys bàsics és actualment poc “afinada” perquè 
tracta igual a totes les unitats familiars de 3 o menys membres, quan és obvi 
que, per exemple, un consum total de 300 litres diaris per una persona que 
viu sola és molt elevat. D’altra banda, i per motius recaptatoris, el cànon té un 
mínim de facturació de 6 m3 mensuals, la qual cosa provoca que els preus 
marginals siguin zero per a nivells de consum inferiors, i això no afavoreix l’es-
talvi.

Els aspectes anteriors podrien millorar-se, però en qualsevol cas el cànon de 
l’aigua ha tingut un paper important –i cada vegada més important, en penalit-
zar els consums domèstics elevats. Les dades de l’observatori de preus de 
l’ACA ho evidencien. Així, podem veure, per exemple, que per l’any 2017 el 
preu mitjà del servei (cobrat per les companyies subministradores) per a les 
famílies a Catalunya era de 1,65 €/m3 per un consum de 6 m3 mensuals i de no-
més 1,475 €/m3 per un consum de 20 m3, mentre que el cànon mitjà era de 0,487 
i 1,423 €/m3 (Agència Catalana de l’Aigua, 2018, p.14 i 16) per als dos nivells de 
consum anteriors, respectivament.

Pel que fa als usos no domèstics, ja hem assenyalat la situació –molt qüestiona-
ble i que al nostre entendre caldria revisar– de l’exempció per a la major part 
d’usos agraris. Un gravamen sobre els usos agraris encara que fos de quantia 
mínima –és a dir, amb un coeficient molt reductor que podria augmentar enca-
ra que fos molt lentament– donaria un important senyal econòmic per l’estalvi.

Pel que fa a la resta d’activitats, es poden diferenciar dos tipus de situacions. 
D’una banda, hi ha els establiments que estan sotmesos a un tipus de grava-
men que només depèn de quanta aigua utilitzen. L’any 2017 el tipus impositiu 
total per a aquests establiments era de 0,614 €/m3. En segon lloc, hi ha els esta-
bliments que paguen en funció de la contaminació que generen aplicant el 
principi “qui més contamina més paga”. Aquesta és una característica fona-
mental des del punt de vista ambiental ja que crea incentius econòmics a re-
duir la contaminació, ja que aquesta reducció es tradueix en una reducció de la 
càrrega fiscal.

El sistema de tipus impositius individualitzats s’aplica depenent del sector eco-
nòmic i del nivell de consum d’aigua. En termes generals, podem dir que les 
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instal·lacions més problemàtiques en termes de contaminació de les aigües pel 
seu volum i/o càrrega contaminant estan afectades per aquest sistema.

Més en concret, les empreses afectades per aquest sistema han de pagar el 
cànon separat en dos components. El primer, i que representa una menor 
quantia, és un component general de tipus fix (al 2017, 0,1654 €/m3). El segon, o 
component específic, és un tipus individualitzat segons els valors de determi-
nats paràmetres de contaminació que s’han de declarar de forma directa. Les 
empreses afectades per aquest sistema han de fer una declaració de càrrega 
contaminant. Cada quatre anys ha de revisar-se si es donen canvis importants 
en els processos productius que afectin a la contaminació.

El cànon estableix un “preu unitari” (Pui) per a cada unitat de cada un dels pa-
ràmetres de contaminació. Així, si la concentració del paràmetre és Ci, el tipus 
impositiu individual o quantitat a pagar per m3 és (deixem de banda possibles 
coeficients de reducció establerts en la normativa):

��
i

ii )C x (Pu  P

on i correspon als sis diferents paràmetres de contaminació. Aquests paràme-
tres amb el seu preu unitari (2017) són els següents:

Concepte Tipus Unitats

Matèries en suspensió 0,50115 euros/kg

Matèries oxidables 1,0023 euros/kg

Sals solubles 8,0198 Euros/Sm3/cm

Matèries inhibidores 11,8889 euros/Kequitox

Nitrogen 0,7610 euros/kg

Fòsfor 1,5222 euros/kg

En resum, el cànon de l’aigua de Catalunya és un impost molt consolidat i que 
té una important funció ambiental, tant per estimular un ús més eficient de 
l’aigua com, en el cas industrial, per incentivar reduccions de la càrrega conta-
minant. Les millores que podrien fer-se a nivell domèstic tenen a veure sobre-
tot amb adaptar millor els trams de consum a les característiques de les dife-
rents llars i en el consum no domèstic en revisar el tractament que té el sector 
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agrari. En els dos casos podria pensar-se en la possibilitat d’introduir coefici-
ents penalitzadors del consum d’aigua en períodes de sequera com una mesu-
ra per estimular econòmicament l’estalvi d’aigua.

