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La Generalitat de Catalunya ha apostat sempre per desenvolupar i divulgar 
la informació ambiental de què disposa. Des de començament dels anys 90 
del segle passat, l’Administració ambiental publicava de manera periòdica 
documents amb les dades estadístiques més rellevants. No és, però, fins a l’any 
2007, que es comença a publicar un informe de conjuntura sobre l’estat del 
medi ambient amb caràcter anual; Medi Ambient a Catalunya. Informe 2014 
n’és, doncs, la vuitena edició.

L’Informe té dos objectius principals: d’una banda, donar resposta a l’interès 
creixent de la població per tenir accés a la informació ambiental a fi de conèixer 
l’estat de l’entorn on viu; i, d’una altra, juntament amb altres publicacions que 
elabora la Direcció general de polítiques ambientals, donar compliment a les 
normes sobre accés a la informació ambiental que emanen del conveni d’Aarhus 
i, també,  a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Al llarg d’aquestes vuit edicions s’ha procurat sempre introduir millores en 
l’Infome, tant pel que fa a la qualitat de la informació i a la manera en què 
s’expressa aquesta, com en la seva divulgació i en l’adopció d’un format més 
amè i més entenedor, perseguint la fita de comunicar millor per arribar, en 
definitiva, al màxim nombre de persones. 

En l’edició publicada l’any 2013 se’n va fer una renovació i una important 
reestructuració de continguts, que ampliava de manera notable la informació que 
s’hi oferia. Enguany, hem fet un pas endavant, incorporant-hi dades comparades 
amb les seves corresponents a escala europea i espanyola, introduint infografies 
en cada capítol i afegint-hi un annex amb un conjunt d’indicadors ambientals. 

Així doncs, estem davant d’una publicació que ha tingut i que continuarà 
tenint una evolució molt positiva; que ha anat de la descripció exclusiva de les 
estadístiques més remarcables cap a un augment de continguts que incorpora, 
a més de les millores esmentades, els fets destacables sobre la temàtica de cada 
capítol concret, els missatges clau de cada àmbit, unes càpsules d’informació 
que expliquen conceptes relacionats amb la matèria i una llista de recursos 
publicats sobre la temàtica de cada capítol.

Espero que aquest informe sigui útil com a eina de comunicació i informació en 
matèria de medi ambient i, especialment, que compleixi amb l’expectativa de ser 
una font de coneixement per a totes les persones interessades en aquest camp.

Presentació

Marta Subirà i Roca
Directora General de Polítiques Ambientals
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INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ

La publicació Medi Ambient a Catalunya. Informe 2014 arriba 
a la vuitena edició, amb l’objectiu de posar a disposició 
de la ciutadania una eina que facilita, any rere any, fer un 
seguiment de l’evolució de les variables ambientals més 
significatives i, d’aquesta manera, conèixer les tendències 
dels vectors ambientals a Catalunya. 

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat edita una sèrie de 
publicacions periòdiques amb la voluntat de transparència i 
amb el compromís que emana de la Llei 27/2006, de 18 de 
juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, 
de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de 
medi ambient. 

Com en les edicions anteriors, aquest informe s’ha elaborat 
en clau divulgativa i, amb voluntat de millora continua de 
la qualitat d’aquesta publicació, s’han introduint nous 
aspectes informatius com ara dades comparables amb la 
Unió Europea, un annex amb els indicadors ambientals més 
rellevants dels que es disposen i infografies explicatives 
per fer encara més entenedor alguns dels continguts de 
l’Informe. 

Aquest Informe és, doncs, un compendi d’informació 
ambiental entenedor i comparable (territorialment i 
temporalment) amb l’evolució de les dades i indicadors més 
rellevants. 

Així, com en les darreres edicions, en primer lloc es posen 
en context les dades socioeconòmiques del país, que, de 
manera breu, analitzen l’evolució demogràfica i econòmica 
del darrer any. Seguidament es mostren els resultats 
de l’evolució meteorològica de l’any 2014, així com les 
tendències que s’observen pel que fa a la mitjana climàtica 
calculada pe al període 1961-1990.

D’acord amb això, es desenvolupen els apartats dedicats a:
· Aigua
· Medi atmosfèric
· Biodiversitat
· Residus
· Canvi climàtic
· Participació pública

Cada un conté els blocs d’informació següents:
· Presentació: transmet els aspectes més importants de 

l’any 2014 a manera de resum del més significatiu a 
retenir.

· Fets remarcables del 2014: recull els fets més destacats, 
o d’especial atenció, que hagin ocorregut dins el 2014 en 
l’àmbit del medi ambient vinculats al tema de l’apartat. 

· Aspectes rellevants en l’estat dels vectors ambientals: és 
la part que dóna continuïtat a les dades i informacions que 
figuren als informes del medi ambient d’anys anteriors. 
conté les dades, gràfiques i figures que mostren l’evolució 
de l’estat del medi ambient, centrades sobretot en les 
dades relatives al 2014. 

· Missatges clau: presenta les conclusions que es poden 
extreure de manera objectiva de les dades de cada 
aspecte rellevant. 

· Càpsules d’informació: aporten continguts de relació 
amb altres blocs temàtics o aspectes complementaris 
del mateix bloc. Poden ser llegides a part del text dels 
aspectes rellevants.

· Per saber-ne més: breu llista de les principals referències 
de fonts d’informació, com ara bibliografia o webs, amb 
informació de l’any 2014 i que, a més, poden aprofundir 
en algun dels temes tractats en l’informe.

Per tenir una visió abreujada de l’estat d’un determinat 
vector ambiental es pot consultar la presentació, els fets 
més importants i els missatges clau de cada capítol.

Fonts per a l’elaboració de l’informe
  
· Departament de Territori i Sostenibilitat 

- Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
- Agència Catalana de l’Aigua
- Agència de Residus de Catalunya

· Departament de Governació i Relacions Institucionals
· Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural 
- Centre de la Propietat Forestal

· Institut d’Estadística de Catalunya 

Si no s’indica al contrari, les dades que s’aporten en aquest 
informe són a 31 de desembre de l’any indicat.

Col·laboradors

Com en les edicions anteriors, l’elaboració de la publicació 
Medi ambient a Catalunya. Informe 2014, ha estat possible 
gràcies a la col·laboració del personal tècnic expert de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i de la Direcció General 
de Polítiques Ambientals de la Secretaria de Medi Ambient 
i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat; 
i de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, així com del Centre de la Propietat Forestal, el 
Servei Meteorològic de Catalunya, de l’Agència de Residus 
de Catalunya i de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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1. CONTEXT  
DEMOGRÀFIC 
I ECONÒMIC  
A CATALUNYA

El mall d’Alins a la Vall Ferrera Foto: Roger Bassols-Morey
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1.1  Presentació

Els canvis i l’evolució de l’estat del medi ambient d’un país 
són conseqüència de múltiples factors; un de cabdal és el 
context demogràfic i econòmic que influeix en gran manera 
sobre la zona d’interès. No és el mateix una zona amb 
una alta densitat de població que una zona amb una baixa 
pressió antròpica o una situació de crisis econòmica, com la 
que s’ha viscut en els darrers anys al nostre país, com una 
situació d’expansió econòmica. 

A partir de l’any 2000 i fins al 2014 la població de Catalunya 
va créixer en més d’un milió de persones, la qual cosa 
va representar un creixement d’un 15% segons el padró 
municipal d’habitants. L’entrada de població estrangera a 
Catalunya va esdevenir un fet d’importants conseqüències 
per a la seva evolució demogràfica i estructura social, no 
només pel saldo positiu migratori, sinó perquè la immigració 
es va repartir per tot el país. 

No obstant això, l’any 2012 va suposar un punt d’inflexió: 
aquell any es va arribar al punt màxim amb 7.570.908 
habitants i des de llavors la població va començar a baixar 
(7.504.008 amb dades de 2015).

El descens de la població té diverses causes: d’una 
banda, des de l’any 2012 el saldo migratori ha esdevingut 
negatiu, amb pèrdua de població, possiblement a causa 
de la desacceleració econòmica. La taxa de natalitat 
també presenta un creixement negatiu, amb un valor de 
naixements/1.000 habitants del 10,76 a l’any 2011 i del 
9,60 l’any 2013, i la taxa de mortalitat del 7,93 defuncions 
/10.000 habitants l’any 2011 i del 8,16 l’any 2013. 

Pel que fa a les dades macroeconòmiques, el producte 
interior brut (PIB) a Catalunya presenta un repunt positiu 
respecte d’anys anteriors i s’ha situat a l’any 2014, segons 
dades de l’Institut Català d’Estadística (Idescat), en l’1,5%. 
Aquest creixement està liderat pel sector dels serveis i per 
la indústria. 

El sector terciari, els serveis, és el que genera més activitat 
econòmica en termes de valor afegit brut, amb el 73,8% 
respecte del total de l’activitat i es manté com a sector 
capdavanter molt distanciat de la resta.

El sector de la construcció continua sent el que més pateix i 
el que ha anat baixant més durant els últims anys, tot i que si 
tenim en compte l’últim trienni, s’ha anat mantenint al voltant 
del 5% sense més davallades.

1.2  L’evolució demogràfica i la distribució 
territorial de Catalunya

L’any 2014 Catalunya tenia 7.518.903 habitants segons 
les xifres oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Taula 1.1). D’aquestes persones, 3.817.163 són dones i 
3.701.740 són homes. Respecte de l’any 2013, la població 
de Catalunya ha disminuït en 34.747 habitants. 

La densitat de població de Catalunya se situa en 231 
habitants/km2, xifra que dobla la densitat de la de la Unió 
Europea (116,3 habitants/km2) (en valor estimat). 

Pel que fa al moviment natural de la població, la taxa de 
natalitat (naixements/1.000 habitants) ha baixat gairebé 2 
punts en els darrers 5 anys, de l’any 2008 (11,41) al 2013 
(9,6). En canvi, la taxa de mortalitat (defuncions /1.000 
habitants) se situava prop dels 8 punts (8,16), seguint dins 
de la mitjana de la darrera dècada (Taula 1.2). 

El mapa territorial de Catalunya a l’any 2015 (dades 
actualitzades a 1/10/2015) constava de 4 províncies, 
41 comarques, 948 municipis, 65 entitats municipals 
descentralitzades, 1 entitat metropolitana i 70 mancomunitats 
de municipis. 

Tal i com s’observa en la figura 1.1, la distribució municipal 
de Catalunya es reparteix per tot el territori. Això significa 
que hi ha nuclis de població i zones urbanitzades repartides 
per tota la superfície del país de manera més o menys 
homogènia. Malgrat això, més de la meitat dels municipis, 
486, tenen menys de 1.000 habitants i només 10 en tenen 
més de 100.000. Aquests 10 municipis concentren el 41,5% 
de la població i són, bàsicament, de l’àrea metropolitana 
de Barcelona. La meitat de la població es concentra en els 
municipis del litoral.

1. CONTEXT DEMOGRÀFIC I  ECONÒMIC A CATALUNYA

1. CONTEXT DEMOGRÀFIC  
 I ECONÒMIC A CATALUNYA

Habitants empadronats

2010 2011 2012 2013 2014

7.512.381 7.539.618 7.570.908 7.553.650 7.518.903

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants.

TAULA 1.1 
Evolució del padró d’habitants a Catalunya.
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FIGURA 1.1 
Mapa de zones urbanes de Catalunya. 

Moviment natural de la població (naixements o defuncions per 1.000 habitants).

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Natalitat 11,41 11,23 11,23 10,76 10,33 9,6

Mortalitat 8,02 7,89 7,86 7,93 8,4 8,16

Creixement natural 3,39 3,33 3,33 2,83 1,93 1,45

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants.

TAULA 1.2 
Evolució del moviment natural de la població. Període 2008-2013.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

Límits comarcals

Superfície urbanitzada.
Últimes dades disponibles de 2009.

Pel que fa a l’estructura de la població, les darreres dades 
oficials que es disposen en el moment de la redacció d’aquest 
Informe són de l’any 2013. Tal i com es pot observar en la 
piràmide de població de la figura 1.2, el gruix de la població 
catalana està en l’interval d’edat dels 25 als 49 anys amb un 
38,5 del total. Si hi sumem la població de 15 a 24 i de 50 a 
64 s’assoleix el 66,2% del total de la població. La població 
de 0 a 14 anys representa el 15,9%. La població de més de 
65 anys se situa al 17,9%.

Aquestes dades ens mostren que la població de Catalunya 
s’ha envellit respecte de l’any 2012, quan l’interval d’edat 
dels 25 als 49 anys corresponia a un 39,2% del total de la 
població, la franja de població entre 50 i 64 anys representava 
el 66,6% de la població i els majors de 65 anys se situaven 
al 17,4%.
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FIGURA 1.2 
Estructura de la població a Catalunya. Any 2013.

Valor en preus corrents (milions d’euros) Variació en volum (%)

2012 2013 2014 2012 2013 2014

PIB 206.920 206.617 209.282 -1,9 -0,6 1,5

Agricultura, ramaderia, silvicultura i 
pesca

1.671 1.882 1.803 -21,5 11,1 1

Indústria 37.477 38.816 38.936 -3,3 3,3 1,5

Construcció 11.230 10.177 9.833 -15,5 -8,1 -1,6

Serveis 141.402 139.884 142.372 0,3 -1 1,8

Impostos nets s/productes 15.140 15.859 16.338 -4,2 -2,8 0,7

Font: Idescat.

Homes
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Espanya
UE-28

 Font: Idescat. Xifres de Catalunya 2015.

85 i més

80 - 84

75 - 79

70 - 74

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

10 - 14

5 - 9

0 - 4

0 01 12 23 34 45 5

edat doneshomes

% %

1.3 Evolució de l’estructura econòmica  
a l’any 2014

Catalunya, l’any 2014, ha tingut un PIB de 209.282 M€. 
Pel que fa al PIB per càpita, segons les últimes dades 
disponibles, se situa en 28.181€ per habitant, quantitat 
superior al de la mitjana espanyola (22.800 €) i la mitjana 
de la Unió Europea dels 27 (27.300 €), però inferior a la 
de la zona euro, que ha estat de 29.800. D’altra banda, la 

variació en volum de la taxa de creixement anual del PIB 
de 2013 ha estat positiva, per primer cop des de 2010, 
tant a Catalunya com a la zona euro. A Catalunya ha estat 
de l’1,5%, a l’Estat espanyol, ha estat de l’1,4%, i la vari-
ació en la zona euro ha estat del 0,9%. A la Unió Europea 
ha estat de l’1,3%.

TAULA 1.3 
Evolució del producte interior brut (PIB). Període 2012–2014.
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Sectors d'activitat VAB (milions d’euros corrents) % respecte del total

Agricultura 1.802,9 0,9

Indústria i energia 38.935,7 20,2

Construcció 9.832,8 5,1

Serveis 142.372,3 73,8

Total 192.943,7 100

Font: Idescat i Eurostat.  

TAULA 1.4 
Estructura de l’activitat econòmica. Valor afegit brut (VAB). Any 2014.

Sectors d'activitat Ocupats (milers) % respecte del total

Agricultura 45,1 1,49

Indústria i energia 558,4 18,42

Construcció 181,2 5,98

Serveis 2.246,2 74,11

Total 3.030,9 100,0

Font: Idescat segons dades de l’enquesta de població activa de l’INE.  

TAULA 1.5 
Estructura de l’activitat econòmica. Població ocupada per sectors. Any 2014.

FIGURA 1.3 
Població ocupada per sectors d’activitats. Milers de persones. Període 2012-2014.

Font: elaboració pròpia. Idescat, segons dades de l’Enquesta de població activa de l’INE d’acord amb la nova CCAE-2009.
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151. CONTEXT DEMOGRÀFIC I  ECONÒMIC A CATALUNYA

Delta de l’Ebre, des de La Guardiola Foto: Maria Planas Aulet 

Wiki loves earth 2015: 3er  premi Terres de l’Ebre.
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2. METEOROLOGIA

Vista de les serres del Cadí-el Moixeró des de Saldes Foto: Aleix Elies

Wiki loves earth 2015: 1r premi àmbit Alt Pirineu i Aran. 
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2.1  Presentació

Una part important dels elements que hi ha a la Terra provenen 
de -o tenen a veure amb- l’atmosfera, del que està suspès 
en l’aire. La meteorologia és l’estudi d’aquests elements 
que, de manera transversal, afecten el medi ambient. En 
aquest sentit, les reserves d’aigua depenen dels episodis de 
pluja, així com de la bona salut dels boscos o la qualitat de 
l’aire, que també depèn del moviment de l’aire, el vent, que 
dispersa els contaminants. La irradiació solar, la temperatura 
ambient, entre altres factors, afecten la vida en general.

Per fer una caracterització climàtica de l’any 2014 s’han 
utilitzat les dades de temperatura i precipitació enregistrades 
a les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions 
Meteorològiques Automàtiques), gestionada pel Servei 
Meteorològic de Catalunya (SMC), la qual cobreix de manera 
homogènia gran part del territori català. 

D’altra banda, cal destacar que per tal d’ampliar la 
disponibilitat i el tipus d’informació que el Servei Meteorològic 

de Catalunya necessita per desenvolupar les seves tasques 
en matèria de predicció i vigilància meteorològica, o per al 
coneixement i caracterització del clima de Catalunya, es va 
crear la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM). La XOM 
està formada per observadors voluntaris, de comú acord 
amb el Servei Meteorològic de Catalunya, i que acrediten 
uns coneixements mínims per desenvolupar de forma 
adequada les tasques corresponents a la seva modalitat de 
col·laboració. 

2.2  Balanç de la temperatura i la precipitació 
de l’any 2014 a Catalunya

Quan s’efectua la comparació entre la precipitació acumulada 
i la temperatura mitjana de l’any i els seus corresponents valors 
mitjans climàtics (extrets de Martín-Vide, J.; Raso Nadal, J.M. 
(2008). Atles climàtic de Catalunya. Període 1961-1990), 
s’adopten els criteris que es mostren a la taula 2.1.

2. METEOROLOGIA

2. METEOROLOGIA

Qualificació
PPT total enregistrada respecte 
de la mitjana climàtica

Qualificació
Diferència entre la temperatura 
mitjana i la mitjana climàtica

Molt sec ≤ 30% Molt càlid ≥ +3ºC

Sec Entre 30% i 90% Càlid Entre +3º C i +0,5ºC

Normal Entre 90% i 110% Normal Entre +0,5º C i -0,5ºC

Plujós Entre 110% i 190% Fred Entre -0,5º C i -3ºC

Molt plujós ≥ 190% Molt fred ≤ -3ºC

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

TAULA 2.1 
Criteris adoptats en la qualificació de períodes en relació amb la precipitació acumulada i la temperatura mitjana.

2.2.1 Temperatura

L’any 2014 ha estat càlid a pràcticament tot el país, a 
excepció de punts del Pirineu i Prepirineu, on ha estat 
normal (figura 2.1).

Globalment és comparable al 2011, un any dels més 
càlids des de que es tenen registres, juntament amb el 
2009, 2006 i 2003. Tot i així, l’any ha presentat excepci-
ons al Pirineu, on es pot qualificar de normal, ja que els 
valors de temperatura han estat lleugerament per sobre o 
per sota de la mitjana climàtica del període 1961-1990. 
Aquest caràcter càlid no ha estat conseqüència de grans 
calorades, sinó que cal destacar l’escassetat d’advecci-
ons fredes que s’han produït durant els mesos més freds 
de l’any.

Els valors anuals de temperatura mitjana han superat els 
16ºC al litoral central i sud, interior de les comarques del 
Baix Ebre i el Montsià (amb l’excepció del massís dels 
Ports), la Ribera d’Ebre, la part baixa de la conca del Llo-
bregat i sectors de l’Alt Empordà. En aquests indrets, di-
verses estacions de la XEMA han arribat a superar els 
17ºC o, fins i tot, els 18ºC en el cas de l’EMA de Barcelona 
– el Raval (18,1ºC).

Les àrees amb una temperatura mitjana més baixa, infe-
rior als 10 ºC, es localitzen com sempre, i per efecte de 
l’altitud, al Pirineu, al Prepirineu i a les parts més altes del 
Montseny. A partir dels 2.000 metres d’altitud, la tempe-
ratura mitjana presenta valors per sota de 5ºC.
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FIGURA 2.1
Mapes de temperatura mitjana de l’any 2014 i de la diferència d’aquesta temperatura mitjana respecte 
de la mitjana climàtica.

4 62 80 10-2 12-4 14-6 16 18 20 22 24 26

-2 -1-3 0-4-5 1 2 3 4 5

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

Temperatura mitjana anual (ºC) any 2014

Diferencia (ºC) entre la temp. mitjana i la climàtica any 2014
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El valor de l’anomalia de temperatura (diferència respecte de 
la mitjana climàtica del període 1961-90) ha estat superior a 
+0,5ºC a, aproximadament, el 90% del país, mentre que una 
mica més del 50% de la superfície del Principat ha presentat 
anomalies per sobre de +1,0ºC. Aquestes han quedat 
repartides pràcticament per tot el territori, exceptuant el 
Pirineu: bona part de l’Empordà, del Gironès, de la plana de 

Vic i de la conca del Llobregat, el sud del Prepirineu occidental 
i gran part de les comarques de Ponent, del litoral i prelitoral 
sud i del litoral i prelitoral central. Les anomalies per sobre 
de +1,5ºC s’han localitzat a punts del litoral central, prelitoral 
sud i a la comarca de l’Urgell. Cal remarcar, com és habitual, 
el valor a la ciutat de Barcelona per l’efecte de l’illa de calor; 
l’estació de Barcelona – el Raval ha enregistrat +2,1ºC.

Només a una petita part de Catalunya, concentrada en gran 
part al nord-oest, es pot parlar d’any termomètricament 
normal, amb anomalies lleugerament per sota o per sobre 
de la mitjana. Les zones més elevades de la Val d’Aran i 
de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el nord del Pallars 
Jussà, la serra del Port del Comte, la dels Ports i el nord 

del Berguedà i punts de la Cerdanya són els indrets on l’any 
2014 es pot considerar termomètricament normal.

