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L’economia catalana, menys intensiva en 
carboni 
 

 Les dades d’emissions de CO2 corresponents al 2017 indiquen que 
en els sectors difusos, que és on, d’acord amb la política europea, 
es valoren els esforços de reducció dels Estats, es van mantenir 
planes respecte les del 2016 
 

 Les emissions per càpita es mantenen a Catalunya en 6 tones de 
CO2 per persona i any, mentre que a Espanya se situen en 7 tones i, 
a Europa, en 8,4  

 
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, ha publicat les últimes dades d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) a Catalunya, corresponents a l’any 2017. Les emissions 
totals han estat de 45,07  milions de tones de CO2 equivalent –CO2, CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, SF6– i han augmentat un 2% respecte l’any anterior, corresponent 
a 0,9 milions de tones de CO2eq més.  

Des del 1990, les emissions totals de GEH han seguit una evolució creixent fins 
al 2005, any que va marcar un pic històric d’emissions amb 58,43 milions de 
tones de CO2 eq, mantenint-se fins a l’any 2007,  quan la tendència es va 
invertir i les emissions anuals van anar disminuint fins al 2013. El 2017 és el 
quart any consecutiu en què s’acumula un increment d’emissions de GEH. 

L’any 2017, els sectors industrial i del transport van ser els responsables de 
més de la meitat de les emissions de GEH a Catalunya (31% i 28% de les 
emissions totals, respectivament), seguits l’energètic (15%), i de l’agricultura i 
ramaderia (11%). 
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Pugen les emissions de la Directiva 

L’increment d’emissions del 2017 es deu a les emissions de sectors que formen 
part de la Directiva europea de comerç de drets d’emissió, en concret les 
emissions de la indústria –tant pel consum energètic com pel seu procés 
productiu– van incrementar-se en més de 0,5 milions de tones de CO2 eq (4%) i 
les emissions per a la generació de l’electricitat també van patir un increment de 
més  0,2 Mt CO2 eq (3,6%). En aquest cas, l’any de forta sequera en el conjunt 
de l’Estat va provocar que els cicles combinats intensifiquessin la seva 
producció d’electricitat per compensar la davallada de producció hidroelèctrica.  

Respecte les emissions de l’any 2016, les del conjunt dels sectors regulats per 
la Directiva europea de comerç de drets d’emissió van augmentar un 6,2%, per 
efecte principalment de l’increment a les plantes de producció de ciment, en les 
instal·lacions de producció d’electricitat així com en les instal·lacions de 
cogeneració. 

Les difuses, pràcticament planes 

Pel que fa als sectors difusos, que és on, d’acord amb la política europea, es 
valoren els esforços de reducció dels Estats, les emissions de GEH es van 
mantenir planes, amb una reducció del 0,01% respecte les del 2016. 

Dins del conjunt de les emissions dels sectors difusos cal parar especial atenció 
en les del transport, que han tingut un increment de 0,3 Mt CO2 eq (2,5%) i que 
és on Catalunya afronta el seu gran repte, ja que la resta de sectors o no han 
tingut pràcticament variació, com és el cas del residencial, o han mantingut la 
seva tendència a la baixa, com l’agricultura, els residus o la indústria que no 
forma part de la directiva de comerç de drets d’emissió. 

Respecte les emissions de l’any 2016, les emissions dels sectors difusos, en el 
seu conjunt, s’han mantingut estables, ja que l’increment de les emissions del 
transport s’han compensat amb la baixada a d’altres sectors com l’agricultura, 
els residus i el sector industrial no regulat pel règim del comerç. 

Les emissions per PIB i les emissions per càpita  

Les emissions en relació al PIB han seguit una tendència clarament a la baixa 
des del 1995, és a dir, que l’economia catalana és cada cop més eficient a 
l’hora de generar riquesa emetent menys GEH i, per tant, menys intensiva en 
carboni. Després de la baixada d’emissions provocada per la intensa crisi 
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econòmica les emissions de GEH es van començar a estabilitzar a partir del 
2014. Des d’aquell any ens situem en una tendència de lleuger creixement, si 
bé cal fer notar el desacoblament entre el creixement econòmic i el creixement 
de les nostres emissions, ja que el nostre PIB està creixent per sobre de les 
nostres emissions.  

Les nostres emissions per PIB (198 gr CO2/€) són sensiblement més baixes que 
les de l’Estat espanyol (290 gr CO2/€) i les de la Unió Europea  (288 gr CO2/€). 
Això és degut a un mix elèctric molt poc intensiu en termes de carboni, amb 
predomini de l’energia nuclear i amb aportacions de gas natural i de renovables, 
però sense aportacions de carbó o gasoil com succeeix a molts estats 
europeus. A més som un país molt compacte per tant les nostres emissions 
derivades del transport de passatgers tampoc són tan elevades en termes 
comparatius, i el nostre clima ens permet gaudir d’un bon confort tèrmic a les 
llars sense elevades necessitats de calefacció. Aquests condicionants també 
són traslladables a les emissions per càpita, que es mantenen a 6 tones de 
CO2eq per persona, mentre que les emissions per càpita a Espanya es situen a 
7 tones de CO2eq i a Europa a 8,4 tones de CO2 eq.  

 

Camí del compliment d’objectius pel 2020 
 
El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, fet en el marc del paquet 
europeu d’energia i clima 2020, estableix una reducció del 25% les emissions 
totals a Catalunya al 2020 en relació a les emissions del 2005, i que aquesta 
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reducció s’assoleixi rebaixant el 15% les emissions difuses el 2020 també 
respecte el 2005. 
 
En relació a les emissions totals, el 2017 s’han reduït el 23% en relació a les del 
2005, i pel que fa a les emissions difuses el 2017 s’han reduït el 16% en relació 
a les 2005. Això ens indica que ens trobem en la senda correcta per assolir el 
compliment dels objectius del 2020 però que cal fer un esforç addicional en la 
implementació de noves mesures, necessari per a fer front a l’emergència 
climàtica. Cal recordar que des del 2015 ens trobem en una tendència de 
lleuger creixement de les emissions i que cal revertir-la per assegurar el 
compliment dels objectius. Tenim una bona situació de partida amb unes 
emissions inferiors, ja sigui per unitat de PIB o sigui per càpita, en comparació a 
Espanya i Europa,  però caldrà un esforç afegit, amb la implementació de 
mesures de reducció efectives, en especial pel que fa al transport, per 
assegurar el compliment dels objectius del 2020 i preparar-nos pel 2030, on el 
nivell d’ambició s’incrementa intensament. 
 
 
 
10 de juliol de 2019 
 
 