La fiscalitat sobre els residus

El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus (art. 10.2) estableix que “s’han d’establir mesures 
econòmiques i fiscals orientades a promoure la reducció de la producció de 
residus, el tractament per reduir-ne la perillositat, la valorització material i el 
reciclatge”. Això suposa un marc que possibilita i convida a l’adopció d’iniciati-
ves de fiscalitat en matèria de residus a Catalunya.

La primera qüestió a comentar té a veure amb els impostos sobre l’abocament 
i la incineració de residus. A diferència del que passa en un gran nombre de pa-
ïsos europeus, a Espanya no hi ha cap impost estatal sobre l’abocament o la 
incineració de residus. En aquest context, Catalunya fou pionera l’any 2004 en 
gravar l’abocament i incineració de residus municipals. En l’actualitat, els cà-
nons es troben regulats a la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del re-
buig dels residus.

El tipus impositiu a 2018 és de 35,60 €/t per a l’abocament i de 17,80 €/t per a la 
incineració de residus municipals, i aquest mateix exercici preveu una recapta-
ció de gairebé 60 milions d’euros (Junta de Govern del Fons de Gestió de Resi-
dus, 2017).

Es tracta d’un impost finalista que paguen sobretot els ens locals i la recapta-
ció del qual es destina al Fons de Gestió de Residus, adscrit a l’Agència de Resi-
dus. La majoria dels recursos es retornen als ens locals d’acord amb diferents 
criteris que s’aproven anualment. Aquests conceptes, tot i que han anat vari-
ant amb els anys, inclouen conceptes com la recollida selectiva i el tractament 
de la fracció orgànica, el tractament de reducció de la quantitat o millora de la 
qualitat del rebuig destinat a dipòsit controlat o a valorització energètica, la 
gestió de residus especials en petites quantitats, l’autocompostatge o el fo-
ment de la bossa compostable. El retorn per recollida selectiva de fracció orgà-
nica depèn de la seva qualitat, mitjançant un factor multiplicador que augmen-
ta (fins a 3) o redueix (fins a 0) l’import base segons el nivell d’impropis.
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Es tracta d’un impost ben concebut, ja que els ens locals perceben un doble 
incentiu. Per una banda, s’estalvien el pagament del cànon si deixen de portar 
residus a abocadors o incineradores i, per altra, cobren el retorn del cànon en 
funció dels diferents conceptes enumerats, relacionats amb la recollida selecti-
va o el tractament.

Tot i que és difícil discriminar l’efecte del cànon del d’altres polítiques concur-
rents de residus, es va constatar que en el període anterior a la seva aprovació 
(1996-2003), el nombre mitjà de nous municipis que anualment implantaven la 
recollida selectiva de matèria orgànica fou de 17,3, mentre que en el període 
immediatament posterior (2004-2010) aquesta xifra s’elevà fins a 79,1 (Puig, 
González, 2012).

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic introduí una interessant modificació, consistent en l’aprova-
ció de la trajectòria que seguiran els tipus impositius del cànon fins a 2020, do-
nant una senyal clara als ens locals, en penalitzar els municipis que no reduei-
xin la quantitat de residus que va a parar a abocadors i incineradores. L’any 
2020 els tipus arribaran a situar-se en 47,10 €/t per als residus municipals desti-
nats a dipòsit controlat i en 23,60 €/t per als residus municipals destinats a in-
cineració, als quals s’arribarà esglaonadament.

Altres millores possibles serien reforçar els incentius a la qualitat dels materials 
recollits selectivament i disminuir les aportacions al tractament de la fracció 
resta, ja que està en vies de generalitzar-se i, per tant, cada cop és menys ne-
cessari incentivar aquest tractament.

A diferència del que succeí amb els residus municipals, Catalunya no fou pione-
ra a l’Estat en gravar l’abocament de residus industrials o de residus de la cons-
trucció, impostos que foren introduïts amb posterioritat (i diversos anys sus-
pesos per decisió de la pròpia Generalitat, en el segon cas). Són impostos 
respectivament de 18,5 €/t i 3 €/t, que admetrien recorreguts a l’alça, conside-
rant el que es paga en altres països.