Quant a les anomalies positives, la taula 2.2 mostra els valors 
màxims enregistrats a les estacions de la XEMA. 

2. METEOROLOGIA

TAULA 2.2 
Estacions de la XEMA que van enregistrar les anomalies positives més importants. Any 2014.

Capvespre Foto: Roger Bassols-Morey

Nom de l’EMA Comarca Anomalia (°C)

Barcelona - el Raval Barcelonès +2,1

Begues - PN del Garraf Baix Llobregat +1,7

Aldover Baix Ebre +1,7

Tàrrega Urgell +1,6

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.
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En canvi, els valors d’anomalia negativa més baixos es 
concentren en els sectors més elevats del Pirineu occidental 
i són poc rellevants. Taula 2.3.

TAULA 2.3 
Estacions de la XEMA que van enregistrar les anomalies negatives més importants. Any 2014.

Vistes al Pirineu Oriental Foto: Roger Bassols-Morey

Nom de l’EMA Comarca Anomalia (°C)

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran -0,3

Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà -0,2

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça -0,2

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà -0,1

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

2.2.2 Precipitació

Pel que fa a la pluviometria, el 2014 ha estat un any nor-
mal o plujós a gran part de Catalunya, però sec en al-
gunes àrees al litoral i esparsament a punts de l’interior 
(figura 2.2). A gairebé la meitat del territori l’any ha estat 
plujós: al nord, a l’extrem nord-occidental, la Val d’Aran, 
el Pallars Sobirà, nord de l’Alta Ribagorça i del Pallars 
Jussà. També a una zona central del Pirineu i del Prepi-
rineu que s’estén cap al sud fins l’extrem oriental de la 
depressió central, i encara més a l’est, una altra franja 
que abraça la zona occidental de les Alberes fins les Ga-
varres. A ponent l’any també ha estat plujós en general, 
amb l’excepció de punts al nord de l’Urgell, on fins i tot 
ha presentat trets d’any sec. Al sud, a la zona dels Ports, 
també es pot qualificar com a any plujós.

Contràriament, l’any 2014 ha estat sec sobretot a l’ex-
trem meridional del país, i també a àrees litorals del Tar-
ragonès, del Baix Llobregat, al Garraf, al litoral del golf de 
Roses i a certs punts aïllats de la depressió Central. La 
superfície d’aquestes àrees seques, però, no arriba al 5% 
del total de Catalunya.

A una mica menys de la meitat del territori, la precipitació 
acumulada anual ha resultat semblant a la mitjana climàti-
ca i l’any s’ha de qualificar de pluviomètricament normal.
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FIGURA 2.2
Mapes de precipitació acumulada durant l’any 2014 i del percentatge d’aquesta precipitació respecte 
de la mitjana climàtica. 
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Font: Servei Meteorològic de Catalunya.
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Les quantitats de precipitació que s’han acumulat al llarg 
del 2014 són d’una gran variabilitat, tret ben característic 
de la pluviometria catalana.

Les més escasses no han sobrepassat els 400 mm i s’han 
recollit tant a punts de les comarques de Ponent, on ja és 
habitual, com també a punts del Montsià i de la Ribera 
d’Ebre. Les més importants s’han situat, com és espe-

rable, a les zones de més altitud del Pallars Sobirà, de 
la Val d’Aran, del Ripollès i del Cadí més oriental, on els 
registres han estat tots superiors als 1.400 mm i que han 
assolit uns 1.850 mm com a màxim, sense haver arribat, 
per tant, als valors de l’any precedent a la zona del Pirineu 
occidental. S’han superat els 1.000 mm a la Val d’Aran, 
a les zones altes de la resta del Pirineu, al Ripollès, a la 
Garrotxa i als massissos del Montseny i dels Ports.

Pel que fa a la distribució estacional de la precipitació al 
llarg de l’any, cal parlar d’un hivern i d’una primavera més 
aviat secs, contràriament a un estiu i tardor que han es-
tat en general plujosos. Només a l’extrem sud-oriental del 
Montsià totes quatre estacions han estat seques.

Gran part dels mesos ha presentat una distribució de la 
precipitació irregular, i només el novembre ha estat plu-
jós o fins i tot molt plujós, a pràcticament la totalitat del 

territori. Pel que fa als mesos secs, destaquen el març, 
l’octubre i el desembre.

Els valors més destacats de precipitació acumulada anual 
enregistrats per les estacions de la XEMA i de la XOM 
han estat els que es mostren a la taula 2.4. Pel que fa a 
les quantitats mínimes recollides per les estacions de la 
XEMA i la XOM han estat les que es mostren a la Taula 
2.5.

Radar de la Panadella Foto: Roger Bassols-Morey
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TAULA 2.4 
Precipitació anual (mm) més abundant enregistrada a les estacions gestionades per l’SMC. Any 2014.

TAULA 2.5
Precipitacions anuals (mm) més escasses. Any 2014.

Nom de l’EMA Comarca Precipitació (mm)

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 1.850,2

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 1.690,0

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 1.678,4

Ulldeter (2.410 m) Ripollès 1.626,2

Setcases - Hostal Pastuira (XOM) Ripollès 1.495,4

Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló Cerdanya 1.441,0

Bonaigua (2.266 m) Pallars Sobirà 1.383,9

Albanyà – Lliurona (XOM) Alt Empordà 1.348,0

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 1.320,1

Núria (1.971 m) Ripollès 1.295,5

Malniu (2.230 m) Cerdanya 1.291,0

Sant Joan de l'Erm (XOM) Alt Urgell 1.280,2

Sasseuva (2.228 m) Val d'Aran 1.254,0

Molló - Fabert Ripollès 1.251,4

el Port del Comte (2.316 m) Solsonès 1.247,6

Gisclareny Berguedà 1.245,0

Planoles (XOM) Ripollès 1.230,3

Viu de Llevata (XOM) Alta Ribagorça 1.230,2

El Port del Comte - Estació d'esquí (XOM) Solsonès 1.221,2

Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 1.209,0

Beget (XOM) Ripollès 1.206,6

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

Nom de l’EMA Comarca Precipitació (mm)

Alcanar Montsià 64,0

els Alfacs Montsià 73,6

illa de Buda Montsià 73,6

Vinyols i els Arcs Baix Camp 74,9

Amposta Montsià 76,8

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.
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2.2.3 Episodis destacats

La llista següent aplega els principals episodis meteorològics de l’any 2014: 

Precipitació gairebé general i acumulacions de pre-
cipitació importants al vessant sud del Pirineu, entre 
l’1 i el 5 de gener.

Precipitació general, localment intensa i acompa-
nyada de tempesta i calamarsa, entre el 18 i el 21 
de gener. Gruixos importants de neu nova, d’entre 
20 i 40 cm, per sobre dels 1.600 metres.
 
Precipitació general entre els dies 22 i 25 de ge-
ner, les més importants al vessant nord del Pirineu, 
on no és habitual que durant l’hivern es produeixin 
aquestes acumulacions: 84,3 mm a Vielha (la Val 
d’Aran), dels quals 63,8 mm han caigut al llarg del 
dia 24. L’EMA de Vielha, instal·lada fa 18 anys, no 

havia enregistrat mai en un mes hivernal una preci-
pitació tan abundant en 24 hores. 

Episodi de vent fort del nord el 25 de gener que ha 
afectat les zones més elevades del país, el nord del 
cap de Creus i la vall de l’Ebre.

Important ascens de la temperatura el dia 25 de ge-
ner, valors màxims prop dels 20 °C al pla de Lleida 
i a les comarques del sud del litoral i prelitoral, i mí-
nims prop dels 15 °C a bona part del Baix Ebre i 
del Montsià a causa del vent de mestral, registres 
excepcionals en un mes de gener.

Temperatura mínima més baixa de l’hivern climàtic 
2013-2014 la matinada del 3 de febrer al litoral i 
prelitoral i superació del llindar de Situació Meteo-
rològica de Perill (SMP) per fred a quatre estacions.

Vent fort del sud-oest els dies 4 i 5 de febrer al ves-
sant sud del Pirineu, al nord del cap de Creus i a la 
part més elevada del Montseny.

Episodi molt extens de vent fort entre els dies 8 i 
11 de febrer, primer de sud-oest i posteriorment de 

nord, que ha afectat sobretot els dos extrems del 
país i zones elevades del Pirineu i de la serralada 
Prelitoral.

Episodi de temperatura elevada els dies 13 i 14 de 
febrer, amb una massa càlida procedent del nord 
d’Àfrica. Augment de la temperatura, en especial al 
litoral i prelitoral, on s’han batut alguns rècords.

Fort vent del sud-oest el 13 i 14 de febrer, sobretot 
al Montseny i al vessant sud del Pirineu.

Pas d’un front atlàntic entre els dies 2 i 5 de març, 
que ha deixat precipitació abundant a l’extrem nord 
de Catalunya, sobretot al vessant nord del Pirineu.

Episodi general de vent fort de component nord i 
oest entre els dies 3 i 4 de març a la vall de l’Ebre, al 
nord del cap de Creus, al prelitoral i a les parts més 
elevades del Pirineu, on s’ha superat puntualment el 
llindar d’SMP per vent. 

Episodi de calor provocat per una massa d’aire càlid 
instal·lada a l’Europa occidental entre els dies 15 i 
17 de març. Mínima més alta de tota la sèrie a l’Es-
tartit (el Baix Empordà) per a un mes de març.

Episodi de vent fort del nord els dies 15 i 16 de 
març. Registres de 160,9 km/h a Portbou, 109,4 
km/h a Roses o 96,5 km/h al Puig Sesolles (1.668 
m).

Precipitacions generals entre el 22 i 23 de març, so-
vint acompanyades de tempesta i calamarsa. Grui-
xos de neu nova per sobre dels 1.000 metres de fins 
a 34 cm al Pallars Sobirà i a l’Alta Ribagorça. 

Precipitacions generals entre els dies 29 i 31 de 
març, sobretot al litoral i prelitoral, on han estat 
abundants. 

LLEGENDA

Boira

Altes temperatures

VentadaNevada

Calamarsada

Precipitació abundant

Tempesta

GENER
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Episodi de pluja de fang entre el 2 i 5 d’abril, amb 
una pertorbació procedent del sud que ha impulsat 
una massa d’aire provinent del nord d’Àfrica. Xà-
fecs localment intensos, diverses EMA han superat 
l’SMP per intensitat de pluja.

Nevada important a les parts més elevades del Pi-
rineu i Prepirineu entre els dies 2 i 3 d’abril. Gruixos 
acumulats de neu nova de fins a 95 cm a Ulldeter 
(2.410 m).

Xàfecs i tempestes extenses entre els dies 26 i 30 
d’abril pel pas d’un front, sobretot a la meitat nord. 

Episodi de precipitació entre els dies 18 i 27 de 
maig. Les acumulacions més importants s’han oca-
sionat els dies 20 i 21 de maig. El dia 26 han anat 
acompanyades de tempesta i calamarsa.

Episodi de xàfecs d’intensitat forta el dia 28 de 
maig, acompanyats de notable activitat elèctrica 
(6.758 llamps núvol-terra) segons l’XDDE (Xarxa de 

Detecció de Descàrregues Elèctriques). S’ha supe-
rat l’SPM per intensitat de precipitació a diverses 
EMA.

Episodi de precipitació entre els dies 29 i 31 de 
maig, localment acompanyada de tempesta i cala-
marsa.

Episodi rellevant de calor entre els dies 7 i 14 de 
juny, amb l’arribada d’una massa molt càlida pro-
cedent del continent africà que ha afectat especial-
ment la Mediterrània més occidental. Superació en 
algunes estacions del llindar baix d’SMP per calor a 
comarques del litoral.

Entre els dies 11 i 13 de juny, episodi de ruixats 
durant les tardes al Pirineu, Prepirineu, i al prelitoral 
i litoral. Distribució irregular i d’intensitat entre fe-
ble i moderada, tot i que localment han estat forts, 
abundants i han anat acompanyats de tempesta i 
calamarsa.

Episodi de precipitació entre els dies 14 i 19 de juny. 
El dia 17 tempestes generals i remarcables, algunes 
de gran intensitat i amb molta activitat elèctrica, ca-
lamarsa abundant en alguns casos.

Episodi de precipitació entre els dies 23 i 25 de juny, 
han estat acompanyades de tempesta i localment 
de calamarsa i/o pedra. 

Episodi de precipitació entre els dies 26 i 29 de juny, 
amb el pas de dos sistemes frontals. El més im-
portant ha començat a creuar Catalunya el dia 28 i 
ha deixat ruixats sobretot al quadrant nord-oest i a 
la vall de l’Ebre, intensitat entre feble i moderada i 
acompanyats de tempesta i calamarsa.

Un front atlàntic ha creuat el país entre els dies 1 i 4 
de juliol i ha provocat precipitacions a molts indrets, 
les més importants a la meitat oest, amb acumula-
cions que han arribat a ser abundants. 

Episodi de precipitació relacionat amb una pertor-
bació que ha creuat Catalunya entre els dies 5 i 6 de 
juliol. Gran activitat elèctrica, sobretot el 7; intensi-
tats molt elevades, superant el llindar d’SMP.

Episodi de precipitació entre els dies 18 i 21 de juliol 
quan una baixa atlàntica ha creuat Catalunya i ha 

deixat quantitats per sobre dels 40 mm en alguns 
punts de l’Empordà.

Episodi de precipitació els dies 28 i 29 de juliol. Un 
embossament d’aire fred ha produït tempestes for-
tes, sobretot a la meitat nord del país. La tarda del 
29 aquestes precipitacions han afectat el centre i 
sud de la Costa Brava i han estat molt virulentes i 
associades a fenòmens meteorològics severs (cala-
marsa i cops de vent forts). S’ha superat l’SMP per 
intensitat de precipitació en molts casos.

MAIG

JUNY

JULIOL
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Episodi de precipitació entre els dies 1 i 3 d’agost, 
amb el pas d’un front atlàntic que ha deixat precipi-
tacions a molts indrets, sobretot a la meitat oest del 
país. Localment acompanyades de calamarsa, in-
tensitats molt elevades, superació del llindar d’SMP 
per intensitat de precipitació.

Episodi de ruixats i tempestes del 4 al 7 d’agost, 
sobretot al Pirineu, Prepirineu i al quadrant nord-
est. Intensitat forta i acompanyats de calamarsa o 
pedra. Superació del llindar d’SMP per intensitat.

Episodi de calor els dies 10 i 11 d’agost com a con-
seqüència de la presència d’una massa d’aire càlid 
procedent de latituds tropicals en relació amb una 
advecció del sud. S’han superat els 35ºC durant el 
dia 10 a molts punts de l’interior. A diverses EMA 
s’ha superat l’SMP per calor.

Episodi de precipitació entre els dies 11 i 17 d’agost. 
El dia 13 intensitat forta al terç nord del país, el dia 
15 els ruixats forts s’han concentrat al quadrant 
nord-est i al litoral i prelitoral Central.

Temperatura mínima més baixa en un mes d’agost 
la matinada del dia 17 en alguns punts de la plana 
de Lleida i del Pirineu.

Episodi de precipitació entre els dies 18 i 21 d’agost, 
amb ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, 
sobretot a la Garrotxa, on han caigut amb intensitat 
forta i localment amb calamarsa. 

Episodi de precipitació entre els dies 22 i 24 d’agost. 
Ruixats i tempestes amb forta intensitat, en especial 
el 22. Extensos i localment acompanyats de cala-
marsa o pedra ratxes de vent fort. S’ha superat el 
llindar d’SMP per intensitat de precipitació a gairebé 
un terç de les EMA gestionades per l’SMC (54 de 
172 estacions). Fins a 35 de les 127 EMA que dis-
posen de més de 10 anys de dades han enregistrat 
el dia d’agost més plujós de la seva sèrie.

Temperatura màxima més baixa de la sèrie en un 
mes d’agost el dia 22 d’agost a 9 de les 127 es-
tacions de la XEMA que tenen més de 10 anys de 
dades.

Calorada entre els dies 25 i 27 d’agost, sobretot 
al litoral i prelitoral sud, com a conseqüència d’una 
entrada de flux de ponent. S’han assolit els 35ºC a 
diversos sectors del litoral i prelitoral. S’ha superat 
l’SMP per calor a punts de l’interior.

Episodi de precipitació entre els dies 28 i 31 d’agost 
en relació amb un solc vinculat a una baixa ubicada 
al nord del continent europeu. Ruixats i tempestes 
localment d’intensitat forta, durant els dies 29 i 30 
han anat acompanyats localment de calamarsa. 
Puntualment han estat abundants.

Episodi de precipitació entre els dies 4 i 9 de setem-
bre, amb ruixats i tempestes a molts indrets. El dia 
5 els ruixats han estat acompanyats de calamarsa, 
pedra i de vent molt fort. S’han enregistrat 29,1 mm 
en 15 minuts a Montserrat - Sant Dimes, amb la 
intensitat de pluja en 1 minut més elevada que s’ha 
enregistrat mai a una estació de la Xarxa d’Estaci-
ons Meteorològiques Automàtiques (XEMA). 

Episodi de vent fort (per sobre dels 90 km/h) el dia 4 
de setembre a punts de la depressió Central en re-
lació amb les tempestes localment intenses que han 
afectat aquelles contrades. Cal remarcar els 144,2 
km/h que s’han registrat a Alguaire (el Segrià), ratxa 
que ha superat l’SMP de nivell alt.

Episodi de calor entre els dies 10 i 25 de setembre, 
a causa d’un flux càlid procedent d’Àfrica.

Episodi de precipitació entre els dies 10 i 25 de se-
tembre, amb ruixats acompanyats de nombroses 
descàrregues elèctriques que han afectat gran part 
del territori. Superació del llindar baix i alt d’SMP per 
intensitat de precipitació.

Llevantada entre els dies 28 i 30 de setembre, que 
ha deixat quantitats molt abundants a la meitat est 
del país, sobretot al litoral i prelitoral. Intensitat forta, 
30 de les 172 estacions de la XEMA han superat el 
llindar baix de l’SMP per intensitat de precipitació. 

AGOST

SETEMBRE
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Episodi de precipitació entre els dies 4 i 6 d’octubre, 
amb ruixats i tempestes que han afectat bàsicament 
el quadrant nord-est del país, en molts casos acom-
panyats de calamarsa. 

Episodi de precipitació entre els dies 9 i 14 d’octu-
bre. Les quantitats més importants registrades a les 
estacions de la XEMA i de la XOM s’han localitzat al 
vessant sud del Pirineu.

Episodi de calor entre els dies 17 i 21 d’octubre. 
Una massa d’aire càlid provinent del nord d’Àfrica, 
juntament amb un àrea d’altes pressions a la Medi-

terrània ha provocat registres de temperatura mà-
xima entre 5 i 10ºC superiors als valors normals a 
mitjans d’octubre.

Episodi de vent fort entre el dies 21 i 23 d’octubre, 
com a conseqüència d’un flux del nord que ha afec-
tat principalment els dos extrems del Principat i les 
parts més elevades del Pirineu.

Episodi de precipitació entre els dies 27 i 28 d’octu-
bre, amb ruixats d’intensitat entre feble i moderada 
en general, si bé a l’extrem sud de Catalunya local-
ment han tingut intensitat forta.

Episodi de precipitació entre els dies 2 i 5 de no-
vembre, amb una pertorbació atlàntica acompanya-
da d’aire molt fred en altura que ha provocat preci-
pitacions i ruixats. Neu al Pirineu per sobre de 1.700 
m.

Episodi de precipitació entre el 14 i 17 de novem-
bre, més abundants al vessant sud del Pirineu oc-
cidental. Un cop ha creuat la pertorbació, la neu ha 
fet acte de presència al Pirineu durant el dia 17.

Episodi de ruixats i tempestes entre el 23 i 26 de 
novembre, especialment intensos el dia 26, a causa 
d’un solc acompanyat d’aire fred en alçada i un flux 
del sud-est en superfície.

Llevantada entre els dies 27 i 30 de novembre, pre-
cipitacions extremadament abundants a molts punts 
del litoral i del prelitoral nord, prelitoral sud i al ves-
sant sud del Pirineu. Puntualment d’intensitat forta i 
acompanyades de tempesta. Precipitació registrada 
en 24 hores excepcional a l’EMA del PN dels Ports 
(1.055 m, el Baix Ebre), que ha recollit 336,1 mm 
al llarg del dia 29. És la pluja diària més abundant 
que ha registrat mai cap estació de la XEMA. També 
excepcional a l’estació de Cabanes (l’Alt Empordà), 
on el dia 30 ha estat el dia més plujós de tota la 
seva sèrie. 

Episodi de vent fort entre els dies 27 i 30 de novem-
bre, com a conseqüència del flux del sud i de llevant 
que s’ha generat en relació amb la pertorbació que 
ha creuat Catalunya durant aquests dies.

Episodi de precipitació important entre els dies 1 i 4 
de desembre a la meitat est, especialment a punts 
de la Costa Daurada. La baixada de la temperatura 
després de la retirada de la pertorbació ha provocat 
el dia 4 la primera nevada de la temporada al massís 
dels Ports.

Episodi de precipitació important entre els dies 5 i 
11 de desembre. El pas d’un front fred ha provocat 
nevades a tot el Pirineu i a diversos sectors del Pre-
pirineu, fins a fons de vall, tot i que els gruixos van 
ser poc importants. 

Episodi molt destacat de vent fort el dia 9 de de-
sembre força general. Ratxes màximes superiors als 
100 km/h a diverses zones no habituals del Vallès i 

del Prepirineu. En aquests sectors, la ventada ha 
estat clarament més forta que la del 24 de gener 
2009, el cas més recent de ventada general i extra-
ordinària a molts sectors del país. 

Episodi de precipitació entre els dies 14 i 18 de de-
sembre. El flux del sud-est ha provocat un augment 
de la temperatura. Algunes tempestes acompanya-
des de calamarsa i pedra. Nevades al Pirineu. 

