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1. Introducció

La Terra, un sistema limitat
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• Inconscients del límit

• Consum d’un Barceloní estàndard:

– Energia: 114,4 MJ/ hab. dia (2,7 kep/hab. dia)

– Aigua (domèstic): 122,6 l/hab. dia

– Residus: 1,52 kg/hab. dia

1. Introducció

Com vivim dins d’un sistema 
limitat?



  
2. Escenari energètic mundial i europeu



Consum mundial d’energia 
primària

Font: BP 2007

2. Escenari energètic mundial i europeu



Consum d’energia primària per regions 
(2006)

Font: BP 2007
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2. Escenari energètic mundial i europeu

Energia primària (MTep)



  
The Economist, Agost 2005 
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92,6% No renovable

7,4% Renovable
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2. Escenari energètic mundial i europeu

Energia primària / càpita (Tep)



  

Energia 
primària / càpita
(Tep)
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Energia primària / PIB (Tep / 1000 
$)
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Energia 
primària / PIB 
(Tep / 1000 $)
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Emissions de CO2 (Mt de CO2)
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Emissions de CO2 
(Mt de CO2)

2. Escenari energètic mundial i europeu



  
3. Consum energètic als Països Catalans



  

 Països Catalans: consum d’energia 
primària

Món (2002): 9.231 milions Tep

Europa (2004): 1.868 milions Tep

Estat espanyol (2002): 129,9 milions Tep

Països Catalans (aprox.): 38,7 milions Tep

País Valencià (2005): 12,2 milions Tep

Illes Balears (2002): 2,6 milions Tep

Catalunya (2002): 23,9 milions Tep
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País Valencià: Estructura del consum 
d’energia primària

1980 1990

2005
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País Valencià: Evolució del consum 
d’energia primària
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Catalunya: Estructura del consum 
d’energia primària

Font: PEC (dades de 2003)
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Catalunya: Evolució del consum 
d’energia primària

Evolució del subministrament d’energia primària. 1993-2003 [IDESCAT; Anuaris del període 1993-2003]
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Illes Balears: Estructura del consum 
d’energia primària

Petroli
66,2%

Carbó
30,6%

Altres renovables
3,2%

2002
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Illes Balears: Evolució del consum 
d’energia primària
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9,6-2,2Altres

2,33,23,2Renovables

-30,6-Carbó

15,0-24,7Nuclear

27,6-21,9Gas

45,666,248,0Petroli

País ValenciàIlles BalearsCatalunyaFont 

Països Catalans: Estructura del consum 
d’energia primària
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Països Catalans: Estructura de la 
demanda d’energia final per sectors 
econòmics

País Valencià, 2005 Illes Balears, 2002

Catalunya, 2002
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4. Anàlisi del consum



  

 En totes les escales

• Gran dependència envers els combustibles fòssils

Finits

4. Anàlisi del consum

Importats ImpactantsFinits



Reserves de combustibles fòssils a final 
de 2006

Font: BP 2007
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 En totes les escales

• Gran dependència envers els combustibles fòssils

4. Anàlisi del consum

Finits Importats ImpactantsImportats



  

Evolució de la dependència energètica 
exterior de la UE segons tipus de 
combustible (1990-2003)
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 En totes les escales

• Gran dependència envers els combustibles fòssils

4. Anàlisi del consum

Finits Importats ImpactantsImpactants
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Font: PEC

Origen de les emissions precursores de 
l’efecte hivernacle a Catalunya

4. Anàlisi del consum



  

 En totes les escales

• Gran dependència envers els combustibles fòssils

PERÒ…

Econòmics
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 En totes les escales

• Gran dependència envers els combustibles fòssils

• Increment en les darreres dècades de l’ús de gas natural 

• Ús final de l’energia en parts iguals entre Transport, Indústria i 

Domèstic/Serveis

• Objectiu desitjat en les projeccions: creixement

 Escala mundial i europea

• Baixa aportació de l’energia nuclear (món: 7,5% i EU(25): 13,9%)

• Europa empra més renovables (7,4%) que la mitjana mundial 

(1,8%)

 Escala Països Catalans

• Diferència entre territoris peninsulars (nuclearitzats) i insulars 

(petroli i carbó)

• Gran consum en transport a les Illes.

4. Anàlisi del consum



  
5. Interconnexions amb les Illes Balears



  

Interconnexions elèctriques

5. Interconnexions amb les Illes Balears

 Península – Balears

 Mallorca – Eivissa

 Eivissa - Formentera

300 MW

100 
MW

50 MW



  

Interconnexions elèctriques
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Infraestructures associades

5. Interconnexions amb les Illes Balears

CABLES



  

Infraestructures associades

5. Interconnexions amb les Illes Balears

 Estacions de conversió HVDC – VSC

 Estesa cables HVDC subterranis i submarins



  

Proveïment de gas natural

5. Interconnexions amb les Illes Balears



  



  



  

Infraestructures associades

5. Interconnexions amb les Illes Balears



  

Infraestructures associades

5. Interconnexions amb les Illes Balears



  



  
6. Cap a la sostenibilitat



  

 Preocupacions polítiques actuals

• Mantenir el creixement econòmic...