Com altra forma de política fiscal per reduir la generació de residus, alguns paï-
sos o regions disposen d’impostos sobre la fabricació o consum de productes 
que ocasionen directament o indirecta una generació important de residus. 
Amb la imposició es persegueix internalitzar els seus costos ambientals i re-
duir-ne la demanda. Com a exemples es podrien citar l’impost sobre bosses de 
plàstic existent a Irlanda, l’impost sobre piles existent a Bèlgica, l’impost sobre 
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diferents envasos existent a Noruega, els impostos danesos sobre estris de 
cuina d’un sol ús, els impostos belgues sobre maquinetes d’afaitar o càmeres 
fotogràfiques d’un sol ús, o altres sobre l’ús de paper, pneumàtics, pintures, 
olis minerals, etc.

En el cas espanyol, no hi ha experiències a nivell estatal. No obstant això, 
l’adopció d’impostos com els dels anteriors exemples podria ser viable i de fet 
Andalusia i Cantàbria tenen impostos sobre el consum de bosses de plàstic. A 
Catalunya no hi ha, en canvi, cap impost sobre productes justificat per la seva 
generació de residus. Sí que es va proposar amb força durant els anys 2008-
2009 la introducció d’un impost sobre les bosses de plàstic d’un sol ús que a 
altres indrets ha tingut una efectivitat ràpida i radical (p. e. a Irlanda). Tanma-
teix, no hi va haver suficient valentia política i la proposta es va reconvertir en 
un acord voluntari pel qual grans empreses distribuïdores es comprometien a 
introduir mecanismes per reduir-ne el seu ús. Certament això va dur a una re-
ducció molt significativa durant els anys següents, però més lenta i parcial del 
que hagués representat la introducció d’un impost específic.

En l’àmbit de la fiscalitat dels residus també és molt rellevant el potencial exis-
tent a nivell municipal, per la via del disseny de les taxes d’escombraries, però 
aquesta qüestió s’adreça més avall en l’apartat dedicat a les hisendes locals.

La fiscalitat sobre la contaminació atmosfèrica

En el terreny de la contaminació atmosfèrica les iniciatives a Catalunya han es-
tat molt menys rellevants que en el cas de l’aigua i la seva contaminació i dels 
residus sòlids. Cal diferenciar dos terrenys molt diferents. El primer és el de la 
contaminació local-regional i el segon és el de la contaminació global lligada al 
problema del canvi climàtic, on és obvi que el marc ideal d’actuació és interna-
cional o fins i tot global, però sobre el qual també pot actuar-se en escales més 
reduïdes.

Pel que fa als problemes de contaminació local-regional, la primera iniciativa 
en aquest sentit va ser molt recent (molt més recent que en altres comunitats 
autònomes). A finals de l’any 2014 van introduir-se dos gravàmens sobre con-
taminació atmosfèrica (Llei 12/2014, del 10 d’octubre).

El primer d’aquests gravàmens afecta a les indústries i té com a base imposa-
ble les quantitats emeses a l’atmosfera d’òxids de sofre, nitrogen, partícules i 
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carboni orgànic total, sempre que els focus d’emissió superin determinades 
quantitats anuals. En concret, els llindars a partir dels quals s’aplica l’impost 
per cada un d’aquests quatre contaminants es van establir en 150 tones anuals 
de diòxid de sofre, 100 tones anuals d’òxids de nitrogen, 50 tones anuals de 
partícules i 150 tones anuals de carboni orgànic que són els nivells a partir dels 
quals cal estar registrat en l’European Pollutant Release and Transfer Register 
(E-PRTR) segons la normativa de la UE. Pel que fa als tipus impositius per tona 
emesa aprovats van ser respectivament de 45, 75, 60 i 45 euros per tona de 
cada un d’aquests contaminants.