Episodi de precipitació entre els dies 27 i 28 de de-
sembre que ha afectat molt especialment l’extrem 
nord del país. Posteriorment, s’ha produït l’entrada 
d’una massa d’aire molt fred procedent del nord del 
continent europeu que ha comportat un descens 
tèrmic molt acusat, sobretot entre els dies 29 i 31.

OCTUBRE
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3. AIGUA

Circ de Colomers Foto: Sara Barca
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3.1  Presentació

D’acord amb la Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE) cada 
6 anys els organismes responsables han de revisar els plans 
de conca. La preparació i l’aprovació posterior d’aquests 
documents de planificació és un procés rellevant, ja que són 
l’eina bàsica per a la gestió del cicle de l’aigua. 

El 2013 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va iniciar la 
revisió dels plans de conca, procés que ha continuat el 2014. 
Aquesta planificació substituirà el Pla de gestió del districte 
de conca fluvial de Catalunya i el Programa de mesures 
aprovat l’any 2010. La redacció i, finalment, l’aprovació 
d’aquesta nova planificació és una de les fites del període 
2013-2015.

Així mateix, les respectives confederacions hidrogràfiques 
estan revisat els instruments de la planificació hidrològica 
d’aquelles demarcacions hidrogràfiques compartides o 

internacionals que transcorren en part pel territori català (la 
demarcació hidrogràfica Internacional de l’Ebre, que inclou 
la Garona, i la demarcació hidrogràfica del Xúquer), que 
s’hauran de desplegar fins al 2021.

Pel que fa a la reutilització d’aigua, els usos industrials es 
van incorporar a la reutilització l’any 2013, i n’han augmentat 
el volum el 2014. Durant 2014, la qualitat de les aigües de 
bany es manté bona de forma quasi absoluta tant a les 
platges com a les zones de bany interiors; aquest any s’han 
incorporat al seguiment dues noves platges i una zona de 
bany interior. Pel que fa a l’estat de les masses d’aigua, en 
relació amb el 2013 es manté un percentatge molt similar de 
masses en bon estat o prop del bon estat, mentre que s’han 
reduït lleugerament les que presenten un estat dolent; pel 
que fa a les aigües subterrànies la meitat continuen situades 
en la categoria de mal estat (49%). 

3.2  Fets destacables del 2014

- Inici dels treballs de revisió del Pla de gestió del 
Districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) i 
d’un procés de participació
 
L’any 2014, seguint el mandat de la Directiva marc de l’aigua 
(DMA) i del Reglament de la planificació hidrològica de 
Catalunya, s’ha iniciat la revisió del Pla de gestió del districte 
de la conca fluvial de Catalunya, que haurà d’estar aprovat 
i publicat a final de 2015. El nou Pla de gestió, amb una 
vigència de sis anys (2016-2021), inclourà el programa de 
mesures per assolir els objectius ambientals i de garantia de 
recurs que s’estableixin en el Pla.

Per dur a terme aquesta revisió, s’ha previst la redacció 
prèvia d’un seguit de documents juntament amb un procés 
de participació i informació ciutadana pública perquè 
les persones usuàries i les parts interessades puguin fer 
suggeriments i propostes.

Durant el mes de març, dins del context de la revisió del Pla 
i el seu Programa de mesures, l’Agència Catalana de l’Aigua 
ha publicat el document d’impactes i pressions (Impress) de 
les masses d’aigua, i també ha elaborat l’Esquema provisional 
de temes importants (Epti) que es plantegen en l’àmbit de les 
conques internes.

El març de 2014 els documents elaborats s’han posat a 
disposició de la ciutadania per un període de sis mesos. Al 
novembre de 2014 s’han realitzat diverses sessions de debat 
a diferents punts del territori català, que s’allargaran fins 
el febrer de 2015, a fi de recollir les percepcions sobre les 
problemàtiques de les conques internes de Catalunya i les 
mesures que es poden considerar per resoldre-les o millorar-
les.

- Redacció del Pla d’usos turístics d’embassaments i 
rius

Al llarg del mes de juliol de 2014 el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha presentat un pla d’usos que té com a objectiu 
promoure les activitats lúdiques, turístiques i de dinamització 
econòmica als embassaments i rius de les conques internes 
de Catalunya.

Aquest nou marc normatiu, que s’articula a través de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, regula de forma general les accions que 
es podran dur a terme per incentivar els usos lúdics a 16 
embassaments i 23 trams de rius.

3. AIGUA

3. AIGUA
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3.3  Aspectes rellevants en l’estat del vector 
ambiental Aigua 

3.3.1 Estat dels embassaments

La taula 3.1 i la figura 3.1 mostren l’estat dels embasaments 
pel que fa la seva capacitat màxima i volums embassats 
màxims i mitjans l’any 2014. El volum embassat d’aigua als 
embassaments de les conques internes de Catalunya està 
molt condicionat per les precipitacions de l’any. Així, hi ha va-
riacions segons el mes i segons la localització de l’embassa-
ment. 

Per exemple, a primers de juliol de 2014, la reserva d’aigua 
embassada a les conques internes s’ha situat al 82,99% de 
la capacitat total. Aquest percentatge representa 576,33 hm3 
dels 694,45 hm3 totals. El mateix dia de l’any 2013 hi havia 
una reserva del 94,74% de la capacitat total. Recordem que 
el juny de 2013 s’havien produït diversos episodis plujosos 
que van fer que aquell mes els embassaments de les conques 
internes assolissin el seu màxim anual, cosa que es reflectia 
en les elevades xifres del juliol, a diferència del que ha succeït 
el 2014.

A primers d’octubre, en canvi, aquests embassaments han 
estat al 83% de la seva capacitat (578 hm3 ): 3 punts més que 
el 2013 (80% i 555 hm3 emmagatzemats), gràcies a les pluges 
de finals de setembre. Indiquem que aquesta xifra es garan-
teixen les demandes ordinàries per a un període de 16 mesos. 
Al novembre les dades globals havien variat poc. 

Un altre exemple d’aquestes variacions el tenim en les con-
ques intercomunitàries, gestionades per la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre: la reserva embassada a primers de juliol 
de 2014 és del 91,22%, és a dir, 3.469,3 hm3 respecte dels 
3.803,3 de la capacitat total. Fa un any, aquestes reserves 
estaven al 39,61%.

Com sempre, en el nostre clima mediterrani, es constata la 
importància de continuar fent un ús eficient de l’aigua i man-
tenir les mesures d’estalvi, especialment per la irregularitat de 
les precipitacions.

Pantà de Sau (Vilanova de Sau) Foto: Maria Rosa Ferré                                                                           

Wiki loves earth 2014: Finalista àmbit comarques centrals. 



313. AIGUA

3.3.2 Demanda de recursos hídrics per sectors 
d’activitat

La demanda total d’aigua per a usos consumptius a Cata-
lunya l’any 2014 ha estat de 2.830,40 hm3/any. La figura 3.2 
mostra com s’ha repartit aquesta demanda en els diferents 
sectors d’activitat (cal tenir en compte que els usos d’abasta-
ment correspondrien als anomenats anteriorment com a ur-
bans, que inclouen els domèstics, serveis, municipals i altres, 
i que els usos recreatius no es consideren com a tals segons 
la nova distribució d’usos i en aquest Informe s’inclouen dins 
dels industrials).

TAULA 3.1 
Estat dels embasaments en capacitat màxima i volums l’any 2014, a les conques internes de Catalunya i a la conca 
de l’Ebre gestionada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. hm3.

Capacitat 
màxima (Hm3)

Volum mitjà anual 2014 Volum màxim anual 2014

hm3 % sobre el 
màxim

hm3 % sobre el 
màxim

Conques internes1 753,85 577,74 76,6 663,49 88,0

CHE2 3.812,80 3.133 82 3.871 102

Font: IDESCAT. Agència Catalana de l’Aigua.1 Embassaments amb capacitat superior a 2 hm3

2 Embassaments amb capacitat superior a 5 hm3

FIGURA 3.1 
Capacitat màxima i volums l’any 2014, a les conques internes de Catalunya i a la conca de l’Ebre gestionada per la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

1 Embassaments amb capacitat superior a 2 hm3

2 Embassaments amb capacitat superior a 5 hm3

Font: IDESCAT. Agència Catalana de l’Aigua.
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3.3.3 Depuració de les aigües

En 5 anys (2010-2014) el nombre de depuradores ha aug-
mentat més d’un 25%. Les 489 depuradores en servei a fi-
nals de 2014 van depurar 630 hm3 d’aigua. Així mateix, els 
rendiments d’aquestes depuradores, tot i que han presentat 
alguna oscil·lació, han anat augmentant progressivament en 
aquest període i són actualment clarament millor que l’any 
2010 (taula 3.2). A finals de 2014, més del 95% de la població 
de Catalunya està connectada a les estacions depuradores 
d’aigües residuals urbanes. El percentatge de població sane-
jada per comarca es mostra a la figura 3.3.

FIGURA 3.2
Demanda de recursos hídric per sectors d’activitat. Any 2014.

FIGURA 3.3 
Percentatge de població sanejada a cada comarca. Any 2014.

Font: Esquema provisional de temes importants (EPTI). Agència Catalana de l’Aigua. Març de 2014. 

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Els fangs resultants de la depuració de l’aigua tenen forma 
líquida. Inicialment amb un contingut d’aigua entre 95 i 99%, 
quan es deshidraten per sistemes mecànics assoleixen se-
quedats entre el 15% i el 35%.

L’any 2014 les depuradores catalanes han generat 520.843 
tones de fangs en matèria fresca, que equivalen a 116.312 to-
nes de matèria seca. El 92,6% s’ha destinat a l’aplicació al sòl 
(agricultura i jardineria); el 1,7% s’ha valoritzat energèticament 
(cimentera) i el 5,7% s’ha destinat a dipòsit controlat (figura 
3.4). Pel que fa al 2013, s’incrementa el percentatge destinat 
a agricultura i jardineria (que el 2013 era de 88,4%) i lleugera-
ment el destinat a dipòsit controlat (4,7% el 2013). El destinat 
a valorització es redueix (era del 7,0% el 2013). 
Així, s’aprofita prop del 95% dels fangs generats per les depu-
radores. Aquests fangs passen per tot tipus de controls que 

garanteixen el seu correcte aprofitament i el compliment dels 
paràmetres ambientals que exigeix la Llei.

L’objectiu és assolir una disposició del 70% per a valoració 
agrícola i del 30% per a valoració energètica, segons el Pro-
grama de tractament i gestió de fangs.

Des del 2007 es constata un lleu però continuat descens del 
2% en la producció d’aquests fangs (anomenats biosòlids). 
Això és per causa, tot i l’increment en el número de depurado-
res en servei, de la suma de diversos factors com la pluviome-
tria, l’estalvi en el consum en l’àmbit domèstic i de l’aportació 
més petita procedent del sector industrial. Aquesta tendència 
es constata a la majoria de depuradores de mida mitjana i 
gran de Catalunya.

TAULA 3.2
Rendiments globals de les depuradores en servei. Període 2010-2014.

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de depuradores en servei 389 414 439 455 489

Nombre de depuradores analitzades 378 368 411 430 475

Cabal tractat (1.000 m3/dia)1 1.935 1.917 1.771,6 1.788,20 1.723,50

Rendiment mitjà global d'eliminació de MES (%) 89 95 93 93 94

Rendiment mitjà global d'eliminació de DBO5 (%) 92 95 96 94 95,1

Rendiment mitjà global d'eliminació de DQO5 (%) 91 91 92 91 92,7

1 en milers

Altres

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.

FIGURA 3.4 
Fang eliminat segons destinació. Pes de matèria fresca. Període 2004-2014. 

Valoració energètica (cimentera)
Restauració de pedreres

Agricultura i jardineria
Dipòsit controlat

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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TAULA 3.3
Masses d’aigua a Catalunya.

Tipus de massa d’aigua
Nombre total de masses 

d’aigua a Catalunya

Rius 367

Embassaments 30

Estanys 40

Zones humides 72

Aigües costaneres i badies 36

Aigües subterrànies 53

TOTAL 598

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.

3.3.4 Estat de les masses d’aigua per categoria i estat

A partir de 2007 s’inicia l’avaluació de la qualitat de l’aigua 
d’acord als requisits de la Directiva marc de l’aigua. El control 
es du a terme segons el que estableix el Programa de segui-
ment i control, aprovat per Acord del Govern (GOV 128/2008). 
Es mesuren tres tipus d’indicadors: biològics, hidromorfolò-
gics i físicoquímics, en tipus de masses d’aigua predefinides 
d’acord amb el que indica la Directiva (taula 3.3).

Les dades de 2014 s’han obtingut d’acord amb una xarxa amb 
més de 3.000 punts de control a tot Catalunya. La figura 

3.5 mostra els resultats en el conjunt de Catalunya. La catego-
ria propera a bo indica que tant sols s’incompleix lleugerament 
algun dels elements de qualitat de l’estat bo. El 23% de les 
masses d’aigua tenen signes evidents d’alteració que fa que el 
seu estat sigui inferior a bo o proper a bo. Aquesta diagnosi es 
formula tenint en compte tots els elements de qualitat biològica 
i fisicoquímica en les aigües superficials i les condicions quími-
ques i piezomètriques (cota d’aigua) en les aigües subterrànies. 
A causa de la manca de dades d’alguns dels indicadors, un 
20% de les masses no han estat avaluades.

Les dades de 2014 s’han obtingut d’acord amb una xarxa amb 
més de 3.000 punts de control a tot Catalunya. La figura 3.5 
mostra els resultats en el conjunt de Catalunya. La categoria 
propera a bo indica que tant sols s’incompleix lleugerament 
algun dels elements de qualitat de l’estat bo. El 23% de les 
masses d’aigua tenen signes evidents d’alteració que fa que el 
seu estat sigui inferior a bo o proper a bo. Aquesta diagnosi es 
formula tenint en compte tots els elements de qualitat biològica 

i fisicoquímica en les aigües superficials i les condicions quími-
ques i piezomètriques (cota d’aigua) en les aigües subterrànies. 
A causa de la manca de dades d’alguns dels indicadors, un 
20% de les masses no han estat avaluades.

La figura 3.6 mostra els resultats per a les conques internes de 
Catalunya.

Massís del Montseny Foto: Mikipons 

Wiki loves earth 2014: Finalista àmbit metropolità de Barcelona

FIGURA 3.5
Estat de les masses d’aigua a Catalunya. Percentatge sobre el total de les masses d’aigua.

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 3.6
Grau de compliment dels objectius de la planificació per categoria i el total de les masses d’aigua del districte de conques 
fluvials de Catalunya. Es mostra la diagnosi manifestada al Pla de gestió del districte de conques fluvials de Catalunya, la 
diagnosi per al 2014 (per a algunes categories de masses d’aigua les darreres dades són de 2012; vegeu comentari al text) i els 
objectius de planificació a 2015. 

Estat dolent
Dades parcials o sense dades

Estat bo
Estat proper a bo

Font: modificat a partir de dades de l’ACA. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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A continuació s’exposen els principals resultats tenint en comp-
te la totalitat de les masses d’aigua definides a Catalunya, ex-
cepte quan s’indica el contrari. 

Rius
S’assoleix el bon estat o proper a bo en un 70% de totes les 
masses d’aigua amb dades. Les masses d’aigua que presen-
ten un estat proper a bo estan molt a prop de poder assolir 
el bon estat, i només l’incompliment puntual d’algun indicador 
penalitza lleugerament el seu estat actual. La principal dificultat 
rau en les 99 masses d’aigua en mal estat, que corresponen al 
30% de les masses d’aigua. 

Les dades d’estat corresponen al final del període 2007-2012. 
Dades posteriors no es podran oferir fins a completar el segon 
cicle del Programa de seguiment i control 2013-2018, altra-
ment només se’n podrien oferir d’incompletes i que donarien 
una visió parcial i confusa de l’estat. 

Cal tenir en compte, en els nombres totals, que hi ha 19 mas-
ses sense controls i 19 amb dades parcials.

Noguera Ribagorçana a l’entrada del congost de Mont-rebei

Gorga de Santa Margarida en el riu Brugent, les Planes d’Hostoles

Foto: Mikipons 

Foto: AlbertTM

Wiki loves earth 2014: 1r Premi àmbit de Ponent

Wiki loves earth 2014: Finalista àmbit comarques gironines
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Embassaments 
Les dades corresponen al període 2007-2012, atès que les 
mostres que per ara s’han pres corresponents al segon cicle 
del Programa de seguiment i control (2013-2018) encara no 
estan completament analitzades.

Gran part dels embassaments catalans, el 80%, estan en bon 
estat, malgrat que en alguns encara no es disposi de totes les 
dades per avaluar-los correctament (manquen, per exemple, 

dades d’estat químic de 12 d’aquests embassaments). Els 2 
embassaments en mal estat, clarament inferior a bo, tenen en 
comú ser petits embassaments situats en els trams baixos, bé 
en una conca agrícola (cas del Gaià), bé en una zona de forta 
descàrrega i abocaments urbans, industrials i agrícoles (cas del 
Foix). Els 4 embassaments propers al bon estat (Boadella, Sau, 
la Baells i els Guiamets) presenten un potencial ecològic medio-
cre i un bon estat químic de les seves aigües. 

Estanys 
Les dades corresponen al període 2007-2012 pels estanys que 
controla l’ACA (Banyoles, a les conques internes, i Basturs i 
Montcortès a l’Ebre). Els controls de la resta d’estanys, situats, 
tots al Pirineu, a les conques de l’Ebre i la Garona, el realitza la 
CHE.

La gran majoria dels estanys considerats masses d’aigua es 
localitzen al Pirineu per sobre dels 1.500 m, mentre que Mont-
cortès, Basturs i Banyoles són a cotes més baixes. Dels 40 
estanys definits com a masses d’aigua a Catalunya, només es 
disposa el 2014 de dades de 3 (conques internes i intracomu-
nitàries), tots en bon estat. 

Cingles del Coscoll, al pantà de Camarasa

Corbs marins en l’Estany d’Ivars

Foto: Amadalvarez

Foto: Ardet                                 

Wiki loves earth 2014: Finalista àmbit de Ponent

Wiki loves earth 2015: 3er Premi àmbit de Ponent
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Zones humides 
El 2014 s’han avaluat 26 de les 51 masses d’aigua del DCFC; 
queden, per tant, 25 masses de les CIC pendents de ser 
avaluades. Les zones humides de la conca de l’Ebre no s’han 
inclòs al segon cicle del Programa de seguiment i control 2013-
2018.

No hi ha dades de les 21 zones humides intercomunitàries.

Un 24% de les zones humides avaluades assoleixen el bon estat, 
per bé que el 45% (13 masses) estan properes al bon estat. 
Figuren en estat dolent el 31% de les zones humides avaluades  
(9 masses d’aigua). 

Aigües costaneres i badies 
L’avaluació correspon al període 2007-2012, no hi han dades 
més recents que es puguin incorporar a aquesta avaluació.

S’assoleix el bon estat en 22 masses d’aigua, que corresponen 
al 61% de les 36 MA costaneres avaluades. Les masses 
d’aigua que no assoleixen el bon estat presenten afeccions 
lleus de l’estat ecològic en la majoria dels casos, mentre 
que l’estat químic és bo a totes aquestes masses. Només 4 
masses d’aigua s’han qualificat d’estat ecològic dolent: Sant 
Adrià de Besòs-Barceloneta , Llobregat, Prat de Llobregat-
Castelldefels i Tarragona-Vilaseca. En aquestes zones s’han 
detectat incompliments dels elements de qualitat fisicoquímica

i/o biològica associats a elevats nivells de nutrients inorgànics 
dissolts i/o nivells alts de clorofil·la a (fitoplàncton) per sobre de 
les condicions establertes per assolir el bon estat. En aquestes 
masses d’aigua l’alteració de la qualitat està vinculada a la 
forta pressió antròpica (urbana i fluvial) d’unes zones amb 
una densitat demogràfica molt elevada (Àrea Metropolitana 
de Barcelona i badia de Tarragona) i amb desembocadures 
de rius de conques amb elevada concentració d’usos urbans 
i industrials. Aquesta avaluació correspon al període 2007-
2012, i no hi ha dades més recents que es puguin incorporar a 
aquesta avaluació. 
 

Estany de Sils

Platja de Ribes Altes (l’Ametlla de Mar)

Foto: Mikipons

Foto: Àngela Llop

Wiki loves earth 2014: Finalista àmbit comarques gironines

Wiki loves earth 2015: 3r premi Terres de l’Ebre. 
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Elhs deth Joèu, Era Artiga de Lin, Val d’Aran Foto: Mikipons  

Wiki loves earth 2014: 2n. Premi àmbit Alt Pirineu i Aran

Aigües subterrànies 
El 51% de les masses d’aigües subterrànies definides a 
Catalunya estan en bon estat (químic i quantitatiu). De les 26 
masses d’aigua en mal estat, 25 ho estan per mal estat químic, 
i 6 d’aquestes també presenten mal estat quantitatiu, mentre 
que 1 massa d’aigua presenta tan sols mal estat quantitatiu (el 
Gaià-Anoia).

3.3.5 Afeccions a les aigües subterrànies 

La taula 3.4 mostra les característiques de la xarxa de control 
d’aigües subterrànies a Catalunya. De l’estat de les 53 masses 
d’aigua subterrània, totes avaluades, cal destacar que prop del 
49 % (26 masses) estan en mal estat, tant des del punt de 
vista quantitatiu (grau de salinitat, índex d’explotació, nivells de 
l’aigua subterrània actuals molt inferiors als registrats dècades 
enrere, descensos dels nivells piezomètrics importants de ma-
nera local, d’elevades extraccions per a abastament realitzades 
a principis del 2000, que van induir una intrusió marina per-
sistent, nivells de clorurs regionalment elevats, ...) com quanti-
tatiu (presència de plaguicides i de les anomenades substàn-
cies prioritàries, provinents, sobretot, de fonts difuses de les 
aplicacions a l’agricultura; elevades concentracions de nitrats; 
presència de clorurs, sulfats, amoni i dissolvents orgànics com 
el percloroetilè i el tricloroetilè; i valors elevats de conductivitat 
elèctrica).

