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Les instal·lacions catalanes incloses en el 
mercat de CO 2 podran ingressar uns 31’8 M€ 
en reduir emissions 
 

• Durant el 2011 van emetre prop de 5 milions de tone s de CO 2 menys de 
les assignades 

• Catalunya ja va complir l’any passat l’objectiu de reducció d’emissions 
fixat per la Unió Europea per a l’any 2020 
 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha validat els informes verificats de les emissions 
de les instal·lacions incloses en la llei que regula el règim del comerç de drets d’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) corresponents a l’any 2011. Aquestes instal·lacions 
són les responsables d’aproximadament un 35% de les emissions de GEH de Catalunya. El 
65% restant correspon a les emissions anomenades difuses, és a dir, les dels sectors no 
afectats pel comerç de drets d’emissió, com el transport, el residencial, el comercial, 
l’institucional,  la gestió dels residus, els gasos fluorats i l’agricultura. A Catalunya, les 
instal·lacions afectades per la normativa i amb autorització són 172. En total, han emès 
durant l’any 2011 un total de 15.665.414 tones de CO 2, distribuïdes per sectors de la 
manera següent: 
 

Tones CO 2 - Període notificació 2011 

Tipus activitat s/ Llei 1/2005 
Núm. 
Instal·lacions 

Emissions 
notificades [E] 

Drets 
assignats [A] Balanç [A-E] 

Núm. 
Instal·lacions 
amb E > A 

1a. Energia elèctrica 10 3.856.437 3.431.202 - 425.235 5 

Sector generació d’energia 10 3.856.437 3.431.202 - 425.235 5 

1b. Cogeneració 48 4.135.442 4.685.867 550.425 18 

1c. Altres inst. de combustió 37 381.815 597.304 215.489 5 

Sector combustió 85 4.517.257 5.283.171 765.914 23 

2. Refineries 2 2.710.592 3.290.820 580.236 0 

5. Ferro colat/acer 1 210.973 326.265 115.292 0 

6. Ciment 6 3.175.199 6.200.610 3.025.411 0 

6. Calç 4 276.724 350.437 73.713 1 

7. Vidre 8 311.640 405.114 93.474 1 

8. Ceràmica 33 134.161 547.209 413.048 0 

9. Pasta paper/Paper i cartró 23 472.431 661.050 188.619 2 

Sector indústria 77 7.291.720 11.781.505 4.489.793 4 

Totals 172 15.665.414 20.495.886 4.830.472 29 
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Dels gairebé 20,5 milions de tones assignades inicialment, se n’han deixat d’emetre 4,8 
milions. Si tenim en compte que el preu del dret d’emissió està a 6,60€/tona (en data 
5/4/2012) el conjunt d'instal·lacions afectades a Catalunya ha pogut  ingressar fins a un total 
de 31.881.115 € amb la venda de drets d’emissió sobrants, atorgats gratuïtament dins el Pla 
Nacional d’Assignacions (PNA). Aquests ingressos haurien de servir per realitzar les 
inversions necessàries perquè en el proper període de comerç (2013-2020), més exigent, 
les empreses estiguin preparades tecnològicament per emetre menys emissions de GEH, tot 
i incrementar la producció. De tota manera, els drets sobrants els poden guardar per a 
posteriors anys, si preveuen que podran necessitar-los. Cal tenir en compte que el proper 
període de comerç l'assignació gratuïta es reduirà considerablement. 

Durant l’any 2011, del conjunt d’instal·lacions afectades, es constata un dèficit en el sector 
energia mentre que en la resta de sectors les emissions han estat inferiors als drets 
assignats. El de generació elèctrica, amb una representació del 6% d’instal·lacions, és 
responsable del 22% de les emissions de GEH. Més del 80% de les d’origen industrial 
provenen de les refineries (2 instal·lacions) i de la fabricació de ciment (6 instal·lacions). Per 
contra, les instal·lacions de fabricació de material ceràmic i paper i cartró, que suposen 
gairebé el 75% de les indústries afectades, només són responsables del 8,3% de les 
emissions industrials. En relació a la comparativa entre emissions i assignació de drets, es 
constata un dèficit en el sector energia, mentre que per a la resta de sectors les emissions 
han estat inferiors als drets assignats.  

Des del primer any de l’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de GEH, el 2005, 
les emissions s’han reduït un 21,9% a Catalunya. Aquesta dada significa que el nostre país 
ja està complint l’objectiu de reducció  marcat per la Unió Europea per a l’any 2020. El repte 
serà mantenir aquest nivell exigit quan es produeixi una recuperació econòmica i augmenti 
l’activitat de les instal·lacions, a través de l’aplicació de les millors tècniques disponibles 
(MTD).  
 

1r. Període 2005-2007 2n. Període 2008-2012 

Tipus activitat s/ Llei 1/2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1a. Energia elèctrica 5.816.725 5.033.612 5.180.189 5.052.680 4.290.147 3.663.511 3.856.437 

1b. Cogeneració/1c. Combustió 3.002.840 3.655.861 3.811.286 4.398.003 4.215.279 4.416.040 4.517.257 

2. Refineries 2.832.719 2.784.072 2.836.669 2.620.212 2.692.573 2.686.311 2.710.592 

5. Ferro colat/acer 266.720 277.375 286.915 263.837 236.790 219.772 210.973 

6. Ciment 6.314.544 6.168.807 6.025.335 4.905.729 3.916.174 3.907.369 3.175.199 

6. Calç 286.602 326.489 317.826 301.063 273.963 284.889 276.724 

7. Vidre 412.088 413.854 377.593 363.462 291.716 291.505 311.640 

8. Ceràmica 573.656 550.017 564.320 372.173 195.704 142.305 134.161 

9. Pasta paper/Paper i cartró 555.936 548.441 537.989 536.678 490.477 485.863 472.431 

Totals  20.061.830 19.758.528 19.938.122 18.813.835 16.602.823 16.097.565 15.665.414 

Núm. Instal·lacions afectades  144 186 188 185 185 178 172 

 
 



 
 
 

���� Nota de premsa ���� 
 
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat  
http://blocs.gencat.cat/territori  
93 495 82 34 Pàg. 3 de 3 
 

El règim europeu del comerç de drets d’emissió de G EH 
 
La Unió Europea, partint del Protocol Kyoto, va desenvolupar un instrument de mercat 
anomenat  comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a nivell 
d'empreses, que es va posar en marxa en els vint-i-cinc Estats membres de l'UE l'1 de gener 
de 2005. Les instal·lacions afectades han de disposar d'una autorització d'emissió de GEH 
que determinen les obligacions de seguiment i notificació anual d'emissions de cada 
instal·lació atenent a les directrius publicades per la Comissió Europea. Els Estats membres 
han elaborat uns plans nacionals d'assignació que donen a cada instal·lació afectada un cert 
nombre de drets d'emissió amb caràcter gratuït, cosa que els permet emetre una 
determinada quantitat de CO2 sense cap cost. Les instal·lacions han de lliurar un nombre de 
drets igual a les emissions efectuades durant l'any. Aquests drets es cancel·len 
posteriorment, de manera que no es puguin utilitzar novament. Les que els sobrin drets 
poden vendre'ls o conservar-los per a anys posteriors. 
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