El segon gravamen, molt més específic, afecta a les emissions d’òxids de nitro-
gen dels avions comercials en enlairar-se i aterrar. Contempla un tipus imposi-
tiu general, de 3 euros per quilogram d’òxids de nitrogen, i un tipus impositiu 
reduït d’1,5 euros per quilogram d’òxids de nitrogen. Atès el caràcter ambien-
tal de l’impost, la millor opció –i més simple– seria simplement multiplicar el ti-
pus impositiu pel nombre de vols de cada companyia i el factor d’emissió de 
cada tipus d’avió. Malgrat això es posa un topall segons el nombre de vols de 
la companyia (tractament diferenciat que sembla fet a mida d’alguna gran 
companyia aèria) i s’aplica un tipus reduït segons la proporció de passatgers 
que estan en trànsit o que viatgen en vols de llarg recorregut.

En darrer lloc, cal assenyalar un impost sobre els òxids de nitrogen dels grans 
vaixells (contemplat a la llei de canvi climàtic, que després comentem, tot i inci-
dir sobre una problemàtica més local relacionada amb la salut que amb el canvi 
climàtic). Aquest impost –com tots els altres contemplats en la llei catalana de 
canvi climàtic que seguidament veurem– no ha entrat en vigor afectat per un 
recurs d’inconstitucionalitat i la corresponent suspensió cautelar.1 L’impost 
havia de desenvolupar-se en un projecte de llei posterior i gravar les emissions 
d’òxids de nitrogen durant les maniobres d’atracament i durant l’estada del 
vaixell al moll i preveia situar el tipus impositiu en uns 1.000 €/tNOx.

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, va crear l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica. Aquest impost es desenvolupa en els articles 
40 a 50 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del Canvi Climàtic, i té per objecte gra-

1. En data 21 de març, el Tribunal Constitucional va decidir aixecar la suspensió cautelar de la llei, 
amb l’única excepció de l’apartat referent a la prohibició de donar permisos d’exploració per 
obtenir gas i petroli amb tècniques de fracking, que es manté suspès.
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var amb caràcter anual les emissions de diòxid de carboni que produeixen 
aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle. En síntesi, la quota de l’impost depèn de les emissions ofi-
cials de diòxid de carboni del vehicle (g CO2/km), sobre les quals s’apliquen ti-
pus impositius marginals creixents segons el nivell d’aquestes emissions pre-
vistes per km (en €/g CO2/km). Per tant, no es grava el vehicle segons algun 
indicador d’emissions efectives, sinó tenint en compte si els vehicles són més o 
menys contaminants per unitat de desplaçament.

D’altra banda, la Llei del Canvi Climàtic també preveu crear (art. 39) mitjançant 
un projecte de llei posterior l’impost sobre les activitats econòmiques que gene-
ren diòxid de carboni. Aquest impost gravaria les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle de les activitats econòmiques durant llur funcionament normal, 
anormal i excepcional, i apunta un tipus impositiu estimat mitjà d’uns 10 €/tCO2 
eq, que hauria d’augmentar fins a assolir un valor d’uns 30 €/tCO2 eq el 2025.

D’altra banda, la Llei crea el Fons Climàtic (art. 51), al qual s’adscriuen diferents 
recursos. Concretament, l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica es destina a parts iguals al Fons Climàtic i al Fons de 
Patrimoni Natural. També el 100% de la recaptació de l’impost sobre les activi-
tats econòmiques que generen diòxid de carboni i de l’impost sobre les emissi-
ons portuàries de grans vaixells. Altres recursos, com ara els ingressos proce-
dents de la participació en sistemes de comerç de drets d‘emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle de la Unió Europea, també havien de nodrir aquest fons.

Altres propostes

Des de fa anys existeix un debat a Catalunya sobre la introducció d’algun tipus 
d’impost sobre l’energia nuclear, una activitat amb riscos ambientals molt ele-
vats. En la mesura en què podem considerar ben provats aquests riscos, un 
impost específic que gravi la producció elèctrica nuclear, les emissions produï-
des durant el seu funcionament habitual o la quantitat de residus nuclears pot 
caracteritzar-se d’impost ambiental. Cal considerar, però, que l’efecte de l’im-
post sobre els riscos ambientals pot considerar-se normalment irrellevant per 
dues raons.