La legislació vigent (Decret 128/2009, de revisió i designació 
de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per 
nitrats procedents de fonts agràries) inclou com a zona vulne-
rable el 33,6% de la superfície de Catalunya. D’acord amb el 
Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de zones 
vulnerables en relació a la contaminació de nitrats procedents 
de fonts agràries, durant el 2013 s’han començat els treballs de 
revisió i ampliació de les zones vulnerables. Es preveu durant 
l’any 2014 dur la proposta a informació pública i realitzar la pos-
terior aprovació definitiva de l’Acord del Govern.

No es disposa encara dels resultats de 2014 relatius a nombre 
d’estacions amb valors que superen els indicats a la normativa. 
Els darrers són de 2012 al final del període del primer Programa 
de seguiment i control.

3. AIGUA
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TAULA 3.4
Característiques de la xarxa de control d’aigües subterrànies.

TAULA 3.5
Volum d’aigua reutilitzat en els diferents usos. Període 2006 – 2014.

Xarxa Localització
Nombre 

d’estacions
Freqüència 
de mostreig

Analítica

Vigilància Masses d’aigua subterrània 586 Anual
Paràmetres generals, anions i cations majo-
ritaris, components del cicles del nitrogen i 

metalls traça

Operativa nitrats
Zones declarades vulnerables a la con-

taminació per nitrats d’origen agrari
492 Semestral

Paràmetres generals i components del cicles 
del nitrogen

Operativa plaguicides
Masses d’aigua subterrània en risc 

amb pressió agrícola elevada
104 Anual

Plaguicides organoclorats, organofosforats, 
triazines, fenilurees, anilides, cloroacetilanili-

des, tiocarbamats i herbicides àcids.

Operativa salinitat
Masses d’aigua subterrània en risc 

costaneres
188 Anual Paràmetres generals i clorurs

Operativa episodis de 
contaminació

Masses d’aigua subterrània en risc 
amb pressió industrial elevada

133 Anual
Paràmetres generals, compostos organoha-

logenats volàtils i dissolvents industrials

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Volum reutilitzat (hm3) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Municipal 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,26

Recreatiu 4,3 4,6 5,8 6,3 5,6 5,8 5,7 4,9 4,47

Ambiental 20,4 37,0 43,2 31,9 25,3 20,0 18,4 17,9 16,36

Agrícola 2,9 2,2 4,8 2,3 1,9 2,0 1,9 1,9 1,77

Industrial 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,39

TOTAL 28,0 44,3 54,13 40,98 33,3 28,3 26,4 26,5 25,25

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.

3.3.6 Regeneració i reutilització d’aigua a Catalunya 

El volum d’aigua reutilitzada el 2014 (Taula 3.5 i Figura 3.7) ha 
estat de 25,25 hm3, similar però lleugerament inferior al de 
2013 (26,5) i 2012 (26,4). Aquest volum va assolir el seu màxim 
el 2007 i 2008, coincidint amb anys de forta sequera; d’alesho-
res ençà ha anat disminuint progressivament. Cal indicar que el 
càlcul per a 2014 és aproximat, ja que no estan encara dispo-
nibles les dades dels usuaris privats i s’ha utilitzat en aquest cas 
la mateixa xifra que el 2013 per estimar la dada. L’ús que més 
ha crescut és l’ambiental.

Durant aquest any 2014 cal destacar que els usos industrials, 
amb aigua regenerada de l’ERA de Vila-seca/Salou i Tarragona, 
han incrementat el seu volum fins a 2,39 hm3. A aquesta aigua 
regenerada se li fa un tractament terciari de doble osmosi per 
tal d’adequar la seva qualitat a les necessitats de les empreses 
del polígon petroquímic de Tarragona. 
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TAULA 3.6
Producció d’aigua de les dessaladores de Catalunya (hm3/any). Període 2004-2014.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dessaladora de la Tordera 10,00 9,65 5,63 10,12 9,76 17,82 15,17 19,52 2,49 5,52

Dessaladora del Llobregat - - - - 3,38 10,74 7,38 12,39 7,18 1,94

Total 10,00 9,65 5,63 10,12 9,76 17,82 15,17 19,52 10,67 7,46

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.

3.3.7 Dessalinització d’aigua a Catalunya

La dessalinització s’efectua a les plantes dessaladores de la 
Tordera i del Baix Llobregat.

El recurs provinent de la planta dessaladora del Baix Llobregat 
ha representat durant el 2014 un total de 1,94 hm³. La planta 
dessaladora de la Tordera ha aportat durant l’any 2014 un total 
de 5,52 hm³ (taula 3.6).

La quantitat d’aigua dessalada (figura 3.8) varia entre anys, 
ja que depèn del volum que es necessita d’aquest recurs en 
funció de la meteorologia de l’any (anys amb sequera o anys 
plujosos).

FIGURA 3.7
Volum d’aigua reutilitzat (hm3). Període 2006-2014. 

Ambiental 
Agrícola

IndustrialMunicipal
Recreatiu

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat
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FIGURA 3.8
Volum d’aigua dessalada. 2005-2014. 

Dessaladora de la Tordera Dessaladora del Llobregat

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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3.3.8 Control de la qualitat de les aigües de bany 

El Pla de vigilància de la qualitat de les platges i de les aigües 
de bany és desenvolupat per l’ACA i es duu a terme entre l’1 
de juny i el 15 de setembre. L’any 2014 s’han controlat 225 
platges, dues més que a l’estiu passat, amb la incorporació de 
la platges del Morro del Vedell (Palamós) i del Canyadell (Torre-
dembarra/Altafulla) i 13 zones de bany interior, una més que 
l’any passat afegint la platja d’Ogern a Bassella (Alt Urgell).

En relació amb la qualitat de les aigües de bany segons la Di-
rectiva 2006/7/CE, la xarxa de vigilància ha estat integrada per 
225 platges, amb 250 punts de mostreig. Quant a les aigües 
de bany interior, s’han controlat 13 zones de bany. La taula 3.8 
mostra la seva distribució. Respecte de l’estiu de 2013, s’han 

controlat dues platges més (platja del Morro del Vedell a Pala-
mós i platja del Canyadell a Torredembarra) i una zona de bany 
interior (platja d’Ogern a Bassella).  

Les tasques de control analític de les aigües de bany s’han 
realitzat amb una freqüència quinzenal durant tota la tempo-
rada de bany, tal i com ho estableix el Reial decret 1341/2007 
que trasposa la Directiva 2006/7/CE. El nombre de mostres 
analitzades ha estat de 2.468, nombre pràcticament similar al 
nombre de mostres de la temporada de bany anterior (2.373 
mostres al 2013). Els indicadors de qualitat microbiològica ava-
luats han estat: Escherichia coli i enterococs intestinals, i pel 
que fa a les aigües costaneres a cada mostra també s’ha me-
surat la salinitat.

Platja de les Madrigueres, el Vendrell Foto: Maria Rosa Ferré      

Wiki loves earth 2015: Finalista Camp de Tarragona 
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Les tasques d’inspecció ambiental de les platges i zones de 
bany interior les han efectuat, majoritàriament, l’equip d’ins-
pectors de les delegacions territorials de l’ACA, però també el 
personal tècnic del Departament de Control i Millora dels Eco-
sistemes Aquàtics de l’ACA, i han coincidit amb el calendari 
programat de recollida de mostres. S’han efectuat, de mitjana, 
9 inspeccions a les platges i 5 a les zones de bany interior du-
rant tota la temporada de bany. 

Els resultats de les aigües de bany de l’estiu 2014 (figura 3.9) 
han indicat que el 91,1% de les platges ha obtingut la cate-
goria Excel·lent (205 platges), el 8,4% la categoria Bona (19 
platges) i el 0,4% restant (1 platja) la categoria d’Insuficient. Pel 
que fa a les zones de bany interior (figura 3.10), el 92,3% ha 
obtingut la categoria Excel·lent (12 zones) i el 7,7% restant (1 
zona) la categoria de Bona. Totes les platges i zones de bany 
interior han estat, doncs, conformes amb la Directiva 2006/7/
CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany, amb 
l’excepció de la platja del Parc de la Pau a Sant Adrià de Besòs. 
Aquesta platja, classificada amb la categoria Insuficient, rep un 
doble impacte durant els episodis de pluja: l’efecte directe del 
Besòs (que desemboca en aquesta platja) i les DSU d’una es-
tació de bombament del sistema de sanejament de Sant Adrià 
de Besòs, localitzada en aquesta platja. És important remarcar, 
però, que fora de l’àrea d’influència del riu (tram de platja va-

riable en funció del cabal), i en absència de pluges, la qualitat 
microbiològica de les aigües de bany d’aquesta platja és habi-
tualment Bona durant la temporada de bany. 

En relació amb la comparació dels resultats respecte del 2013, 
s’observa un lleuger increment de platges classificades de ca-
tegoria Bona (8% al 2014 i 3% al 2013) i aquest increment està 
associat a l’efecte de les freqüents i abundants pluges de l’estiu 
del 2014, sobretot a les platges amb més risc per la presència 
de cursos naturals o punts d’abocaments directes a mar (plu-
vials i sobreeixidors). Aquest increment ha estat significatiu al 
litoral de la demarcació de Barcelona (17% de platges classifi-
cades de categoria Bona al 2014 i 3% al 2013) i, sobretot, a les 
comarques del Barcelonès i del Maresme, on els efectes de les 
pluges són molt acusats (figura 3.11).

En comparació amb la mitjana europea i en el conjunt de paï-
sos amb dades, Catalunya se situa a la franja alta de qualitat 
(figura 3.12 i figura 3.13). En general, l’any 2014 les platges 
costaneres europees obtenen una puntuació alta: quasi el 97% 
de zones de la UE conformes amb les normes mínimes (qualitat 
bona o excel·lent) i més del 85% qualificades com a excel·lents. 
En comparació, el 91% de les aigües interiors ha complert les 
normes mínimes (qualitat bona o excel·lent) i més del 78% ha 
enregistrat una qualitat excel·lent. 

Nombre
Punts de 
mostreig

Total
Demarcació 

Girona
Demarcació 
Barcelona

Demarcació 
Tarragona

Demarcació 
Lleida

Platges 225 80 71 74 - 250

Zones bany interior 13 5 2 1 5 -

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.

TAULA 3.7 
Característiques de la xarxa de control de la qualitat de les aigües de bany. Any 2014.

FIGURA 3.9
Resultats globals a les platges de Catalunya. Estiu 2014. 
(Directiva 2006/7/CE). 

FIGURA 3.10
Resultats globals a les zones de bany interiors. Estiu 2014. 
(Directiva 2006/7/CE).

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 3.11
Localització i resultats de la qualitat de les aigües de les platges i aigües interiors. Estiu de 2014.

Font: BWD Report for de bathing season 2104. Spain. European Environment Agency.

FIGURA 3.12
Grau de compliment de la qualitat de les aigües de les platges. Comparativa EU-29 (països amb costa, dades de 2011), Europa 
(dades de 2011) i Catalunya (dades de 2014). Les aigües de qualitat bona inclouen en aquesta mostra les de qualitat excel·lent.

Font: Agència Catalana de l’Aigua i European Environment Agency.
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Font: Agència Catalana de l’Aigua i European Environment Agency.

%
 s

o
b

re
 e

l t
o

ta
l d

’a
ig

ü
es

 d
e 

b
an

y

Qualitat bona Qualitat exelent

E
st

on
ia

 (2
8)

C
ro

at
ia

 (4
)

G
re

ec
e 

(6
)

Ire
la

nd
 (9

)

U
ni

te
d

 K
in

gd
om

 (1
2)

S
lo

ve
ni

a 
(2

6)

B
ul

ga
ria

 (4
)

C
AT

A
LU

N
YA

 (1
3)

A
us

tr
ia

 (2
67

)

S
lo

va
ki

a 
(3

4)

P
ol

an
d

 (1
31

)

G
er

m
an

y 
(1

93
8)

Fr
an

ce
 (1

30
4)

D
en

m
ar

k 
(1

18
)

P
or

tu
ga

l (
83

)

N
et

he
rla

nd
s 

(6
03

)

E
ur

op
e 

(6
84

9)

C
ze

ch
 R

ep
ub

lic
 (1

83
)

Li
th

ua
ni

a 
(9

8)

Ita
ly

 (6
47

)

La
tv

ia
 (1

4)

S
w

ed
en

 (1
98

)

Fi
nl

an
d

 (2
38

)

B
el

gi
um

 (7
9)

S
p

ai
n 

(2
25

)

H
un

ga
ry

 (2
28

)

Lu
xe

m
b

ou
rg

 (2
0)

S
w

itz
er

la
nd

 (3
52

)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

FIGURA 3.13
Grau de compliment de la qualitat de les aigües de bany interiors. Comparativa EU-29 (3 països no aporten dades d’aigües 
interiors, dades de 2011), Europa (dades de 2011) i Catalunya (dades de 2014). Les aigües de qualitat bona inclouen en aquesta 
mostra les de qualitat excel·lent.

Platja de Tamarit Foto: Ferran Llorens

Wiki loves earth 2015: Finalista Camp de Tarragona 
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3.4 Missatges clau

El nombre d’EDAR en servei l’any 2014 és 
de 489. El seu rendiment mitjà global en 
l’eliminació de MES (matèria en suspensió), 
demanda bioquímica d’oxigen (DBO5) i 
demanada química d’oxigen (DQO5) s’ha 
anat incrementant al llarg del temps, malgrat 
algunes oscil·lacions, i és clarament superior 
a la de 2010.

Pel que fa a l’estat de les masses d’aigua, 
gran part de les dades corresponen al 
període 2007-2012, per la qual cosa que 
no es pot avaluar prou bé la millora que 
s’hagi produït el darrer any. Continua 
havent-hi sectors del territori en els quals 
hi ha dificultats per mantenir les aigües en 
un estat de conservació bo o proper a bo. 
Especialment, això afecta a trams de rius 
(30% de les masses en mal estat) i zones 
humides (31% de les masses en mal estat), 
tot i que en aquest darrer cas, falten dades 
recents.

Les masses d’aigua subterrànies presenten 
un percentatge proper a 50% de casos 
en mal estat, situació que no ha millorat 
respecte del 2012 (però si respecte d’anys 
anteriors). Un dels principals problemes 
és la contaminació per nitrats. Això és 
rellevant, ja que les aigües subterrànies 
tenen gran importància per a l’abastament 
d’aigua potable, per a l’agricultura i per a la 
indústria. A més, el mal estat de les aigües 
subterrànies es tradueix en algunes àrees 
en mal estat de les corresponents aigües 
superficials. 

El volum d’aigua reutilitzada s’ha reduït 
progressivament des de 2008, i s’utilitza 
fonamentalment en l’agricultura. La 
reutilització d’aigua a la indústria, iniciada el 
2013, s’ha incrementat el 2014.

Els controls efectuats a les platges han 
indicat que la qualitat de les aigües de 
bany s’ha mantingut, en general, en els 
estàndards habituals de molt bona qualitat 
registrats en anys anteriors, amb una 
proporció de zones de bany Excel·lents 
superior al 90% a les platges i a les zones 
de bany continental. Respecte del 2013, 
una lleu reducció de platges de categoria 
excel·lent a categoria bona es deu a l’efecte 
de pluges freqüents i abundants durant la 
temporada de bany. 

La propera aprovació de la nova planificació, 
que substituirà el Pla de gestió del districte 
de conca fluvial de Catalunya i el Programa 
de mesures de 2010, suposarà globalment 
una actualització d’objectius per assolir 
les fites marcades per la Directiva marc de 
l’aigua.
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3.5 Càpsules d’informació

L’aigua i l’energia estan estretament vinculades: la 
generació i el transport d’energia demanen aigua 
i prop del 8 % de l’energia generada globalment 
serveix per bombar i tractar l’aigua i fer-la arribar 
als consumidors. Per aquesta raó, l’any 2014, al 
Dia Mundial de l’Aigua, es va proposar conscien-
ciar la població del lligam entre aigua i energia; 
posar de manifest que la formulació de solucions 
integrades en matèria d’aigua i d’energia té uns 
efectes econòmics i socials més grans; a la ve-
gada, també cal identificar els actors clau en el 
nexe aigua - energia i comprometre’ls a desenvo-
lupar-lo d’ara endavant.

Avançant en aquesta línia, l’Agència Catalana de 
l’Aigua participa des de principi de 2014 en un 
projecte europeu destinat a millorar l’eficiència 
energètica de les depuradores. Aquesta iniciativa 
fomenta la innovació tecnològica, desenvolupant 
noves solucions tecnològiques orientades a reduir 
els costos energètics del procés de sanejament en 
un 25%. També s’adreça a millorar la qualitat de 
l’aigua sanejada amb un 20% menys de nitrogen i 
fòsfor i a reduir la producció de fangs en un 15%. 

D’altra banda, l’Oficina Catalana del Canvi Climà-
tic de la Direcció General de Polítiques Ambientals 
i l’Agència Catalana de l’Aigua han determinat que 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH) associades al cicle integral de l’aigua de les 
xarxes urbanes s’han reduït prop d’un 60% des 
del 2007. La reducció d’emissions s’ha produït, 
bàsicament, per la millora energètica del sistema, 
incloent-hi la captació, la potabilització, la distri-
bució en alta i en baixa, el sistema de clavegue-
ram, el tractament de l’aigua residual, el retorn de 
l’aigua depurada al medi i la reutilització. També hi 
ha contribuït en bona part l’estalvi en el consum, 
de l’entorn de 100 hm3 /any.

AIGUA I ENERGIA

Un dels principals impactes del canvi climàtic a 
la Mediterrània  serà la disminució en la disponi-
bilitat d’aigua com a conseqüència de l’increment 
continuat de la temperatura , amb el consegüent 
augment de l’evapotranspiració i de la freqüèn-
cia i la intensitat de les sequeres. L’increment de 
temperatura a casa nostra, d’acord amb les dades 
del Servei Meteorològic de Catalunya, ha estat de 
0,2ºC per dècada durant el període 1950-2012.

D’acord amb la diagnosi dels impactes observats i 
previstos del canvi climàtic a Catalunya efectuada 
per l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi cli-
màtic, horitzó 2013 - 2020, dels 11 sistemes físics 
i sectors socioeconòmics analitzats, l’aigua és el 
més vulnerable als impactes del canvi climàtic i, 
per extensió, del canvi global (abandonament de 
terres de conreu, reforestació, canvi d’usos del 
sòl, etc.).

Menys disponibilitat d’aigua suposaria un incre-
ment de la vulnerabilitat dels ecosistemes hídrics 
i de la garantia del recurs, la qual cosa afectaria 
els diversos usuaris de l’aigua. La planificació i 
la gestió de les conques ha d’incloure mesures 
d’adaptació per tal de reduir aquest increment de 
la vulnerabilitat.

L’AIGUA I EL CANVI CLIMÀTIC 
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3. AIGUA

La presència d’estructures que barren el pas del 
riu, com preses i assuts, dificulten i fins i tot impe-
deixen el trànsit dels peixos aigües amunt i aigües 
avall. Això és especialment problemàtic per a les 
espècies que migren per reproduir-se, tant del riu 
cap al mar (espècies catàdromes, com l’anguila), 
o del mar cap al riu (espècies anàdromes, com la 
saboga).

A Catalunya els trams fluvials més afectats per la 
presència de barreres transversals corresponen al 
tram mitjà de la Muga, al Fluvià, als trams alts del 
Ter per sobre de Ripoll i aigües avall del Pasteral, 
al riu Freser, als afluents de l’alt Llobregat, al tram 
mitjà del Llobregat i als trams mijà i baix del Car-
dener.

Els darrers anys s’ha treballat per millorar la in-
formació existent sobre aquestes infraestructures, 
sobre la seva permeabilitat per a la fauna i sobre 
les repercussions de la seva presència sobre les 
comunitats de peixos. Això ha permès anar duent 
a terme mesures per millorar la mobilitat dels pei-
xos dins dels rius amb actuacions dirigides a la 
recuperació de la connectivitat fluvial, tant longi-
tudinal com transversal. Alguns exemples de les 
mesures a dur a terme són: l’inventari de les bar-
reres que poden interferir al pas de la fauna (a les 
conques internes de Catalunya s’han avaluat 738 
estructures que poden afectar la continuïtat fluvi-
al longitudinal, com preses, rescloses i estacions 
d’aforament, de les quals 449 s’han considerat 
infranquejables), l’anàlisi ambiental i social de la 
necessitat de mantenir aquestes barreres, i l’ava-
luació de la necessitat de construir o fomentar la 
construcció d’escales de peixos.

Altrament, l’ACA actua quotidianament en la mi-
llora de la connectivitat fluvial mitjançant requeri-
ments de construcció de passos de fauna o con-
nectors que permetin minimitzar l’impacte de les 
infraestructures transversals en els rius, general-
ment associades a captacions superficials.

BARRERES TRANSVERSALS I 
CONNECTIVITAT FLUVIAL 

ESCALA DE PEIXOS. 
CAMPRODON

Foto: Jacobo Ruiz
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3.6 Per a saber-ne més

Catalunya

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
www.gencat.cat/aca

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
www.idescat.cat

Espanya

Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente 
- Agua
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/

Europa

Agència Europea del Medi Ambient - Estat de les aigües 
de bany a Europa
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-mo-
ni tor ing/state-of-bath ing-water/state/state-of-bat-
hing-water-1

WISE (Water information system for Europe)
http://water.europa.eu/

3. AIGUA
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4. MEDI 
ATMOSFÈRIC

Muntanya de Montserrat Foto: Felipoween

Wiki loves earth 2015: Finalista àmbit de Barcelona
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4.1  Presentació

El medi atmosfèric és l’ambient en què es transmeten els 
elements que conformen l’aire, la llum, el so i les radiacions 
electromagnètiques. Quan aquest ambient és alterat per 
substàncies alienes, ja siguin naturals o artificials, llavors 
parlarem de contaminació.  