• ...dependent del consum de recursos (materials i energia fòssil)

• ... mesurat amb indicadors esbiaixats (PIB) que no tenen en 

compte l’entorn ni la felicitat de les persones

Desenvolupament sostenible  Prevenir és millor que curar

Capitalisme  Curar és millor que prevenir...

... ja que un major consum de recursos, majors inversions en 

descontaminació, més abocadors, etc. crea més llocs de treball i 

més creixement econòmic.

6. Cap a la sostenibilitat



  

Crisi energètica?

 En xinès, la paraula ”crisi” està composada per dos 

elements: ”perill” i ”oportunitat”...

6. Cap a la sostenibilitat



  

 Informe Brundtland (1987) 

 Triple dimensió econòmica, social 

i ambiental.

 Concepte estretament lligat a 

l'exercici de la responsabilitat. 

“Desenvolupament Sostenible és aquell que 
permet satisfer les necessitats de les 

generacions presents sense posar en risc la 
capacitat de les generacions futures de 
satisfer les seves pròpies necessitats.”

Prosperitat 
econòmica

Integritat 
ecològica

Equitat 
social

Desenvolupament sostenible
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 Les tres esferes no tenen en compte el punt de partida, on no es 

té en compte el límit ambiental, i per tant, cal replantejar-les de 

la següent manera:

Ambiental

Social

Econòmic

 Problema... la societat ja està en marxa

6. Cap a la sostenibilitat

Crítiques al concepte



  

 Desenvolupament implica creixement

 Creixement implica consum

 Consum implica impacte ambiental

Nou 
concepte

Decreixement 
Sostenible

6. Cap a la sostenibilitat

Crítiques al concepte



  

3 passos clau:

  Reducció del consum (als països desenvolupats) fins a 

límits sostenibles.

– Eficiència en l’ús de recursos per aconseguir el màxim 

benefici amb la mateixa quantitat de recursos.

– Utilitzar recursos renovables. Un cop s’ha reduït el 

consum i aquest és eficient, els recursos renovables 

tenen possibilitats reals de substituir els no renovables.

6. Cap a la sostenibilitat

Tres passos clau



  

Autoresponsabilitat

6. Cap a la sostenibilitat



  

3 passos clau:

  Reducció del consum (als països desenvolupats) fins a 

límits sostenibles.

  Eficiència en l’ús de recursos per aconseguir el màxim 

benefici amb la mateixa quantitat de recursos.

– Utilitzar recursos renovables. Un cop s’ha reduït el 

consum i aquest és eficient, els recursos renovables 

tenen possibilitats reals de substituir els no renovables.
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Tres passos clau



  
Font: Tim Jackson 2006

6. Cap a la sostenibilitat

Eficiència / desmaterialització



  

Efecte rebot

6. Cap a la sostenibilitat

N’hi ha prou amb l’eficiència



  

3 passos clau:

  Reducció del consum (als països desenvolupats) fins a 

límits sostenibles.

  Eficiència en l’ús de recursos per aconseguir el màxim 

benefici amb la mateixa quantitat de recursos.

  Utilitzar recursos renovables. Un cop s’ha reduït el 

consum i aquest és eficient, els recursos renovables 

tenen possibilitats reals de substituir els no renovables.
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Tres passos clau



  

 Apliquem els passos en l’ordre invers.

 El sistema econòmic accepta la creació de nous sectors 

(energies renovables, tractament de residus, etc.)...

 ... però no accepta la necessitat principal, reduir el 

consum.

6. Cap a la sostenibilitat

Què estem fent actualment?



  

6. Cap a la sostenibilitat

Cal canviar la idea del que és el 
“progrés”



  
7. Conclusions



  

7. Conclusions

 Sobre els Països Catalans:

• Dependent dels combustibles fòssils (Cat: 70%, PV: 73,2%, IB: 

96,8%)

• Important aportació nuclear en territoris peninsulars (Cat: 24,7%, 

PV: 15%) 

• Baixa aportació de les energies renovables (< 3,2%)

• Increment anual del consum energètic en valor absolut

• Previsió d’interconnexió de les Illes Balears amb noves 

infraestructures (electricitat i gas) 

• Cap interès polític en reduir (o almenys estabilitzar) el consum 

energètic 

• Gran incertesa sobre proveïment a mig – llarg termini
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