La primera és que les centrals nuclears tenen en el mercat elèctric un paper de 
centrals de base, és a dir, generen electricitat en quantitats que són indepen-
dents de quin és el preu de mercat, atesa la seva dificultat per iniciar i interrom-
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pre la producció. En aquest sentit el seu efecte és distributiu, és a dir, redueix 
el marge de guany de les empreses propietàries de centrals nuclears, cosa que 
pot considerar-se socialment convenient, especialment quan molts analistes 
han denunciat que des de fa anys el mercat elèctric (on els preus es fixen se-
gons els preus marginals per totes les tecnologies) està generant injustificats 
“beneficis caiguts del cel” (windfall profits); tanmateix la solució ideal d’aquest 
problema no seria tant crear un impost sobre l’energia nuclear com reformar 
el mercat elèctric (Fabra, 2015).

La segona raó és que la decisió clau en matèria nuclear no és altra que perme-
tre o no l’ús d’aquesta tecnologia i, en cas de centrals ja existents, decidir so-
bre si es fa un programa de ràpid tancament, si es permet que funcionin durant 
la vida útil aprovada o si fins i tot es permet o no perllongar-la. Que existeixin 
menys o més impostos podria afectar a decisions voluntàries de tancar cen-
trals nuclears, però és molt poc probable que sigui una variable decisiva, sobre-
tot quan es tracti d’impostos molt moderats.

En qualsevol cas, i segurament pensant simplement en vies de recaptació, a 
Catalunya s’han aprovat impostos sobre l’energia nuclear, el primer d’ells en 
l’esmentada llei 12/2014, que sempre han topat amb recursos d’inconstitucio-
nalitat per part del govern espanyol i la impossibilitat de ser aplicats efectiva-
ment.

Algunes altres propostes d’instruments de fiscalitat ambiental podrien ser les 
que afecten a usos del sòl (p. e. sobre el canvi d’ús del sòl o sobre certes actua-
cions realitzades en sòl no urbanitzable) i a activitats extractives.

Un possible impost sobre el canvi d’ús del sòl es justificaria per l’impacte ambi-
ental de l’ocupació del sòl per a usos no naturals: ocupació de l’espai, imper-
meabilització del sòl, etc. La base imposable podria ser la superfície del sòl 
afectada per actuacions d’urbanització.

Pel que fa a un possible impost sobre certes actuacions realitzades en sòl no 
urbanitzable, diverses de les actuacions permeses en sòl no urbanitzable s’allu-
nyen de la naturalesa rústica d’aquest tipus de sòl i poden tenir un impacte 
ambiental considerable. En aquest sentit, es podrien gravar les actuacions rea-
litzades en sòl no urbanitzable que, tot i ser admissibles d’acord amb la norma-
tiva urbanística aplicable, no fossin les pròpies del medi rural.
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Diverses comunitats autònomes apliquen impostos sobre algunes actuacions 
concretes en sòl no urbanitzable, com ara infraestructures elèctriques (p. e. 
Astúries), embassaments (p. e. Castella i Lleó) o instal·lacions de telecomunica-
cions (p. e. Extremadura). Altres exemples d’actuacions gravades podrien ser 
infraestructures, equipaments, instal·lacions esportives (p. e. camps de golf), 
estacions de subministrament de carburants, etc. L’impost podria aplicar-se en 
funció del tipus d’actuació i de la superfície afectada, per tal d’afavorir la com-
pacitat.

Els impostos sobre activitats extractives gravarien aquelles extraccions de 
certs materials a cel obert en territori català (p. e. pedreres o mineria de sal), 
sobre la base de les quantitats extretes. Més enllà de la recaptació, l’impost 
crearia un desincentiu a l’extracció de matèries primeres i fomentaria així indi-
rectament el seu reciclatge (ENT Medi Ambient i Gestió 2006). Hi ha diversos 
antecedents a nivell internacional que podrien servir com a exemple per al seu 
disseny.

En el cas de la mineria de sal, una possibilitat alternativa seria gravar l’aboca-
ment dels seus residus, pels impactes ambientals que ocasionen (augment de 
la salinitat i del contingut d’arsènic de les aigües dels rius Cardener i Llobregat, 
i de les aigües subterrànies) i per les inversions públiques que comporta la seva 
mitigació (més de 300 milions d’euros gastats).