En relació amb la qualitat de l’aire de l’any 2014, dels 16 
contaminats que s’avaluen a Catalunya, 11 compleixen 
els objectius de qualitat de l’aire a totes les zones i, a 
més, la majoria registren nivells molt inferiors als màxims 
permesos. Tanmateix, 4 dels contaminants avaluats, a l’any 
2014, no complien amb els objectius de qualitat. Aquests 
contaminants conflictius tenen diferents causes: contrasten 
les àrees d’aglomeració urbana, on s’han superat els 
objectius de qualitat de l’aire per al diòxid de nitrogen (NO2) 
i les partícules en suspensió (PM10), amb àmplies àrees del 
territori on no s’han produït incidències o han estat molt 
puntuals. L’ozó continua fent superacions a les àrees rurals 
i, a més, l’any 2014 hi ha hagut superacions en un punt de 
la Catalunya Central per sulfur d’hidrogen. 

Pel que fa a la contaminació acústica a l’any 2014, s’han 
continuat desenvolupant els mapes de capacitat acústica 
que estableixen la zonificació acústica del territori i els 
valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat 
acústica. A l’any 2014, més d’un 85% dels municipis ja 
tenien elaborats els seus mapes de capacitat acústica, dels 
quals gairebé un 76% ja el tenien aprovat. 

La contaminació lumínica o la resplendor lluminosa del fons 
del cel és un fenomen físic que consisteix en l’augment 
del fons de brillantor del cel nocturn natural, a causa de la 
dispersió i la reflexió de llum procedent de la il·luminació 
artificial. Aquest augment de llum artificial pertorba i altera 
les propietats del medi receptor. 

Un inventari de les instal·lacions d’enllumenat exterior estima 
que a Catalunya la il·luminació és de 2,9 milions de punts 
de llum amb una potència elèctrica de 320 MW, la qual 
consumeix anualment 1.320 GWh d’energia.

4.2. Fets destacables del 2014

- Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
El 23 de setembre de 2014 s’ha aprovat el Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric, horitzó 2020, que té 
l’objectiu de garantir la qualitat de l’aire que respirem i així 
protegir la salut de les persones, especialment la dels infants. 

Aquest Pla, que inclou Barcelona i 39 municipis més del seu 
entorn, presenta unes mesures que abasten els àmbits clau 
de la contaminació de l’aire: la mobilitat, la indústria, el port i 
l’aeroport de Barcelona i l’activitat domèstica, sense oblidar 
ni la fiscalitat ni la sensibilització ciutadana. S’estableixen 
mecanismes d’actuació, responsabilitats, indicadors i 
calendaris d’execució que comporten diverses fases 
d’aplicació que comencen a l’any 2014 i tenen un període 
màxim de compliment fins a l’any 2020, seguint, d’aquesta 
manera, les orientacions del programa europeu “Aire més 
net per a Europa”. 

- La modelització per avaluar la qualitat de l’aire
L’any 2014 s’ha posat en funcionament un model per 
avaluar la qualitat de l’aire ambient. Aquest model és una 
representació matemàtica de la realitat que possibilita 
simular i obtenir la distribució espacial de la concentració 
dels contaminants i la seva evolució en el temps. 

La modelització té diverses aplicacions, per exemple, 
proporcionar una cobertura espacialmés gran que la 
xarxa d’estacions de mesura, de manera que es disposar 
d’una estimació de la qualitat de l’aire en qualsevol punt 
del territori. També facilita predir la qualitat de l’aire, amb 
una antelació de dos o tres dies, els nivells que assoliran 
els diferents contaminants en un territori determinat, i així 
preveure situacions en les quals es puguin superar els valors 
límit establerts per la legislació. 

La modelització ha esdevingut una eina indispensable per a 
la predicció i gestió de la qualitat de l’aire, per dissenyar plans 
i programes amb l’objectiu de garantir el compliment dels 
objectius i per estudiar la contribució de les diverses fonts i 
dels processos que afecten els contaminats i determinen els 
nivells de qualitat.

4. MEDI ATMOSFÈRIC

4. MEDI ATMOSFÈRIC
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4.3. Aspectes rellevants en l’estat del vector 
ambiental medi atmosfèric

4.3.1 La qualitat de l’aire

Els nivells de qualitat de l’aire estan determinats per la 
Directiva 2008/50/CE, transposada a l’ordenament jurídic 
espanyol pel Reial decret 102/2011, de 28 de gener. L’any 
2014, aquest Reial decret ha estat modificat pel Reial 
decret 678/2014, d’1 d’agost, que en canvia la disposició 
transitòria única. 

L’any 2014 s’ha introduït la modelització de la contaminació 
atmosfèrica, basada en tres sistemes que analitzen la 
informació meteorològica, un mòdul d’emissions que fa una 
estimació de les emissions atmosfèriques i un mòdul de 
transport i dispersió dels contaminants. Aquesta modelització 
permet avançar la previsió de la contaminació 48 hores a 
les zones de Catalunya amb més incidències potencials, el 
Camp de Tarragona i la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
Per poder avaluar la concentració dels contaminants 
atmosfèrics que hi ha a l’aire s’utilitza la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) distribuïda 
en quinze zones de qualitat de l’aire (ZQA) (taula 4.1 i figura 
4.1). Cadascuna d’aquestes zones té unes característiques 
pròpies pel que fa a l’orografia, la climatologia, la densitat de 
població, la quantitat i les característiques de les emissions 
de contaminants d’origen industrial o de trànsit.

TAULA 4.1
Característiques bàsiques de les zones de qualitat de l’aire. Any 2014.

ZQA Denominació Aglomeració Població1 (habitants) Densitat (hab/km1)
Punts de 

mesurament XVPCA2

1 Àrea de Barcelona Sí 2.838.833 8.267 31

2 Vallès – Baix Llobregat Sí 1.408.429 1.194 24

3 Penedès – Garraf No 463.915 327 10

4 Camp de Tarragona No 435.121 437 10

5 Catalunya Central No 286.968 104 7

6 Plana de Vic No 147.264 184 5

7 Maresme No 521.517 1.036 5

8 Comarques de Girona No 408.827 111 8

9 Empordà No 262.000 194 3

10 Alt Llobregat No 63.664 30 2

11 Pirineu Oriental No 63.088 23 2

12 Pirineu Occidental No 25.727 9 1

13 Prepirineu No 22.579 9 2

14 Terres de Ponent No 369.298 78 3

15 Terres de l’Ebre No 201.673 50 14

1 Anuari estadístic de Catalunya 2014 (Font: IDESCAT).
2 Els punts on hi ha mesuraments manuals i automàtics només es compten una vegada.
Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Malh dera Artiga, Artiga de Lin, Val d’Aran Foto: Fe Foto: Amadalvarez              

Wiki loves earth 2014: 1r. premi Alt Pirineu i Aran

Font: elaboració pròpia segons les dades del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i Sostenibilitat

Estacions automàtiques de la XVPCA 
Zones de Qualitat de l’Aire

FIGURA 4.1
Mapa de les zones de qualitat de l’aire. 
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En les ZQA s’avaluen si els nivells de cada contaminant se 
situen dins dels valors límit corresponents o, en canvi, no 
estan complint amb els objectius de qualitat establerts. 

A l’any 2014 l’XVPCA ha estat integrada per 127 punts 
de mesurament ubicats en 82 municipis. Els punts de 
mesurament són els indrets on s’ubiquen els equipaments 
per mostrejar i analitzar la presència de contaminants 
en l’aire. Les mostres es recullen amb equips automàtics 
que fan els mesuraments de manera contínua, o amb 
equips manuals, amb els quals es recullen les mostres i 
posteriorment es traslladen al laboratori designat pel centre 
d’anàlisi per tal obtenir el resultat de la mesura. L’any 2014 
l’XVPCA ha facilitat més de 35,5 milions de mesuraments

Actualment es mesuren 16 contaminants (vegeu la taula 
6.2). D’aquests, 11 compleixen els objectius de qualitat de 
l’aire a totes les zones i la majoria dels quals registren nivells 
molt inferiors als màxims permesos. Un, el mercuri, no té 
objectiu de qualitat de l’aire i 4 contaminants presenten algun 
tipus de superació i no compleixen els objectius de qualitat 
de l’aire per l’any 2014: el diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó 
troposfèric (O3), el sulfur d’hidrogen (H2S) i les partícules en 
suspensió (PM10)

Avaluació de la qualitat de l’aire pel que fa als contaminants principals

La qualitat de l’aire ambient a Catalunya està afectada ne-
gativament per diversos contaminants, d’entre els quals n’hi 
ha 3 rellevants: l’NO2, l’O3 i les PM10. Aquests contaminants 
deriven de situacions associades a les grans aglomeracions 
urbanes i que són comunes a totes les grans ciutats euro-
pees. Pel que fa al cas de l’NO2, les emissions del transport 
terrestre, l’aeroport i el port de Barcelona, i algunes activitats 
industrials, facilita les superacions dels valors límit i que els 
nivells d’aquest contaminant estiguin damunt dels llindars 
que estableixen els objectius europeus de qualitat de l’ai-
re. Això s’agreuja a la conurbació de Barcelona i als seus 
voltants, pel tipus d’urbanització de la ciutat: carrers estrets 
amb molt trànsit, edificis relativament alts i l’alta densitat de 
població (ZQA1 i 2).

Pel que fa a l’O3, quan els NOx són transportats per l’aire 
des d’aquestes aglomeracions urbanes cap a altres regions 
del país, es van transformant químicament i donen lloc a 
l’acumulació d’ozó troposfèric (O3). Les conseqüències a 
l’any 2014 són que hi hagi hagut superacions dels objectius 
estipulats per la legislació vigent per O3 a bona part de les 
zones de qualitat de l’aire amb característiques més rurals.

Quan a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres (PM10) és el primer any, des que es va iniciar la mesu-
ra d’aquest contaminant el 2000, en què es compleixen tots 
els seus objectius a les ZQA 1 (Àrea de Barcelona) i la ZQA 
2 (Vallès-Baix Llobregat). Els anys anteriors s’havien enre-
gistrat superacions del valor límit anual i del valor límit diari. 

TAULA 4.2
Contaminants mesurats a Catalunya segons el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la 
qualitat de l’aire. 

Compliment dels objectius 
de qualitat de l’aire

Tendència 2014
respecte del 2013

Benzè Sí =

BaP Sí

Cl2 Sí

CO Sí =

H2S Superació puntual a la ZQA 5 =

HCl Sí

Hg - -

Metalls (As, Cd, Ni, i Pb) Sí =

NO2 Superacions a la ZQA 1 i ZQA 2 =

O3 Superacions a bona part del territori

PM2,5 Sí =

PM10 Superacions a la ZQA 6

SO2 Sí =

Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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A aquesta disminució de les emissions de PM10 hi han influït 
principalment tres factors: 

- L’ús de tecnologies més netes en les activitats industrials 
i en els motors dels vehicles. 

- El Pla de millora de la qualitat de l’aire a les ZQA 1 i 2.
- La crisi econòmica que ha reduït les activitats industrials 

i la mobilitat.

Malgrat això, sí que s’ha superat el valor límit diari a Manlleu 
(ZQA 6, Plana de Vic), superació que té  la crema de com-
bustibles fòssils i de biomassa com a causa principal, i a 
Alcanar (ZQA 15, Terres de l’Ebre), atribuïble al funcionament 
d’una activitat industrial. 

Tenint en compte aquests 3 contaminants més problemà-
tics, durant l’any 2014 un altre contaminant no ha complert 
algun dels seus objectius de qualitat de l’aire, el sulfur d’hi-
drogen (H2S). Ha enregistrat superacions de l’objectiu semi-

horari a la ZQA 5 (Catalunya Central). Es tracta d’un fenomen 
aïllat que només afecta la ciutat d’Igualada i està associat al 
funcionament anòmal d’una estació del sistema de tracta-
ment de les aigües residuals.

La qualitat de l’aire està afectada per diversos factors: l’ac-
ció humana i també les situacions meteorològiques. És tant 
important conèixer la presència d’un contaminant en un 
moment determinat com analitzar la tendència de compor-
tament dels contaminants en períodes llargs. Són aquests 
períodes a llarg termini que ens mostren si les polítiques han 
sigut les adients. Per exemple, en les darreres dècades s’ha 
observat com alguns contaminants, que eren importants 
pels seus nivells elevats, han anat disminuint fins a assolir 
nivells per sota dels seus objectius de qualitat. És el cas del 
diòxid de sofre SO2 (figura 4.2), del plom (Pb) o del monòxid 
de carboni (CO).

4. MEDI ATMOSFÈRIC

Barcelona

Espai rural de Gallecs

Foto: Alfons Puertas

Foto: Mikipons

Wiki loves earth 2015: 2n premi Barcelona
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En d’altres casos però, encara no s’ha assolit els nivells 
desitjables. És el cas, per exemple de les partícules en sus-
pensió PM10 (tot i que l’any 2014 es compleixen els objectius 
de qualitat de l’aire a la regió metropolitana de Barcelona) o 
els òxids de nitrogen NOx (Figura 4.3).
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FIGURA 4.2
Evolució interanual de la mitjana anual de SO2 a l’estació de Barcelona (Gràcia – St. Gervasi). μg/m3. Període 1986 – 2014. 

FIGURA 4.3
Evolució del percentatge d’estacions de les zones ZQA 1 i ZQA 2 que compleixen el valor límit anual per al 
NO2. %.  Període 2005 – 2014.

Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental.

Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental.
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a) Avaluació de la qualitat de l’aire. Diòxid de nitrogen 

Els objectius de qualitat de l’aire en relació al diòxid de ni-
trogen d’acord amb el Reial decret 102/2011 són els que es 
mostren en la taula 4.3.

La principal font antropogènica del diòxid de nitrogen és la 
combustió de combustibles fòssils originada pel transport, 
tant terrestre com aeri o marítim i també provinent d’alguns 
tipus d’indústries.

La tendència dels darrers anys és força estable, fins i tot 
apunta a una lenta disminució dels valors. A l’any 2014, el 
valor límit horari de 200 μg/m3 no ha presentat més de les 
divuit superacions permeses a cap de les estacions. En can-
vi, el valor límit anual se supera actualment a les ZQA 1 i a 

la ZQA 2, per la qual cosa alguns dels seus municipis han 
estat declarats zona de protecció especial de l’ambient at-
mosfèric. 

A la ZQA 1 (figura 4.4) s’ha superat el valor límit anual per 
l’any 2014 al 17% dels punts de mesurament, igual que a 
l’any 2013. Les estacions amb superacions han estat:

- Barcelona (Eixample): 52 µg/m3 

- Barcelona (Gràcia – St. Gervasi): 52 µg/m3

- St. Adrià del Besòs (Olímpic): 42 µg/m3

4. MEDI ATMOSFÈRIC

TAULA 4.3
Objectius de qualitat de l’aire en relació amb el diòxid de nitrogen.

Període Valor límit

Valor límit horari 1 hora
200 µg/m³ de NO2

no es podrà superar més de 18 hores per any

Valor límit anual 1 any civil 40 µg/m³ de NO2

Llindar d’alerta 1 hora 400 µg/m³

Font: Reial decret 102/2011.
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FIGURA 4.4
Evolució de la mitjana (línia gris), màxim (cercles taronges) i mínim (línia verda) de les mitjanes anuals NO2 de 
les estacions de la ZQA 1 per cada any. μg/m3. Període 2000 – 2014.

Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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A la ZQA 2 s’ha superat el valor límit anual (VLa) per l’any 
2014 en el 33% dels punts de mesurament, en concret a:

- Terrassa: 44 µg/m3 
- Sabadell: 43 µg/m3 
- Sant Andreu de la Barca: 41 µg/m3 
- Mollet del Vallès: 44 µg/m3 

De les 7 estacions que presenten superacions, 6 són esta-
cions de les qualificades com a zones de trànsit, i una en 
zona industrial.

Durant el 2014 el percentatge d’estacions de trànsit de 
l’XVPCA que compleixen el valor límit anual, en valors re-

latius, és de 60% (de 15 en compleixen 9) i pel que fa a les 
industrials, el 88% (de 8 en compleixen 7). El 100% de les 
estacions de fons compleixen els objectius. Per tant, es pot 
confirmar que es tracta d’un fenomen que afecta les zones 
urbanes i especialment les àrees on predominen les emis-
sions del trànsit. En valors absoluts el percentatge d’esta-
cions que compleixen amb el valor límit a les ZQA 1 i 2 pel 
que fa a l’ NO2 és del 77% (taula 4.4).

A l’any 2014 no s’ha superat el valor límit de les estacions 
de Barberà del Vallès ni de Martorell que sí que havien tingut 
superacions a l’any 2013.

% estacions que compleixen el VLa de NO2 a la ZQA1 i ZQA2
% estacions que compleixen el VLa de NO2 a la resta de zones (ZQA3 a ZQA15)

TAULA 4.4
Percentatge de compliment de la normativa vigent pel que fa a NO2. %. Període 2008-2014.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% estacions que compleixen el VLa de NO2 a la ZQA1 i ZQA2 32 72 32 57 57 70 77

% estacions que compleixen el VLa de NO2 a la resta de zones 
(ZQA3 a ZQA15)

100 100 100 100 100 100 100

Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 4.5
Percentatge de compliment de la normativa vigent pel que fa a NO2. %. Període 2008-2014.

Font: elaboració pròpia segons les dades del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat.
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Font: elaboració pròpia segons les dades del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i Sostenibilitat
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Zones amb superacions
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FIGURA 4.6
Mapa de les zones de qualitat de l’aire i les zones amb superacions pel NO2. Any 2014.

b) Avaluació de la qualitat de l’aire. Partícules en suspensió PM10

Els objectius de qualitat de l’aire en relació amb les partícules en suspensió, d’acord amb el Reial decret 
102/2011, són els que es mostren a la taula 4.5.

Les partícules en suspensió es classifiquen, segons el seu diàmetre aerodinàmic, en PM10 (diàmetres infe-
riors a 10 micres), PM2,5 (diàmetres inferiors a 2,5 micres) i PM1 (diàmetres inferiors a 1 micra). Es poden 
mesurar amb equips automàtics o manuals i els resultats s’expressen en μg/m3.

TAULA 4.5
Objectius de qualitat de l’aire en relació amb les PM10.

Base temporal Valor límit

Valor límit diari – PM10 24 hores
50 µg/m³

no es podrà superar més de 35 dies per any

Valor límit anual – PM10 1 any civil 40 µg/m³

Valor objectiu anual – PM 2,5 1 any civil 25 µg/m³

Font: Reial decret 102/2011.
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Les PM10 a Catalunya han disminuït al llarg dels darrers anys, 
tal i com es pot observar a la Taula 4.6. Aquesta tendència 
s’explica per 3 factors: la crisi econòmica, unes condicions 
meteorològiques més favorables i l’aplicació de mesures per 
reduir les emissions antropogèniques. Pel que fa a les PM2,5, 
en canvi, no es disposa de dades suficients per poder ob-
servar tendències clares, però no s’ha superat mai el valor 
objectiu en cap punt de mesurament. 

Pel que fa al nombre d’estacions de l’XVPCA, durant l’any 
2014 es mantenen respecte de l’any 2013: no s’ha superat el 
valor límit anual, però sí que s’ha sobrepassat el nombre de 
superacions permeses del valor límit diari en 1 punt del territori 
(l’any 2013 en van ser 3). Aquests punts estan ubicats a la 
ZQA 15 (Terres de l’Ebre). 

La superació del valor límit diari indica que s’han donat epi-
sodis puntuals de concentracions elevades de material parti-
culat en l’aire. 

TAULA 4.6
Percentatge de compliment de la normativa vigent pel que fa a PM10. Període 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estacions XVPCA amb superació PM10 VL anual 11 0 0 0 0 0

Estacions XVPCA amb superació PM10 VL diari 38 4 10 10 3 1

Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Font: elaboració pròpia segons les dades del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i Sostenibilitat
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FIGURA 4.7
Mapa de les zones de qualitat de l’aire i les zones amb superacions per les PM10. Any 2014. 
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TAULA 4.8
Nombre d’hores i dies amb superació segons la normativa vigent pel que fa a l’O3. Període 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Núm. d’hores amb superació del llindar d'informació per l'O3 60 125 34 71 79 5

Núm. de dies amb superació del llindar d'informació per l'O3 22 28 14 21 19 4

Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat.

FIGURA 4.7
Mapa de les zones de qualitat de l’aire i les zones amb superacions per les PM10. Any 2014. 

c) Avaluació de la qualitat de l’aire. Ozó troposfèric

Els objectius de qualitat de l’aire en relació amb l’ozó tropos-
fèric, d’acord amb el Reial decret 102/2011, són els que es 
mostren en la taula 4.7.

Els nivells d’ozó són molt variables d’un any a l’altre per-
què la seva formació depèn en gran part de la meteorologia. 
Com més calor i més radiació solar, més formació d’ozó. La 
superació del llindar d’alerta no és freqüent, tanmateix algu-
nes estacions de mesurament se supera cada any el llindar 
d’informació, especialment a les estacions de tipus rural. En 
canvi, la superació del valor objectiu per a la protecció de la 
salut se supera a bona part del territori.

Com cada any s’ha dut a terme la campanya de vigilància 
dels nivells d’ozó troposfèric en col·laboració amb el De-
partament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de 
Barcelona, concretament des del 15 de maig fins al 15 de 
setembre. Aquesta campanya té com a objectiu avisar la po-
blació en cas de superació del llindar d’informació o d’alerta.

També, ha estat operatiu el protocol d’actuació de l’Associa-
ció Empresarial Química de Tarragona (AEQT), amb l’objec-
tiu de reduir els nivells d’ozó al Camp de Tarragona en cas 
de superació d’algun llindar.

L’any 2014 es van enregistrar 5 hores de superació del 
llindar d’informació a la població. Aquests valors són molt 
inferiors als dels anys anteriors (56 hores de superació del 
llindar d’informació a la  població de mitjana en els últims 9 
anys). Les superacions s’han produït en 4 dels 48 punts de 
mesurament on enguany s’ha mesurat aquest contaminant. 
Les zones de qualitat de l’aire en què s’ha superat el llindar 
d’informació a la població són l’àrea de Barcelona, Camp de 
Tarragona i la plana de Vic, D’altra banda, no s’ha produït 
cap superació del llindar d’alerta durant l’any 2014. 