Fiscalitat ambiental local

El text legal que regula les possibilitats d’actuació dels ens locals en matèria 
fiscal és el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDLLHL). 
Les possibilitats de fer més ecològica la fiscalitat local no deriven només de fer 
servir les poques disposicions de caràcter específicament ambiental recollides 
en el RDLLHL, sinó d’aprofitar els marges existents per definir els tributs locals, 
de manera que a part de la seva funció recaptadora principal compleixin també 
la funció d’afavorir pràctiques ambientalment sostenibles.

a) Impostos municipals

Els ajuntaments han d’exigir obligatòriament l’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica (IVTM). Així mateix, tenen potestat per establir l’Impost so-
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bre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

En el cas de l’IBI, els ajuntaments poden “regular una bonificación de hasta el 
50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se 
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía proveniente del sol” (art. 74.5).

En el cas de l’IAE, els municipis poden articular “una bonificación de hasta el 
50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos [...] que utilicen o pro-
duzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías 
renovables o sistemas de cogeneración” (art. 88.2.c), i per a aquells que “esta-
blezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto re-
ducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al 
lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte 
más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido” (art. 88.2.c).

Pel que fa a l’IVTM, des d’un punt de vista ambiental, seria recomanable que 
els ajuntaments situessin el seu import en el nivell màxim possible, fixant en 2 
el coeficient multiplicador previst a l’art. 95.4, com a mínim per a algunes de 
les categories de vehicles. D’altra banda, els municipis poden establir sobre la 
quota de l’impost “una bonificación de hasta el 75% en función de la clase de 
carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión 
de dicho carburante en el medio ambiente” (art. 95.6.a). Aquesta bonificació 
es podria aplicar a vehicles que funcionessin amb hidrogen, biogàs, biofuel, 
etc. Els municipis també poden establir “una bonificación de hasta el 75% en 
función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en 
el medio ambiente” (art. 95.6.b), i l’aplicació seria interessant per a vehicles 
elèctrics o bimodals, entre d’altres.

L’ICIO encareix (i, per tant, desincentiva) la construcció, que és una activitat 
molt intensiva en l’ús de matèries primeres i territori, de manera que des d’un 
punt de vista ambiental és pertinent el seu establiment (que és opcional per 
als ajuntaments), com ho és definir el tipus impositiu a la banda alta dins del 
seu rang legal, si bé s’ha d’evitar accentuar excessivament el pes dels ingres-
sos de caràcter urbanístic dins de les hisendes locals, que fou excessiu fa uns 
anys (Puig, 2009). D’altra banda, les ordenances fiscals també poden recollir 
“una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de 
la energía solar” (art. 103.2.b).
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b) Taxes

El RDLLHL enumera de forma no exhaustiva alguns dels supòsits en els quals 
les entitats locals poden establir taxes (art. 20.3 i art. 20.4). Bàsicament, es 
tracta de taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local, o per la prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat 
administrativa de competència local. Les taxes són d’establiment voluntari per 
part de les entitats locals i, tot i que cal observar certes limitacions, el marge 
per a dissenyar-les és major que en el cas dels impostos. Això dota les entitats 
locals de força autonomia per decidir quines taxes apliquen i en quins termes, 
el que els permet una capacitat major per introduir aspectes que les facin més 
ecològiques. A continuació s’aborden diferents possibilitats.

Possiblement les taxes amb major potencial són les taxes d’escombraries. 
Aquestes proveeixen un finançament específic per als serveis de recollida i 
tractament de residus, davant del finançament a partir de la caixa general mu-
nicipal. L’establiment d’una taxa és més transparent, tendeix a dotar de més 
recursos al sistema de gestió i permet la introducció d’incentius de caràcter 
ambiental. No tots els municipis tenen taxes d’escombraries actualment i, 
quan les tenen, el més comú és que totes les llars paguin el mateix. En altres 
casos les taxes es defineixen en funció del consum d’aigua, del nombre de per-
sones per llar o d’algunes de les característiques de l’habitatge (superfície, va-
lor cadastral, etc.). Però cap d’aquestes opcions incentiva la reducció i el reci-
clatge, ja que reciclar més o produir menys residus no implica pagar menys. 
Alguns Ajuntaments han introduït bonificacions sobre el compostatge casolà o 
l’ús continuat de la deixalleria, encara que l’efecte d’aquestes bonificacions és 
generalment molt limitat. Des d’un punt de vista ambiental, l’única opció satis-
factòria seria que la taxa d’escombraries depengués (almenys en part) de la 
generació efectiva de residus, el que es coneix com sistemes de pagament per 
generació. La majoria d’aquests sistemes es basen en recollida selectiva porta 
a porta, ja siguin estandarditzant les bosses d’escombraries per part de l’Ajun-
tament i cobrant una part de la taxa mitjançant la seva venda; o bé computant 
el nombre de recollides o el pes dels cubells o bujols assignats a cada usuari. 
Actualment tres municipis catalans disposen de sistemes de pagament per 
bossa per a tots els residus i alguns altres apliquen sistemes de pagament per 
bujol sobre els residus comercials.