TAULA 4.7
Objectius de qualitat de l’aire en relació amb l’O3.

Paràmetre Valor límit

Valor objectiu per a la protecció de 
la salut

Màxim diari de les mitjanes 
8-horàries mòbils

120 µg/m³
No es podrà superar més de 25 ocasions per any 

de mitjana en un període de 3 anys

Llindar d’informació 1 hora 180 µg/m³

Llindar d’alerta 1 hora 240 µg/m³

Font: Reial decret 102/2011.
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FIGURA 4.8
Nombre d’hores amb superació segons la normativa vigent pel que fa a l’O3. Període 1991-2014.

Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat

Nord-est de la Plana de Vic Foto: Roger Bassosls-Morey
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FIGURA 4.9
Nombre de dies amb superació segons la normativa vigent pel que fa a l’O3. Període 1991-2014.

Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat
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A més dels llindars d’informació i alerta, la legislació vigent 
estableix des de 2010 un valor objectiu de protecció de la 
salut humana (VOPS) i un valor objectiu de protecció de la 
vegetació (VOPV). En relació amb el valor objectiu de pro-
tecció de la salut humana, el primer any avaluable va ser el 
2012. El valor objectiu de protecció de la vegetació es podrà 
avaluar el 2015 perquè es tracta d’una mitjana de cinc anys.

El VOPS estableix que no es podrà superar el valor de 120 
μg/m3 sobre les mitjanes 8-horàries mòbils més de 25 vega-
des l’any en mitjana de 3 anys. Durant el període 2012-2014 
aquest valor s’ha superat en 14 dels 48 punts de mesu-
rament, confirmant una lleugera tendència a la baixa dels 
valors durant els darrers anys (Figura 4.10).

FIGURA 4.10
Evolució del valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). Mitjana dels valors màxims. μg/m3. Període 2006-2013.

 
1 La ZQA 12, amb mesuraments a Sort, va estar aturada entre els anys 2012 i 2013 i es va tornar a donar d’alta l’any 2014.
Font: elaboració pròpia segons les dades del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental.
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Les zones de qualitat de l’aire on l’any 2014 s’ha superat 
el valor objectiu per a la protecció de la salut són l’àrea de 
Barcelona, el Vallès – Baix Llobregat, la plana de Vic, les 
Comarques de Girona, el Pirineu Oriental, el Prepirineu i les 
Terres de l’Ebre (figura 4.11). 

Font: elaboració pròpia segons les dades del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 4.11
Mapa de les zones de qualitat de l’aire i les zones amb superacions per l’O3. Any 2013.

d) Avaluació de la qualitat de l’aire. Sulfur d’hidrogen

L’avaluació de la qualitat de l’aire pel que fa al sulfur d’hidro-
gen (H2S) presenta superacions de l’objectiu de qualitat de 
l’aire semihorari a la ZQA 5, Catalunya Central.

TAULA 4.9
Objectius de qualitat de l’aire en relació amb el sulfur d’hidrogen.

Període Valor límit

Objectiu de qualitat de l’aire semihorari 30 minuts 100 µg/m³

Objectiu de qualitat de l’aire diari 1 dia 40 µg/m³

Font: Reial decret 102/2011.
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El sulfur d’hidrogen acostuma a tenir un origen natural, per 
exemple, fonts sulfuroses, llacs i zones amb activitat geoter-
mal. El seu origen antropogènic sol ser industrial, quan com-
postos que contenen sofre entren en contacte amb matèria 
orgànica, per exemple en el tractament d’aigües residuals, 
entre altres. Els nivells de sulfur d’hidrogen compleixen amb 
escreix els objectius de qualitat de l’aire establerts per la le-
gislació, només s’enregistren algunes superacions a prop 
d’alguna indústria i alguna planta de tractament d’aigües 
residuals.

Al municipi d’Igualada, des de la posada en marxa d’una 
estació de tractament d’aigües residuals a l’any 2005, es 
detecten superacions de l’objectiu de qualitat de l’aire semi-
horari de sulfur d’hidrogen. L’any 2014 ha tingut un total de 
59 superacions, que han superat les 18 que hi va haver l’any 
2013 (Figura 4.12). És per aquesta raó que l’Ajuntament, 
com ja porta fent els darrers anys, va emprendre noves 
mesures correctores i preventives per reduir les emissions 
d’aquest contaminant.

FIGURA 4.11
Mapa de les zones de qualitat de l’aire i les zones amb superacions per l’O3. Any 2013.
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FIGURA 4.12
Gràfic de l’evolució del número de superacions de l’objectiu de qualitat de l’aire semihorari de cada any per al 
sulfur d’hidrogen a l’estació d’Igualada. Període 2005 – 2014.

Font: elaboració pròpia segons les dades del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament 
de Territori i Sostenibilitat.
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4.3.2 La qualitat acústica del territori

L’activitat humana comporta sovint un nivell de so més o 
menys elevat. Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment 
on es produeixen, els sons poden ser molestos, incòmodes i 
arribar a alterar el benestar fisiològic o psicològic dels éssers 
vius; llavors en diem soroll i es considera contaminació. 
La contaminació acústica pot definir-se com l’increment 
significatiu dels nivells acústics del medi i és un dels factors 
importants de deteriorament de la qualitat ambiental del 
territori.

Per tal d’avaluar l’estat i les fonts del soroll, el Parlament 
de Catalunya va aprovar la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica; el Decret 
245/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen els 
criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, 
i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos.
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TAULA 4.10
Municipis de Catalunya segons l’evolució de la tramitació dels mapes de capacitat acústica. Nombre de municipis. 
Període 2006 - 2014.

2006 2010 2012 2013 2014

MCA aprovats (Llei 16/2002) 140 179 149 112 88

MCA aprovats (Decret 176/2009) 0 22 154 317 397

MCA adequats (Decret 176/2009) 0 50 312 280 321

Font: Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

FIGURA 4.13
Evolució del nombre de municipis segons l’estat de tramitació del seu mapa de capacitat acústica. 
Període 2006 - 2014.

Font: Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament 
de Territori i Sostenibilitat
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D’acord amb aquesta legislació, els ajuntaments han 
d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb els objectius 
per assolir uns determinats nivells ambientals de soroll 
segons les característiques de diferents zones del nucli 
urbà i, de vegades, del medi natural del municipi respectiu 
(zones de sensibilitat acústica). Aquest mapa es posa a la 
disposició de la població.

Des de l’aprovació d’aquest Decret, s’ha promogut 
l’assistència tècnica als ens locals, per tal d’adequar i/o 
elaborar els mapes de capacitat acústica d’acord amb els 
nous criteris normatius. 

En total, de 140 municipis que l’any 2006 disposaven de 
mapa de capacitat acústica aprovat, segons la Llei 16/2002, 
s’ha passat a 485 municipis amb el mapa aprovat l’any 
2014, i 321 municipis que tenen el mapa adequat pendent 
d’aprovació (Taula 4.10 i figura 4.13). La figura 4.14 mostra 
geogràficament aquesta informació.
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Font: Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. 
Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

Font: Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

FIGURA 4.14
Mapa dels municipis que han elaborat el seu mapa de capacitat acústica municipal, fins a l’any 2014.

Aprovat
Fet i pendent d’aprovació
Sense mapa

4.3.3 Protecció lluminosa del medi nocturn

La protecció del cel nocturn és un element de qualitat 
ambiental pel medi i de qualitat de vida per la ciutadania, la 
qual cosa afavoreix donar solucions a la degradació del medi 
a la nit, i beneficiar a la societat, ja que respecta els rellotges 
biològics de les persones i l’equilibri dels ecosistemes. 
Cada vegada són més coneguts els efectes pertorbadors 
de la contaminació lumínica sobre la salut de les persones, 
les alteracions de la biodiversitat, la fauna , la flora, els 
ecosistemes, l’astronomia, el consum energètic, el patrimoni 
cultural i la conscienciació social.

Per tal de limitar la contaminació lumínica només es pot 
intervenir sobre la llum artificial, per la qual cosa el Parlament 

de Catalunya va aprovar la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn, i el Govern de la Generalitat va aprovar el 
Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 
6/2001, amb l’objectiu de regular les instal·lacions i aparells 
d’il·luminació exterior i interior, pel que fa a la contaminació 
lumínica que poden produir. Gràcies a l’aplicació els darrers 
anys de la Llei 6/2001, l’enllumenat públic de Catalunya és 
més eficient que el de l’Estat espanyol . La potencia mitjana 
per fanal es de 141 W a Catalunya, mentre que a l’Estat és 
de 165 W segons les dades disponibles a l’informe En-Light 
publicat l’any 2007.

141 W

Catalunya

165 W

Espanya

FIGURA 4.15
Potència mitjana per fanal a l’enllumenat públic. W. Any 2007
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FIGURA 4.16
Punts de llum en instal·lacions d’enllumenat exterior a Catalunya i potència, consum anual, cost i emissió 
de gasos d’efecte d’hivernacle que això suposa.

Font: Inventari de les instal·lacions d’enllumenat exterior. Direcció General de Qualitat Ambiental

Segons l’inventari de les instal·lacions d’enllumenat exterior, 
Catalunya té 2,9 milions de punts de llum. La figura 4.16 
resumeix les conseqüències de l’existència d’aquests punts 
de llum. 

Durant el 2014 s’ha continuat, com en anys anteriors, donant 
suport tècnic als ajuntaments que estan desenvolupant els 
plans municipals d’adequació ambiental de les instal·lacions 
d’il·luminació, el plans directors municipals d’enllumenat 
i també els plans d’acció per a l’energia sostenible. Tots 
aquests plans han estat molt valuosos per despertar 
la consciència social sobre la contaminació lluminosa i 
l’eficiència energètica de l’enllumenat. 

A la campanya de mesures del fons del cel nocturn durant 
l’any 2014 s’han fet tres actuacions: mesuraments de 
qualitat del cel al Montsec i al seu entorn, mesuraments de 
qualitat del cel a les demarcacions de Barcelona i Tarragona 
i també la prova pilot de mesuraments en continu.

D’aquestes actuacions s’extreu que el firmament del 
Montsec continua sent de categoria excepcional. Pel que fa 
a la qualitat del cel nocturn a les demarcacions de Barcelona 
i Tarragona, s’han realitzat itineraris amb mesura continuada 
de la brillantor del fons de cel. A Barcelona s’han realitzat a 
la serra de Collserola amb uns resultats de qualitat del cel 
baixa, tot i que amb alguns espais puntuals amb qualitat 
moderada. A la zona de Barcelona la qualitat és deficient o 
molt deficient, a causa de la gran quantitat i densitat de llums 
de les ciutats. 

Pel que fa a la demarcació de Tarragona, a la serralada de 
Prades la majoria d’espais de la zona disposen d’una molt 
bona qualitat del cel, principalment a la zona nord oest, on 
s’observen valors superiors a 21,0 mag.arcsec-2 mentre 
que hi ha valors de qualitat bona i moderada a la zona sud 
est degut a l’afectació de l’enllumenat de Reus, Constantí i 
Tarragona. Per tant, s’observa que els espais situats al nord 
oest i central de la serralada tenen un cel molt més fosc que 
la banda sud est.

Al delta de l’Ebre (figura 4.17) hi ha una qualitat del cel molt 
diversa, mentre que la majoria del territori disposa d’una 
bona qualitat (entre 20,0 i 21,0 mag.arcsec-2), tot i que 
s’assoleixen valors puntuals de molt bona qualitat de 21,0 
mag.arcsec-2, però hi ha espais urbans on la qualitat és 
deficient (Deltebre, Riumar, l’Ampolla,..), per la qual cosa, 
seria desitjable millorar l’enllumenat dels municipis de la 
zona atenent a la proximitat d’espais de gran interès natural. 
Els mesuraments han permès observar que la banda dreta 
del riu es més fosca que la banda esquerra.

El massís del Port de Beseit (Figura 4.18) disposa d’uns 
espais a la zona nord (Arnes - Prat del Compte - Paüls) que 
tenen una qualitat de cel molt bona, amb mesuraments per 
sobre de 21 mag.arcsec-2, i alguns indrets s’ha arribat a una 
qualitat del cel excel·lent de 21,46 mag.arcsec-2 , recurs 
natural que cal protegir. Als espais del sud del massís la 
qualitat es bona (Xerta -Roquetes), afectada per l’enllumenat 
de Tortosa i Amposta.

Punts de llum
2,9 milions

Potència elèctrica
320 MW

Consum anual
1.320 GWh

Emissió GEH
396.000 t

Co2 eq

Cost
240 M€
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Font: Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

FIGURA 4.17
Mapa dels mesuraments de fons del cel del Delta de l’Ebre
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Qualitat del cel
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Impacte lumínic dels parcs eòlics 

Les balises de senyalització dels aerogeneradors dels 
parcs eòlics s’han d’instal·lar quan és necessari per a la 
seguretat aèria. Llavors cal prevenir en la mesura del que 
sigui possible l’impacte lumínic sobre el medi nocturn. 
A aquest efecte, a la nit s’han de senyalitzar només els 
aerogeneradors imprescindibles d’acord amb les normes 
de senyalització i il·luminació per seguretat aèria i les guies 
corresponents. L’enllumenament de senyalització nocturna 
dels aerogeneradors ubicats en zones E1, E2, punts de 
referència i les seves àrees d’influència, ha de ser amb llum 
vermella fixa (llum de mitjana intensitat, tipus C), sempre que 
això no contravingui la normativa de seguretat aèria.

Font: Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

FIGURA 4.18
Mapa dels mesuraments de fons del cel dels Ports de Beseit. Itinerari Arnes – Roquetes. 
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4.4. Missatges clau

Per tal de recollir la informació necessària 
per fer l’avaluació de la qualitat de l’aire, es 
disposa de la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), 
que conforma un complex sistema de 
detecció d’elements de l’aire. 
 

A l’any 2014 l’XVPCA ha estat integrada per 
127 punts de mesurament ubicats en 82 
municipis. Aquests punts, que mesuren 971 
paràmetres, l’any 2014 han facilitat més de 
35,54 milions de dades.  

La qualitat de l’aire de l’any 2014 a 
Catalunya, pel que fa als contaminants 
principals, s’ha mantingut correcte seguint el 
patró dels darrers anys. Contrasten les àrees 
d’aglomeració urbana, amb superacions per 
al diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules 
en suspensió (PM10), amb àmplies àrees 
del territori on no s’han produït incidències 
per aquests contaminants o han estat molt 
puntuals. Pel que fa a l’ozó troposfèric 
(O3) s’han produït incidències en 11 de 
les 15 ZQA. L’O3, en ser un contaminant 
secundari, és difícil de combatre.

Amb l’objectiu d’assolir els nivells ambientals 
de soroll segons les característiques de 
diferents zones del territori, els ajuntaments 
elaboren un mapa de capacitat acústica del 
seu municipi. A l’any 2013, gairebé la meitat 
dels municipis ja tenien el mapa aprovat i 
297 més el tenien pendent d’aprovació. 

S’avaluen de manera permanent 16 
contaminants atmosfèrics, la majoria dels 
quals, a l’any 2014, figuren en els objectius 
de qualitat de l’aire a totes les zones. Tot 
i això, s’ha produït la superació d’algun 
contaminant associat a emissions puntuals 
vinculades a activitats industrials i al 
tractament de residus. 
 

Amb l’objectiu d’assolir els nivells ambientals 
de soroll segons les característiques de 
diferents zones del territori, els ajuntaments 
elaboren un mapa de capacitat acústica del 
seu municipi. A l’any 2014, gairebé la meitat 
dels municipis ja tenien el mapa aprovat i 
297 més el tenien pendent d’aprovació. 
 

Els mapes de capacitat acústica avaluen 
l’estat i les fonts del soroll. L’any 2014, 485 
municipis catalans tenien el mapa aprovat i 
321 municipis que tenien el mapa adequat 
pendent d’aprovació.

Per tal de limitar la contaminació lumínica 
només es pot intervenir sobre la llum 
artificial, per la qual cosa el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 
 

Gràcies a l’aplicació els darrers anys de la 
Llei 6/2001, l’enllumenat públic de Catalunya 
té una potencia mitjana per fanal de 141 W, 
mentre que a Espanya és de 165 W.
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Durant els darrers anys hi ha hagut certa contro-
vèrsia sobre l’origen dels deixants de condensa-
ció, els núvols que sovint generen els avions al 
seu pas.

El seu origen és l’aire calent, el vapor d’aigua, les 
petites partícules sòlides i altres gasos que surten 
dels motors de reacció dels avions. De vegades, 
la barreja entre l’aire per on passa l’avió i l’aire ex-
halat pels motors esdevé sobresaturada, és a dir, 
té més vapor d’aigua del que pot contenir aquella 
temperatura, i sobre les partícules sòlides exha-
lades es formen minúscules gotes d’aigua que es 
congelen. El resultat es coneix com a deixant de 
condensació, o en el món anglosaxó, contrail.

Que es formi o no un deixant de condensació de-
pèn de la temperatura i la humitat de l’aire per 
on passa l’avió i del tipus de motor i de la potèn-
cia amb la qual funciona. Si l’aire és molt fred es 
formen cristalls de gel que poden anar creixent 
mentre tingui vapor d’aigua disponible, per això 
hi ha deixants de condensació prou grans com 
per ser captats per les imatges del satèl·lit Me-
teosat, desplaçar-se amb al vent a distàncies de 
centenars de quilòmetres, i fins i tot, perdurar al 
cel durant tot un dia.

El règim europeu del comerç de drets d’emissions 
(EU-ETS), que se centra en els grans emissors 
industrials, es va iniciar en els vint-i-cinc estats 
membres l’1 de gener de 2005. Aquest règim està 
obert a la cooperació amb els règims compatibles 
d’altres països que hagin ratificat el Protocol de 
Kyoto.

El comerç es basa en una moneda comuna d’in-
tercanvi, que són els drets d’emissió. Un dret 
autoritza a l’emissió d’una tona de CO2. Els es-
tats membres han elaborat uns plans nacionals 
d’assignació (PNA) que donen a cada instal·lació 
afectada un cert nombre de drets d’emissió de 
caràcter gratuït, d’aquesta manera pot emetre 
una determinada quantitat de CO2 sense cost. 
Si la instal·lació emet per sota dels seus drets, 
els drets sobrants es podran vendre a un preu se-
gons oferta i demanda en aquell moment. Les que 
no es poden mantenir per sota dels seus límits 
d’emissió poden elegir entre prendre mesures per 
reduir les seves emissions o bé comprar drets a 
preu de mercat.

Els PNA es basen en criteris objectius i transpa-
rents que han de reflectir l’objectiu de compliment 
de l’estat membre en virtut del Protocol de Kyoto i 
el progrés previst i real per complir-lo.

Per tal de garantir el compliment de les obliga-
cions de seguiment i notificació d’emissions de 
cada instal·lació, els estats fan un informe que 
comprova un verificador independent sobre la 
base de criteris establerts en la legislació del rè-
gim, els quals seran públics. Les instal·lacions 
hauran de presentar un nombre de drets igual a 
les emissions de CO2 efectuades durant l’any.

4.5 Càpsules d’informació

DEIXANTS DE CONDENSACIÓ DEL 
AVIONS

COMERÇ DE DRETS D’EMISSIONS

VISTES AL CADÍ AMB 
TRACES DE DEIXANTS 

DE CONDENSACIÓ

Foto:
Roger Bassols-Morey
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Els destins turístics Starlight són zones que gau-
deixen de qualitats excel·lents per a la contempla-
ció de cels estrellats. Estan protegits de la con-
taminació lumínica i en conseqüència són llocs 
especialment aptes per a aquests tipus d’activi-
tats turístiques, el “turisme de les estrelles”. 

El sistema de certificació turística Starlight es 
va crear amb l’objectiu de fomentar, arreu de la 
Terra, la millora de la qualitat de les experiènci-
es turístiques i la protecció del cel nocturn en els 
destins Starlight. 

Una zona que pretengui tenir la categoria de Destí 
Turístic Starlight ha d’acreditar la qualitat del cel 
i els mitjans per a la seva protecció i, a més, les 
infraestructures i activitats relacionades amb la 
oferta turística d’aquest tipus: mitjans d’observa-
ció al servei dels visitants, personal qualificat en 
interpretació astronòmica, allotjament, etc.

A Catalunya hi ha un Destí Turístic Starlight, el 
Montsec, on s’hi a fixat l’Observatori Astronòmic 
del Montsec, amb una protecció de 1.565 km2 del 
seu entorn amb la màxima protecció envers la 
contaminació lumínica.

DESTÍ TURÍSTIC STARLIGHT  

4.6 Per a saber-ne més

Catalunya

Centre de recerca en epidemiologia ambiental
h t t p : / / w w w . c r e a l . c a t / p r o g r a m e s - r e c e r c a /
contaminacioatmosferica.html

CREAF. Caracterització i composició química de la pluja 
a Catalunya
http://www.creaf.cat/ca/recerca/ecologia-funcional-i-
canvi-global/recursos-hi%CC%81drics/caracteritzacio-i-
composicio-quimica-de-la-pluja-catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria de 
Medi Ambient. Acústica
http://bit.ly/162plkb

Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria de 
Medi Ambient. Instal·lacions radioelèctriques 
http://governancaradioelectrica.gencat.cat/
http://bit.ly/132979y

Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria de 
Medi Ambient. Qualitat de l’aire
http://bit.ly/1rxj1sE

Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua
ht tp: / /www. idaea.cs ic .es/ index.php?opt ion=com_
ogngrups&view=detall_grup&Itemid=97&cid=40&lang=ca

Serra del Montsec
http://bit.ly/1Aaywru

Espanya

Fundació Starlight
http://fundacionstarlight.org/

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medi Ambiente. 
Atmosfera y calidad del aire. 
http://www.magrama.gob.es/ca/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/

Europa

Agència europea del medi ambient. Aire
http://www.eea.europa.eu/themes/air

Comparació de la qualitat de l’aire entre ciutats
http://www.airqualitynow.eu/index.php

Modelització per avaluar la qualitat de l’aire
http://www.ub.edu/mair/index.php
http://www.bsc.es/caliope/es
http://www.prevair.org/en/index.php
http://forecast.uoa.gr/dustindx.php
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5. BIODIVERSITAT

Lliri marí. Pancratiun maritimum.Tamarit Foto: Àngela Llop

Wiki loves earth 2015: 2n premi Camp de Tarragona
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5.1 Presentació

El mes de novembre del 2014, amb la declaració com a 
ZEC de 86 espais de la regió biogeogràfica mediterrània, 
ha finalitzat el desplegament de la xarxa Natura 2000 a 
tot el territori català. D’aquesta manera, queden decla-
rats com a ZEC els 115 llocs d’interès comunitari (LIC) 
presents a Catalunya, producte de la suma d’aquests 86 
espais i els declarats el 2013 per a la regió alpina i me-
diterrània estèpica. La xarxa Natura 2000 de Catalunya 
cobreix aproximadament el 30% del territori.

Aquest mateix any s’ha continuat treballant en un gran 
projecte de futur pel que fa a la protecció dels espais na-
turals de Catalunya: la declaració del Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser (situat al Ripollès), que fins 
ara era un espai inclòs al PEIN i a la xarxa Natura 2000 
com a zona d’especial protecció de les aus i zona d’espe-
cial conservació (ZEPA i ZEC).

A més, el 2014 s’han identificat els hàbitats de més pri-
oritat de conservació. Són aquells que, a banda de tenir 
un elevat interès de conservació i més grau amenaça, te-
nen molt poca representació territorial a Catalunya, amb 
escasses localitzacions -menys de 10 arreu del país- i de 
superfícies força reduïdes, en alguns casos inferiors a 10 
ha. El resultat és que hi ha 19 hàbitats a Catalunya en 
aquesta situació, dels quals s’ha diagnosticat l’estat de 
conservació.

Es calcula que a Catalunya hi ha més de 30.000 espècies 
conegudes diferents, per bé que hi ha grans grups dels 
quals se sap que queden moltes espècies per identificar, 
com ara els fongs o els invertebrats no artròpodes. De to-
tes les espècies de fauna i flora presents a Catalunya, n’hi 
ha 56 que són d’interès comunitari, d’acord amb l’annex 
II de la Directiva 92/44/CEE, coneguda com a Directiva 
d’hàbitats: 13 de flora i 43 de fauna.

Pel que fa a riquesa d’espècies, Catalunya disposa del 
Banc de dades de la biodiversitat de Catalunya (BDBC), 
en el qual es recopila tota la informació disponible sobre 
citacions d’espècies existents a Catalunya. El BDBC s’in-
crementa anualment amb l’objectiu de donar a conèixer 
l’inventari d’espècies i la seva distribució territorial.

5.2 Fets destacables del 2014

- Tramitació per a la declaració del Parc Natural de 
les Capçaleres del Ter i del Freser, i ampliació dels 
parcs naturals del Montseny, i l’Alt Pirineu

L’any 2014 s’han iniciat les tasques per a la declaració del 
Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. S’ha 
realitzat el procés de concertació territorial, amb un seguit 
de reunions de participació i d’informació amb els ajun-
taments, els sectors econòmics relacionats amb el futur 

parc (ramaderia, restauració, turisme, educació ambien-
tal, caçadors, excursionisme, lleure, promoció econòmi-
ca), propietaris i veïns. També, amb la col·laboració del 
CEINR (Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès), 
el Consell Comarcal del Ripollès i el CRD (Consorci Ri-
pollès Desenvolupament), s’han redactat els documents 
tècnics necessaris per poder declarar el Parc Natural al 
llarg de 2015.

Aquest mateix any, també s’ha treballat amb l’objectiu 
d’ampliació dels parcs naturals del Montseny, i de l’Alt 
Pirineu, l’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de St. Maurici, i s’han iniciat les primeres rondes de 
reunions amb les administracions locals del futur parc na-
tural del Montsec, tal com preveu el Pla estratègic dels 
espais naturals protegits de Catalunya 2014-2024.

-Desplegament de la xarxa Natura 2000 a Catalunya

Mitjançant l’Acord del Govern 150/2014, del mes de no-
vembre, s’han  declarat com a zones especials de con-
servació (ZEC) 86 espais de la regió biogeogràfica medi-
terrània. Amb això, queden declarats com a ZEC els 115 
llocs d’interès comunitari (LIC) presents a Catalunya, els 
quals, sumats a la declaració de les ZEC de les regions 
alpina i mediterrània estèpica fetes el 2013, han permès 
al Govern de la Generalitat de Catalunya finalitzar el des-
plegament de la xarxa Natura 2000 a tot el territori català. 
També cal esmentar les zones d’especial protecció per 
a les aus (ZEPA) que no són alhora ZEC; la xarxa Natu-
ra 2000 inclou 117 espais que corresponen aproximada-
ment al 30% del territori.

5. BIODIVERSITAT

5. BIODIVERSITAT

Cartell d’un Parc Natural Foto: Roger Bassols-Morey                                                                         
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-Participació en estratègies internacionals de con-
servació de la biodiversitat i el patrimoni natural

Durant el 2014 s’ha participat activament en el Conve-
ni de Diversitat Biològica (CBD) de Nacions Unides. S’ha 
redactat el seguiment del Pla d’Aacció 2013-15 del Comi-
tè Assessor de Governs Subnacionals del Partenariat Glo-
bal per a l’Acció Local i Subnacional per a la Biodiversitat, 
del qual Catalunya és membre. Els resultats s’han presen-
tat a la 12ena conferència de les parts del CBD (COP12), 
celebrada a Corea del Sud el mes d’octubre. El Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals, ha assistit a la Cimera 
de Sostenibilitat per a Governs Locals i Subnacionals, or-
ganitzant un ‘side event’ sobre responsabilitat exterior en 
la conservació de la biodiversitat, juntament amb la xarxa 
de governs regionals per al desenvolupament sostenible 
nrg4SD i l’Observatori del Deute en la Globalització, i tam-
bé ha participat  en el ‘side event’ de la Prefectura d’Aichi 
(Japó) sobre l’acompliment dels objectius d’Aichi.

Seguiment del programa d’ajuts a la custòdia del 
territori 2013-2014
L’any 2014 s’ha fet el seguiment dels 11 ajuts concedits 
per a la promoció i la consolidació de la custòdia del ter-
ritori a Catalunya per al període 2013-2014, que havien 
estat adjudicats el 2012. Aquests ajuts, en concepte de 
contribució a la contractació d’experts en custòdia i per 
a treballs de comunicació i divulgació, han tingut una do-
tació global de 600.000€. S’han certificat  tots 11 pro-
jectes,dedicats a hàbitats fluvials, agraris, agroforestals, 
marins i de coves, i executats per entitats que treballen 
arreu de Catalunya. La convocatòria d’aquestes subven-
cions ha esperonat la signatura de més de 90 acords de 
custòdia, sobre 5.900 ha terrestres, 77 km fluvials i uns 
2.300 km2 de superfície marina.

5.3 Aspectes rellevants en l’estat del vector  
ambiental Biodiversitat

5.3.1 Hàbitats

Entre les novetats quant a informació generada en relació 
amb els hàbitats, destaca la publicació del Manual dels 
hàbitats litorals (veure càpsules d’informació). S’ha apro-
vat l’Estratègia Catalana de Conservació de Flora (ECCF 
2014-2020), encarregada pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la Institu-
ció Catalana d’Història Natural. També la cartografia dels 
hàbitats de Catalunya ha estat  millorada i actualitzada, en 
especial la capa de cartografia complementària feta a par-
tir de la cartografia d’hàbitats dels parcs naturals i de les 
principals publicacions dels 10 darrers anys. També han 
avançat els treballs del Mapa de Vegetació de Catalunya, i 
de la cartografia i anàlisi SIG per l’estudi sobre els hàbitats 
de conservació prioritària a Catalunya.

No hi ha novetats, en canvi, pel que fa a les dades de 
cobertura i distribució d’hàbitats. Com que és una infor-
mació que es revisa i actualitza per períodes més llargs 
que els d’aquest Informe anual, es presenten les dades 
territorials de l’any 2011, revisades el 2012 i publicades a 
l’Informe de 2013.

D’acord amb aquests dades, a Catalunya hi ha més de 
600 tipus d’hàbitats diferents, 94 dels quals pertanyen 
a la categoria d’hàbitats d’interès comunitari (HIC). A tot 
Europa hi ha 198 HICs (Figura 5.1). Aquests hàbitats que 
trobem a Catalunya ocupen poc més del 33% de la su-
perfície del territori (1.059.139,6 hectàrees), i equivalen al 
46% de la xarxa Natura 2000. D’aquests 94 HIC, 22 són 
d’interès prioritari (a Europa n’hi ha 61).

Tossa Plana de Lles-Puigpedrós Foto: Kiku Camps

Wiki loves earth 2014: Finalista àmbit Alt Pirineu i Aran
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Per tipologies, els hàbitats dominants a Catalunya són els 
forestals, seguits de les pastures, els matollars, els hà-
bitats rupícoles i els ambients costaners i halòfils (Figura 
5.2).

Dels més de 5.600 hàbitats existents, poc més de 500 
es consideren naturals i seminaturals. D’aquests hàbitats, 
les molleres i els aiguamolls són els que suporten un grau 
més gran d’amenaça, com es pot observar a la taula 5.1.

5. BIODIVERSITAT

FIGURA 5.1
Nombre de tipus d’hàbitat, d’HIC i d’HIC prioritaris a Catalunya i la Unió Europea, representats de manera 
proporcional.

Font: Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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637 1.989
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FIGURA 5.2
Percentatge de cobertura dels principals grups d’HIC a Catalunya. Any 2011.

 
Font: CARRERAS, J. 2011. Cartografia dels hàbitats de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
Universitat de Barcelona. [Inèdit].
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Durant el 2014, s’han prioritzat els hàbitats que, a banda de tenir un elevat interès de conservació i 
més grau d’amenaça, tenen molt poca representació territorial a Catalunya, amb escasses localitzaci-
ons (menys de 10 localitzacions arreu de Catalunya) i de superfícies força reduïdes, en alguns casos 
inferiors a 10 ha. El resultat és que hi ha 19 hàbitats a Catalunya en aquesta situació, dels quals s’ha 
diagnosticat l’estat de conservació.

TAULA 5.1
Hàbitats Corine naturals i seminaturals presents a Catalunya: nombre total, nombre dels que es consideren 
amenaçats i percentatge dels amenaçats sobre el total de cada ambient.

Hàbitats agrupats per ambients
Nombre

d’hàbitats
Hàbitats

amenaçats
% amenaçats sobre el total 

del tipus d’ambient

1. Ambient litorals i salins 60 17 28,3

2. Aigües continentals 62 13 21,0

3. Vegetació arbustiva i herbàcia 216 36 16,7

4. Boscos 111 32 28,8

5. Molleres i aiguamolls 39 17 43,6

6. Roques, tarteres i glaceres 35 7 20,0

Total 523 122 23,3

Font: CARRERAS, J. i FERRÉ, A. 2008; revisat 2012. Informe sobre l’avaluació del grau d’amenaça i de l’interès de conservació dels 
diferents tipus d’hàbitcats de Catalunya. Proposta metodològica i avaluacions. Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Universitat de Barcelona. Inèdit.

Platja del Trabucador. Delta de l’Ebre (Sant Carles de la Ràpita) Foto: Ardet

Wiki loves earth 2015: 2n premi Terres de l’Ebre



79

Si a banda de la qualitat i el grau d’amenaça es vol analit-
zar la variació dels hàbitats al llarg del temps, per detectar 
tendències, s’han de tenir en compte els indicadors de 
seguiment dels ocells comuns (SOCC) i de poblacions de 
papallones diürnes (BMC). Aquests indicadors informen 
sobre la qualitat i l’evolució dels hàbitats al llarg del temps. 

El seguiment de diverses poblacions d’ocells informa so-
bre la qualitat dels hàbitats agrícoles, forestals i de zo-
nes obertes naturals. Aquest indicador està format per 4 
grups de dades: l’indicador agrícola està integrat per les 
tendències conjuntes de 41 espècies, l’indicador forestal 
ho està per a 26 espècies, el de zones obertes naturals 

per a 11 espècies i l’estèpic per a 6 espècies. S’ha ela-
borat seguint la metodologia proposada per Gregory et 
al. (2005).

En línies generals, els indicadors d’estat han incrementat 
el seu valor entre 2013 i 2014 (figura 5.3). Hi ha diversos 
factors que poden afectar les dinàmiques de les espècies 
de zones obertes naturals i forestals. El procés d’afores-
tació del territori sembla un dels essencials i les espècies 
forestals mostren al llarg dels anys una tendència positiva 
o estabilitat de l’indicador. L’any 2014 cal remarcar la pu-
jada de l’indicador de zones obertes naturals.

5. BIODIVERSITAT

Pit Roig. (Erithacus rubecula) Foto: Roger Bassols-Morey

FIGURA 5.3
Indicador de seguiment dels ocells comuns a Catalunya (SOCC). Període 2002-2014.

Font: Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), Institut Català d’Ornitologia (ICO).
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Els resultats de seguiment de papallones (últimes dades 
disponibles 2013) mostren una tendència negativa en 
prats i matollars, tot i que presenten una petita remunta-
da, i, en canvi, una tendència positiva de l’indicador fo-
restal (figura 5.4). Les espècies més generalistes, sense 
preferència per un ambient determinat, no mostren una 
tendència significativa. Les dades del Butterfly Monitoring 

Scheme a Catalunya (CBMS) suggereixen que la degra-
dació i la pèrdua de superfície dels espais oberts són uns 
dels factors principals per explicar el predomini de ten-
dències negatives en les papallones catalanes (figura 5.5). 
En canvi, l’augment de la superfície dels boscos podria 
explicar la tendència oposada, gairebé significativa, que 
s’observa en el cas particular de les papallones forestals.

FIGURA 5.4
Indicador de seguiment de papallones diürnes. Període 1994-2013.

 
Font: CBMS, Museu de Ciències Naturals de Granollers i Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 5.5
Indicador d’afectació a les papallones per camps abandonats. Període 1994-2013.

 
Font: CBMS, Museu de Ciències Naturals de Granollers i Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Més enllà de la composició i l’abundància, hi ha dades 
que informen sobre la qualitat dels hàbitats, com ara la 
connectivitat ecològica o la productivitat. En aquest sen-
tit, l’any 2012 el Departament de Territori i Sostenibilitat 
va calcular l’índex de connectivitat ecològica (ICE), en què 

es pot observar que, en general, era més alt al Pirineu 
Ooriental, al Prepirineu central i a la serralada Transversal; 
mitjà a la resta del territori prelitoral i interior, i baix a totes 
les àrees periurbanes i urbanes, tal com es mostra en la 
figura 5.6.

5. BIODIVERSITAT

1 Els tons més verds indiquen connectivitat més elevada; els més vermellosos, menys connectivitat. 
Font: Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.

FIGURA 5.6
Índex de connectivitat ecològica de Catalunya. Any 2012.1

0,009 0,352 0,713 1,056 1,418 1,761 2,122 2,465 2,826 3,169 3,531 3,874 4,235

5.3.2 Espècies

Les dades disponibles sobre espècies són el fruit d’un 
complex treball que no pot tenir una periodicitat de revisió 
o actualització anual; és el mateix que succeeix amb les 
dades d’hàbitats. Tanmateix, pel cas de les espècies, Ca-
talunya té el Banc de dades de biodiversitat de Catalunya, 
en permanent actualització. 

En relació amb el seguiment de la biodiversitat, hi ha aven-
ços en relació amb la informació disponible per a alguns 
grups: així, en el marc del conveni signat el 2010 amb el 
Museu de Ciències Naturals de Granollers, es va dur a ter-
me un any més el seguiment de ropalòcers, amb la meto-
dologia CBMS, i es va signar un conveni plurianual 2014-

2017. També han continuat els projectes de seguiment 
dels ocells a Catalunya (SOCC i SYLVIA) en col·laboració 
amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), amb indicadors 
nous en comparació amb els anys anteriors, per exemple 
els relatius les aus aquàtiques.

Es calcula que a Catalunya hi ha més de 30.000 espècies 
conegudes (taula 5.2), per bé que hi ha grans grups dels 
quals se sap que queden moltes espècies per identificar, 
com ara els fongs o els invertebrats no artròpodes.
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TAULA 5.2
Nombre d’espècies a Catalunya i a Europa. Dades de diversos anys. 

CATALUNYA EUROPA

Nombre d’espècies % Nombre d’espècies

Conegudes
Mínim

probable
Endèmiques Amenaçades Conegudes

Mínim
probable

Algues d’aigua dolça 2.163 4.000 - - - -

Algues marines bentòniques 483 530 0 - - -

Algues marines planctòniques 574 700 - - - -

Fongs 5.681 > 10.000 0 - - -

Líquens 1.500 1.800 - - 3.500 4.300

Briòfits 802 900 0 5,1 1.687 1.800

Plantes vasculars 3.600 3.700 3,5 5,5 12.500 14.000

Invertebrats no artròpodes 2.9881 5.000 - - - -

Mol·luscs (continentals) 3122 - 8 - 3.560 -

Artròpodes 12.5623 - - - 90.190 140.000

Peixos (continentals) 414 - 0 835 211 -

Peixos (marins) 456 - - - - -

Amfibis 16 - 6 19 85 -

Rèptils (continentals) 34 - 6 29 119 -

Rèptils (marins) 3 - - 100 5 -

Ocells 414 - 0 18-20 761 -

Mamífers (continentals) 95 - 0 15 231 -

Mamífers (marins) 14 - 0 20 50 -

TOTAL 31.205 113.399

1 Dades del Banc de dades de biodiversitat de Catalunya (BDBC), que s’incrementa anualment i es preveu que en un futur pugui incloure unes 5.000 espècies 
d’invertebrats no artròpodes.
2 Inclosos a invertebrats no artròpodes.
3 Dades del BDBC, que s’incrementa anualment i es preveu que en un futur pugui incloure unes 15.000 espècies d’artròpodes. El principal grup és el dels 
hexàpodes (insectes, diplurs, col·lèmbols i proturs), amb 11.148 espècies.
4 24 d’autòctones i disset d’introduïdes.
5 Percentatge de les espècies autòctones amenaçades.

Font: Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) 2012.

De totes les espècies de fauna i flora presents a Cata-
lunya, n’hi ha 56 que són d’interès comunitari, d’acord 
amb l’annex II de la Directiva 92/44/CEE, coneguda com a 
Directiva d’hàbitats: 13 de flora i 43 de fauna. Sobre el to-
tal d’espècies de l’annex, 911, Catalunya n’acull el 6,2%, 
una xifra notable, sobretot si es tenen en compte les di-
mensions de Catalunya i el fet que no té hàbitats propis de 
la regió macaronèsica (per a la qual hi ha definides més de 
100 espècies d’interès).

Pel que fa al grau d’amenaça, hi ha dades del 2002 i del 
2012 sobre l’estatus d’amenaça per als ocells nidificants 
(figura 5.7).
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Prat  Miró (Aransa) Foto: Roger Bassols-Morey

FIGURA 5.7
Espècies nidificants a Catalunya segons categories d’amenaça de la IUCN. Avaluacions de 2002 i 2012.

 
Font: ICO. 2013. Estatus d’amenaça dels ocells nidificants de Catalunya 2012. Llista vermella dels ocells nidificants de Catalunya 
2012. Institut Català d’Ornitologia.
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L’indicador de llista vermella per a espècies europees (RLI) 
mesura la proporció d’espècies que hom espera que so-
brevisquin en absència d’accions de conservació addicio-
nals, sobre un conjunt de 6.000 espècies seleccionades. 
Valors alts d’RLI (propers a 1) indiquen baix risc d’extin-
ció, i a la inversa: valor baixos (propers a 0) d’RLI reflec-
teixen menys possibilitat de sobreviure.

A Catalunya, hi ha dades d’RLI per a ocells nidificants 
per als anys 2002 i 2012, que adopten valors de 0,804 i 
0,838 respectivament (Figura 5.8), la qual cosa indica que 
el risc d’extinció és baix, o en altres paraules, que més 
del 80% de les espècies es mantindran sense problemes 
en el futur si es conserven les condicions actuals, i que 
el percentatge restant té un cert risc de desaparèixer si 
no es prenen mesures addicionals de conservació. Les 
dimensions reduïdes de Catalunya i el fet que la majoria 
d’espècies es distribueixen entre dos llocs amb amenaces 
notables, com són els secans de Lleida i el delta de l’Ebre, 
fan que el risc d’extinció sigui, per a algunes espècies, 
força alt.

Segons les dades del Banc de dades de biodiversitat de 
Catalunya, en relació amb les espècies europees, s’ha 
estimat el valor d’RLI per a altres grups faunístics i s’han 
obtingut els valors següents: amfibis, 0,974; mamífers, 
0,961; rèptils, 0,952. I un valor mitjà, per a totes les espè-
cies avaluades, de 0,961.

5.3.3  Espais naturals protegits

El nombre d’espais naturals protegits a Catalunya a l’any 
2014 és de 184, i ocupen poc menys del 32% del territori 
(figura 5.9, figura 5.10, figura 5.11 i taula 5.3).

Un subgrup dels espais naturals són els anomenats es-
pais de protecció especial (ENPE): els parcs nacionals, els 
paratges naturals d’interès nacional, les reserves naturals 
integrals, les reserves naturals parcials i els parcs naturals 
(figura 5.12). Aquestes figures de protecció especial re-
presenten el 26,8% del total de la superfície protegida i el 
9,2% del territori de Catalunya.

Dins el conjunt dels espais naturals protegits hi ha inclo-
sa, també, la xarxa Natura 2000, en part solapada amb 
espais de protecció especial, la qual ha anat incrementat 
des que es va aprovar l’any 2006. 

Aquell any, la Generalitat de Catalunya va aprovar la pro-
posta catalana a la xarxa europea Natura 2000, amb 
957.000 ha terrestres (29,8% del territori) i 84.100 ha ma-
rines. L’any 2014 hi ha 979.678,13 ha terrestres (30,51 % 
de Catalunya) i 85.512,40 ha marines.