Els ajuntaments també poden definir taxes per incidir sobre la mobilitat urba-
na. En altres països, algunes ciutats graven per l’ús efectiu del vehicle, és a dir, 
en funció de la distància recorreguda o de si s’accedeix a zones congestiona-
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des, és el que es coneix com road pricing (Hårsman, 2001), per exemple, a 
Trondheim (Noruega) (Meland, 1994). o a Londres (Transport for London, 
2018). D’altra banda, seria positiu fer passos cap a la generalització de les taxes 
per aparcar a la via pública, en concepte d’ocupació privativa, com una forma 
addicional de desincentivar la circulació en vehicle privat. A les àrees gravades 
(p. e. zones blaves o verdes) es podrien carregar imports diferents segons l’ho-
ra, el dia o la zona del municipi. Els imports haurien de ser més alts com més 
congestionada fos la zona i major el desincentiu a la circulació que es volgués 
crear, amb un possible tractament diferenciat per als residents. Tots els siste-
mes de pagament per circular o aparcar es poden fer diferenciant segons el ni-
vell de contaminació dels vehicles; recentment l’Ajuntament de Barcelona ha 
decidit donar un pas en aquesta direcció establint que en moments d’episodis 
de contaminació atmosfèrica a la ciutat les taxes d’aparcament estiguin modu-
lades atenent a les característiques dels cotxes pel que fa al seu potencial con-
taminant (utilitzant com aproximació les etiquetes de la Direcció General de 
Trànsit).

Les taxes o tarifes del transport públic s’haurien de dissenyar per tal d’incenti-
var-lo. La integració tarifària, la definició de zones tarifàries que tinguin en 
compte la congestió i l’equilibri territorial, o l’establiment d’abonaments i de 
descomptes per a certs tipus d’usuaris, són algunes de les opcions principals. 
Com a principi general és bo promoure els abonaments que donen dret a un ús 
il·limitat de viatges durant un període, de forma que un cop adquirits el preu 
marginal dels viatges addicionals és zero, la qual cosa sens dubte incentiva l’ús 
del transport públic.

D’altra banda, els ens locals poden cobrar taxes per les tasques administrati-
ves d’autorització (p. e. llicències urbanístiques) i de control (p. e. mesurament 
del soroll o vibracions). També hi ha possibilitats menys rellevants d’introduc-
ció de criteris ambientals en les ordenances fiscals reguladores d’altres taxes. 
Així, per exemple, les taxes sobre l’extracció en domini públic local de materi-
als de la construcció es podrien definir en funció de la quantitat extreta, les ta-
xes sobre el repartiment de publicitat dinàmica es podrien definir d’acord amb 
la quantitat repartida, es podrien establir taxes per l’accés o per l’acampada en 
espais naturals de titularitat municipal o per les activitats de recol·lecció en els 
boscos de domini públic, entre altres diverses opcions (Puig, 2004).
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c) Valoració general

Les mesures plantejades tenen un senzill procés d’aprovació administrativa, ja 
que els ens locals realitzen anualment el tràmit d’aprovació de les seves orde-
nances fiscals i això facilita la seva possible adopció.

Les actuacions plantejades es limiten a iniciatives que les entitats locals poden 
desenvolupar amb l’actual marc legal. Tot i així, hi ha raons per argumentar a 
favor d’una revisió des de l’òptica ambiental de la regulació sobre hisendes lo-
cals. Alguns aspectes que es consideren recomanables són, entre altres: preve-
nir que es pugui repetir l’excessiva dependència dels ajuntaments respecte 
dels ingressos vinculats amb l’activitat urbanística, la creació d’una fiscalitat 
local diferenciada sobre la segona residència o sobre el turisme, la considera-
ció de criteris bioclimàtics en la definició de l’IBI o la reformulació de l’IVTM de 
manera que la base imposable reflecteixi l’ús efectiu dels vehicles o la seva 
contaminació (Puig, Gonzàlez, 2009).

Conclusions

En aquest article hem analitzat la situació de la fiscalitat ambiental a Catalunya 
i hem apuntat algunes possibilitats de millora.

En comparació amb altres països, la fiscalitat ambiental no ha estat fins ara una 
de les prioritats de la política dels governs de la Generalitat i algunes de les ini-
ciatives s‘expliquen més per les necessitats recaptadores que per la voluntat 
d’incentivar canvis de comportament. Tanmateix també cal destacar alguns 
elements positius.

Pel que fa a la voluntat política hi ha hagut moments en què des del govern 
s’ha mostrat la voluntat d’aprofundir en la fiscalitat ambiental, tant millorant 
figures existents com explorant la introducció de noves figures. En aquest sen-
tit és destacable l’encàrrec ja fa força anys d’un informe per part del llavors 
Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre la situació de la fiscalitat am-
biental a nivell autonòmic i les possibilitats a Catalunya (Roca, Puig i Tello, 
2005). Molt més recentment, la llei de canvi climàtic de Catalunya es planteja 
com una prioritat la creació de diverses figures de fiscalitat ambiental, tot i que 
la seva introducció malauradament es veié aturada per un recurs d’inconstitu-
cionalitat per part del govern espanyol.
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Pel que fa a les figures tributàries existents, cal destacar dues figures que ja 
tenen un recorregut d’anys i que han millorat el seu disseny –i en conseqüència 
la seva efectivitat ambiental– al llarg del temps. Es tracta del cànon de l’aigua, 
que en el cas domèstic té un disseny molt penalitzador dels consums elevats i 
en el cas industrial aplica per a moltes empreses el principi “qui més contamina 
més paga”, i dels cànons sobre residus municipals que, tant a causa de la seva 
base imposable com als criteris de retorn, són claus perquè el balanç econòmic 
sigui més favorable pels que fan una bona política de reducció i reciclatge. Els 
debats socials han contribuït de forma important a la millora d’aquestes figu-
res. Per exemple, la forta oposició veïnal als augments del preu de l’aigua do-
mèstica que es van produir als anys noranta a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, juntament amb la creixent consciència que l’aigua és un recurs escàs i cal 
donar senyals pel seu estalvi, sens dubte expliquen que s’hagi optat per un dis-
seny no proporcional del cànon de l’aigua. Un altre exemple és que el cànon de 
residus urbans va començar gravant únicament els residus duts a abocadors, 
però després es va estendre als portats a incineradores, un tractament forta-
ment qüestionat per molts moviments ecologistes.

En matèria d’altres tipus de residus sòlids i de contaminació atmosfèrica, les inicia-
tives de fiscalitat ambiental han estat més recents i algunes d’elles estan aturades 
com a conseqüència dels recursos d’inconstitucionalitat del govern central. Des-
taca també l’absència d’altres impostos ambientals menys tradicionals que gravin 
productes o activitats en consideració als problemes ambientals que provoquen.

A l’article també hem fet referència a les possibilitats d’actuar des dels ajunta-
ments mitjançant canvis que “ambientalitzin” els impostos locals i taxes muni-
cipals. En el camp dels impostos hi ha moltes limitacions pel marc legal estatal, 
però molts ajuntaments han aplicat les possibilitats de bonificacions previstes 
per la llei d’hisendes locals. Pel que fa a les taxes, les possibilitats són més àm-
plies i es pot destacar que alguns, molt pocs, municipis han introduït en les ta-
xes d’escombraries sistemes de pagament per generació, una pràctica que se-
gurament creixerà en el futur.

També cal deixar palès que hi ha àmbits molt importants de la fiscalitat sobre 
els quals les competències autonòmiques són nul·les (p. e. Impost sobre Socie-
tats o IVA) o es limiten als trams autonòmics dels respectius impostos (p. e. 
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Hidrocarburs o 
Impost sobre la matriculació de vehicles). En aquest sentit, les mesures de fis-
calitat ambiental amb major potencial segueixen en mans de l’Administració 
estatal, la qual realment ha estat molt inactiva en aquestes qüestions.
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Cal esperar que l’acció combinada de les diferents administracions des dels 
seus respectius àmbits d’actuació signifiqui avenços importants, que ajudin a 
alinear progressivament els incentius que els agents econòmics perceben, 
amb allò que la normativa ambiental prescriu.
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