Es calcula que l’aportació de Catalunya al total europeu 
de la xarxa Natura 2000 és de l’1,12%. La xarxa Natu-
ra 2000 a Catalunya comprèn majoritàriament espais de 
l’àrea biogeogràfica mediterrània, tot i que també hi ha 
llocs Natura 2000 a l’àrea alpina (Pirineu i Prepirineu). Mit-
jançant l’Acord del Govern 150/2014, del mes de novem-
bre, s’han declarat com a zones especials de conservació 
(ZEC) 86 espais LIC de la regió biogeogràfica mediterrà-
nia. Sumats a la declaració de les ZEC de la regió alpina 
(acord de Govern 176/2013)  i de la mediterrània estèpica 
(acord de Govern 166/2013) fetes el 2013 –de 22 i 7 es-
pais respectivament-, sumen 115 espais ZEC, els quals, 
amb les dues zones exclusivament ZEPA, completen el 
desplegament de la xarxa Natura 2000 a tot el territori 
català (taula 5.3).

Pel que fa a la declaració de LIC i ZEPA marines, en funció 
dels 44 nous espais LIC i ZEPA marins declarats pel Minis-
teri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, s’han de-
limitat els espais marins situats a Catalunya i se n’ha es-
tablert l’instrument de gestió: el LIC Sistema de cañones 
submarinos occidentales del Golfo de León (ESZZ16001) 
i les tres ZEPA Delta del Ebro-Columbretes (ES0000512), 
Baix Llobregat-Garraf (ES0000513) i Mar del Empordà 
(ES0000514).

FIGURA 5.8
Indicador de llista vermella (RLI) per a ocells nidificants  
a Catalunya. 2002-2012

 
Font: ICO. 2013. Estatus d’amenaça dels ocells nidificants de Cata- 
lunya 2012. Llista vermella dels ocells nidificants de Catalunya 2012. 
Institut Català d’Ornitologia.
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Vall del Nou Creus Foto: Victor Molas

Wiki loves earth 2015: Finalista àmbit comarques gironines

FIGURA 5.9
Evolució de la superfície relativa dels espais naturals protegits terrestres de Catalunya entre els anys 2006 i 2014.

Font: Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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TAULA 5.3
Situació del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), xarxa Natura 2000 i d’altres espais amb alguna figura de protecció. 

Superfície

Nombre
d'espais

Hectàrees 
terrestres

Hectàrees 
marines

Percentatge respecte del total 
de Catalunya3

PEIN 184 1.018.530 86.473 31,72

ENPE1 103 296.351 5.530 9,23

Parc Natural 13 237.645 5.530 7,40

Paratge Natural d'Interès Nacional 7 12.032 20 0,37

Reserva Natural Integral 6 1.829 20 0,06

Parc Nacional 1 13.900 - 0,43

RNFS 13 2.022 143 0,06

Xarxa Natura 2000 8 tipologies ecològiques2 979.678 85.512 30,51

1 Inclou les reserves naturals parcials i les zones perifèriques de protecció. Tots els ENPE s’inclouen dins del PEIN.
2 Els espais del Pirineu, els del Prepirineu, la plana agrícola, la muntanya interior, les aigües continentals, la muntanya litoral, els aiguamolls litorals i els espais 
marins. 
3 Total terrestre.
ENPE: espai natural de protecció especial.
RNFS: reserves naturals de fauna salvatge declarades, pendents de convalidació a l’efecte de la delimitació definitiva dels espais.

Font: Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.

1 Superfície terrestre i marina 

Font: Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Any 1992  2006 20141

Percentatge  < 10% 30,81% 31,72%

FIGURA 5.10
Sèrie evolutiva dels espais naturals protegits. Període 1992 – 2014.
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Font: Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.

FIGURA 5.11
Espais naturals de protecció especial (ENPE), Pla d’espais d’interès natural (PEIN), i xarxa Natura 2000. 
Any 2014.

Límits comarcals
Espais naturals de protecció especial
Espais inclosos al Pla d’espais d’interès natural  
i a la xarxa Natura 2000

FIGURA 5.12
Superfície relativa dels espais naturals de protecció especial (ENPE) de Catalunya els anys 2006 i 2014.

Font: Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Cal destacar que l’any 2014 han començat les tasques 
per a la declaració del Parc Natural de les Capçaleres del 
Ter i del Freser, fins ara un espai inclòs al PEIN i a xarxa 
Natura 2000 com a ZEPA i ZEC. La delimitació del nou 
parc, a més de respondre a criteris de representativitat 
i diversitat d’hàbitats i espècies, atén altres criteris, com 

ara la millora de la connectivitat i complementarietat eco-
lògica, protecció de la geodiversitat i reconeixement de la 
identitat cultural; i té present el potencial de dinamització 
socioeconòmica que pot suposar aquesta figura de pro-
tecció en el marc d’un territori d’alta muntanya poc poblat 
però de gran interès natural, paisatgístic, històric i turístic.

5.3.4 Gestió forestal

a) Forests públiques

Les forests públiques es caracteritzen per la variabilitat 
d’espais que ocupen i la diversitat d’ecosistemes que su-
porten, la qual cosa els dota d’una gran varietat des del 
punt de vista geològic, climàtic i, per tant, florístic, faunís-
tic i paisatgístic. 

Sovint se situen a les cotes més elevades de les mun-
tanyes, o en capçaleres de rius i torrents; malgrat això, 
també hi ha forests públiques a llindar del mar, com la 
duna litoral, al terme municipal de l’Escala, la muntanya 
de Colera, la muntanya de Portbou o d’altres ubicades als 
aiguamolls de l’Empordà i al delta de l’Ebre.

Al territori de Catalunya hi figuren tres regions biogeogrà-
fiques: la boreoalpina (amb predomini de pinedes de pi 
negre, avetoses i prats alpins), l’eurosiberiana (amb pine-
des de pi roig, rouredes i fagedes) i la mediterrània (amb 

alzinars, carrascars, brolles, màquies, matollars, etc.), a 
més de la vegetació de ribera. A les forest públiques hi ha 
representades la vegetació d’aquestes tres regions bio-
geogràfiques. 

A Catalunya hi ha més de 900 forests públiques, que ocu-
pen una superfície forestal de 490.000 hectàrees apro-
ximadament (el 23% de la superfície forestal del país). 
Majoritàriament, la propietat d’aquestes forests és de les 
entitats locals (principalment ajuntaments i entitats muni-
cipals descentralitzades).

A l’any 2014, del total de forests públiques, 455 estan 
ordenades amb un instrument d’ordenació forestal (IOF). 
La superfície d’aquestes forests és de 254.886 hectàrees 
(taula 5.4).

Bosc del Montseny Foto: Victor Molas

Wiki loves earth 2015: Finalista àmbit metropolità de Barcelona
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En l’àmbit europeu hi ha un sistema de certificació fores-
tal que s’aplica majoritàriament a Catalunya i que és pro-
mogut pels propietaris privats europeus i de la indústria, 
el Programa de reconeixement de la certificació forestal 
(PEFC, en les sigles en anglès), que aporta normes o cri-
teris de sostenibilitat. Els sistemes de certificació forestal, 
pretenen que el consumidor, mitjançant l’etiquetatge del 

producte final, tingui garanties que els productes d’origen 
forestal que consumeix procedeixen de boscos gestionats 
de manera sostenible. Tenen caràcter voluntari, fomenten 
la preservació de boscos, la biodiversitat i el patrimoni na-
tural, així com el desenvolupament econòmic. La taula 5.5 
mostra el nombre de forests que tenen atorgada aquesta 
certificació i la superfície forestal que abasten.

Si fem una distribució comarcal s’observa (figura 5.13) 
com les que tenen més superfície forestal pública són les 
comarques de muntanya, entre les quals el Pallars Sobirà, 

la Vall d’Aran, l’Alt Urgell, però també el Baix Ebre, la Terra 
Alta i el Montsià, que no són comarques pròpiament de 
muntanya.

TAULA 5.4
Evolució de l’ordenació forestal de forests públiques. Període 2001 – 2014.

TAULA 5.5
Ordenació forestal de forests públiques segons el PEFC. Any 2014.

Any
Nombre de forests públiques 

ordenades per any *
Superfície pública ordenada per 

any (ha) *

2001 24 7.269,69

2002 4 11.126,94

2003 29 18.335,36

2004 76 51.703,46

2005 126 64.493,52

2006 32 14.397,12

2007 56 38.549,89

2008 64 47.001,88

2009 71 34.762,29

2010 30 17.286,87

2011 36 12.429,60

2012 73 24.919,12

2013 24 10.296,00

2014 12 4.918,29

Ordenacions vigents 2014 455 254.886

* Les dades no són acumulatives.

Font: Servei de Gestió Forestal. Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural.

Nombre de forests certificades Superfície forestal (ha)

Forests amb certificació PEFC * 56 30.337,63

*Programme for Endorsement of Forest Certification (Programa de reconeixement de la certificació forestal).

Font: Servei de Gestió Forestal. Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural.
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FIGURA 5.13
Distribució comarcal de les superfícies forestals públiques. Any 2014.

Font: Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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b) Forests privades

A Catalunya, la propietat majoritària de la superfície fo-
restal i nombre de forests és d’àmbit privat. Aquestes fin-
ques, de la mateixa manera que les finques públiques, 
s’ordenen amb instruments d’ordenació forestal (IOF). 

D’una banda, disposem dels plans tècnics de gestió i mi-
llora forestal (PTGMF) creats per la Llei 6/1988, forestal 
de Catalunya, per a les finques de més de 25 hectàre-

es i, per altra banda, els plans simples de gestió forestal 
(PSGF), creats per la Llei 31/2002, de mesures fiscals i 
administratives, per a les finques forestals de menys de 
25 hectàrees.

A l’any 2014, hi havia 2.991 PTGMF vigents amb més de 
450.000 hectàrees ordenades i 450 PSGF amb més de 
5.500 hectàrees ordenades (taula 5.6).

Llanega (Hygrophorus latitabundus) Foto: Roger Bassols-Morey
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TAULA 5.6
Evolució de l’ordenació forestal de finques privades (plans tècnics de gestió i millora forestal i plans simples de 
gestió forestal). Període 2000-2014.

Any PTGMF vigents*
Superfície orde-
nada (ha) amb 
PTGMF vigent*

Nombre de PTGMF 
aprovats per anys*

Superfície ordenada (ha) 
amb PTGMF per any*

2000 1.047 164.113,7 171 28.925,1

2001 1.308 205.511,2 273 43.324,9

2002 1.679 259.989,2 377 56.336,6

2003 2.033 309.023,6 364 50.201,5

2004 2.312 348.520,5 312 44.875,7

2005 2.550 379.111,5 308 37.701,0

2006 2.601 389.527,2 203 30.433,9

2007 2.733 405.641,0 242 34.058,5

2008 2.787 413.248,3 150 20.052,4

2009 2.833 419.339,70 207 28.293,3

2010 2.893 424.458,80 173 27.892,7

2011 2.884 424.327,00 148 23.067

2012 2.893 428.407,57 160 24.274

2013 2.974 444.896 285 43.412

2014 2.991 452.476 172 27.329

Any PSGF vigents*
Superfície ordena-
da (ha) amb PSGF 

vigent*

Nombre de PSGF 
aprovats per anys*

Superfície ordenada (ha) 
amb PSGF per any*

2004 18 255,1 18 255,1

2005 113 1.322,0 95 1.066,9

2006 180 2.061,6 67 739,6

2007 199 2.323,7 19 262,1

2008 218 2567,03 19 243,3

2009 231 2.761,50 14 218,8

2010 260 3.154,20 29 392,7

2011 290 3.452,00 31 320

2012 331 3.941,40 41 496

2013 395 4.743 64 802

2014 450 5.529 56 796

Total PTGMF 
i PSGF 2014

3.441 458.005,0 228 28.125,0

*Les dades no són acumulatives, mostren els totals anuals.

Font: Centre de la Propietat Forestal.
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5.4 Missatges clau

El nombre d’espais naturals protegits a 
Catalunya a l’any 2014 és de 184, i ocupen 
un 31,72% del territori.

Els espais naturals de protecció especial 
els formen 5 figures de protecció: el parcs 
nacionals, els parcs naturals, les reserves 
naturals integrals i les parcials i els paratges 
naturals d’interès nacional. Aquestes 
figures representen el 26,8% del total de la 
superfície protegida i el 9,2% del territori de 
Catalunya.

Es calcula que l’aportació de Catalunya al 
total europeu de la xarxa Natura 2000 és de 
l’1,12%. La xarxa Natura 2000 a Catalunya 
comprèn majoritàriament espais de l’àrea 
biogeogràfica mediterrània, tot i que també 
hi ha llocs Natura 2000 a l’àrea alpina 
(Pirineu i Prepirineu). 

L’any 2014 s’ha prioritzat 19 hàbitats que 
tenen un elevat interès de conservació i un 
alt grau d’amenaça. Aquests hàbitats tenen 
poca representació territorial, escasses 
localitzacions i, a més, superfícies reduïdes. 
Se n’ha diagnosticat l’estat de conservació. 

A Catalunya hi ha més de 900 forests 
públiques, que ocupen una superfície 
forestal de 450.000 hectàrees 
aproximadament (el 23% de la superfície 
forestal del país). A l’any 2014, el 56 % de 
les forests públiques, 455, estan ordenades. 
La superfície d’aquestes forests és de 
254.886 hectàrees.

El gran gruix de la superfície forestal de 
Catalunya és de propietat privada. Els 
Instruments d’ordenació forestal garanteixen 
la gestió d’aquestes propietats de manera 
sostenible. A l’any 2014, hi ha 2.991 PTGMF 
vigents amb 452.476 hectàrees ordenades 
i 450 PSGF, per a finques de menys de 25 
hectàrees, amb més de 5.529 hectàrees 
ordenades.
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5.5 Càpsules d’informació

Elaborat per l’Institut Cerdà i finançat per La Cai-
xa, aquest estudi valora l’impacte econòmic i so-
cial dels espais naturals protegits de Catalunya. 
D’acord amb l’anàlisi de 16 espais protegits amb 
gestió activa, s’ha conclòs que cada euro invertit 
en aquests espais genera un retorn de 8,8 eur de 
valor afegit brut, i que els efectes són positius en 
termes de llocs de treball generats en l’agricultu-
ra, en el sector serveis associat a l’existència de 
l’espai protegit i derivats de la mateixa gestió de 
l’espai protegit.

La recerca revela que els 16 espais naturals analit-
zats generen 192 milions d’euros anuals en forma 
de valor afegit brut associat a activitats del sector 
serveis (un 83%), a la gestió dels mateixos espais 
(un 9%) i a activitats agrícoles (un 8%). Pel que fa 
a l’ocupació, durant l’any 2013 el conjunt d’espais 
naturals generaven 5.110 llocs de treball.

Segons l’estudi, la gestió dels espais naturals és 
un factor clau per mesurar els efectes socioeconò-
mics que produeix cadascun dels espai analitzats, 
que són més notables en els territoris de muntanya.

IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DELS ESPAIS 
NATURALS PROTEGITS CATALUNYA

LA INFORMACIÓ COM A BASE DE LA 
CONSERVACIÓ DELS HÀBITATS I LES 
ESPÈCIES. MANUAL DELS HÀBITATS 
LITORALS DE CATALUNYA

Prèviament a la declaració d’un espai protegit o 
de protecció d’hàbitats o espècies, cal fer estudis 
detallats de l’objecte a protegir. Cal saber amb 
precisió on es troben els hàbitats que necessiten 
més protecció, i entendre perfectament les seves 
característiques i funcions. Això és el que s’ha fet 
amb els hàbitats d’un àmbit que fins ara no havia 
estat analitzat en detall: el litoral.

El Manual dels hàbitats litorals de Catalunya és 
una obra per a la divulgació de la informació de 
caràcter ambiental i, alhora, una eina de suport 
per facilitar la comprensió de la cartografia prè-
viament publicada. Aquest Manual s’ha elaborat 
i publicat per difondre la informació generada en 
el projecte “Cartografia dels hàbitats litorals de 
Catalunya 2010-2012”, amb l’objectiu d’identifi-
car, caracteritzar i cartografiar els hàbitats dels 
àmbits supralitoral, mediolitoral i infralitoral supe-
rior de la costa de Catalunya descrits inicialment 
en el Manual dels hàbitats de Catalunya (volum 
II, 2008). 

Des d’una perspectiva tècnica i acadèmica, per-
met conèixer i saber on hi ha espècies i hàbitats 
bioindicadors de la bona qualitat de l’aigua, de-
tectar espècies poc comunes o d’especial inte-
rès per a la conservació, i espècies que es creien 
extingides a Catalunya. Des del punt de vista na-
turalista, la riquesa de fotografies, imatges i des-
cripcions dels hàbitats, permeten conèixer millor 
els racons del litoral més familiars.

D’aquesta manera, el Manual dels hàbitats litorals 
de Catalunya s’emmarca dins dels projectes d’in-
formació, avaluació i seguiment del patrimoni na-
tural i la biodiversitat que és part de la garantia de 
l’accés a la informació ambiental i per a l’imple-
mentació de mandats i directrius internacionals 
en aquesta matèria per part de l’Administració.

ETH PORTILHON,
VAL D’ARAN

Foto: Serrahèra

Wiki loves earth 2014: 3r. premi àmbit Alt Pirineu i Aran
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PLA ESTRATÈGIC DELS ESPAIS NATURALS 
PROTEGITS DE CATALUNYA

FLAMENCS A LA 
PUNTA DE LA BANYA. 

DELTA DE L’EBRE

Foto: Mikipons

Wiki loves earth 2014: Finalista àmbit Terres de l’Ebre

Catalunya té una llarga tradició en la protec-
ció dels seus espais naturals, amb iniciatives i 
experiències més que centenàries: des de les 
aportacions de l’excursionisme, amb la simbòli-
ca fundació el 1876 de l’Associació Catalanista 
d’Excursions Científiques o la fundació l’any 1899 
de la Institució Catalana d’Història Natural.

Actualment el sistema d’espais naturals prote-
gits a Catalunya deriva de la legislació catalana, 
espanyola i europea, i es declaren mitjançant di-
versos instruments jurídics, segons la categoria a 
què pertanyen. Una gran categoria la componen 
els espais de protecció especial: parcs nacionals 
(a Catalunya n’hi ha sols un, el d’Aigüestortes i 
Estany de St. Maurici), els parcs naturals (n’hi ha 
14), les reserves naturals (integrals i parcials), i 
els paratges naturals d’interès nacional. La resta 
d’espais protegits són els espais d’interès natural 
i de la xarxa Natura 2000.

Més del 30% del territori de Catalunya té alguna 
o altra figura de protecció (i de vegades superpo-
sades), la qual cosa no només ens equipara en 
percentatge als països del nostre entorn, sinó que 
explicita la gran diversitat natural del nostre país, 
i garanteix la conservació de la majoria d’indrets 
de més valor natural.

Un cop establerta ja la xarxa bàsica de protecció 
d’espais naturals en termes quantitatius, s’atorga 
ara prioritat a la qualitat de la protecció, cosa que 
s’ha fet seguint diversos criteris tècnics. Es trac-
ta de criteris basats en els valors naturals qua-
lificats, en la representació del patrimoni natural 
de Catalunya, en l’aprofitament ordenat dels seus 
recursos i en el desenvolupament socioeconòmic 
en el territori.

És per donar a conèixer aquests criteris i les con-
clusions que es desprenen d’aplicar-los, que s’ha 
elaborat i fet públic el Pla estratègic dels espais 
naturals protegits de Catalunya, amb un horitzó 
de 10 anys.

Una primera fase (2014 – 2017) preveu l’aprovació 
de tres nous parcs naturals: el de les Capçaleres 
del Ter i del Freser (declarat el setembre de 2014), 
el del Montsec i el de les muntanyes de Prades. 
Una segona fase (2018 – 2024) se centrarà en la 
incorporació d’altres espais que millorin la repre-
sentativitat i la distribució territorial dels espais 
de protecció especial.
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5.6 Per a saber-ne més

Pàgines web

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Patrimoni Natural
http://bit.ly/1E4R3sl

Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria de 
Medi Ambient
http://bit.ly/1wf9mIS

Estudi sobre l’impacte econòmic i social des espais 
naturals protegits Catalunya
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/
docs/2015/07/24/13/39/ecb89c1d-a48b-414b-8a73-
e91ce930ebe8.pdf
https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/
Estaticos/pdf/Medio_Ambiente/impacto_economico_y_
social_espacios_naturales_protegidos_catalunya_ca.pdf

Manual dels hàbitats litorals de Catalunya
http://manualpdf.businesscatalyst.com/index.html

Institució Catalana d’Història Natural
http://ichn.iec.cat/

International Union for Conservation of Nature
http://www.iucn.org/

Xarxa de Custòdia del Territori
http://www.custodiaterritori.org/

Xarxa de Parcs Naturals
http://parcs.diba.cat/
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6. RESIDUS

Ecoparc Barcelona Foto: Agència de Residus de Catalunya
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6. RESIDUS

6.1 Presentació

En els darrers anys la gestió dels residus a Catalunya s’ha 
orientat a aconseguir una dissociació de la relació existent 
entre creixement econòmic i producció de residus, orien-
tació que suposa una important evolució i modernització 
de la política de residus. Amb vinculació amb aquesta dis-
sociació, també s’orienta a maximitzar l’aprofitament dels 
recursos de forma que es minimitzin els impactes associ-
ats a la seva gestió. 

D’altra banda, veure els residus com a recurs permet in-
corporar els elements bàsics de l’economia circular i ver-
da en el nostre dia a dia, contribuint a la generació de 
llocs de treball, l’estalvi de matèries primeres i d’energia, 
i la generació de riquesa associada a l’activitat de gestió 
d’aquests residus.

Alhora, les mesures que siguin adoptades per a la gestió 
dels residus han de ser coherents amb les estratègies de 
lluita contra el canvi climàtic, i aquest és un aspecte re-
llevant, ja que hi ha un potencial significatiu de reducció 
d’emissions de gasos amb efecte hivernacle associades 
al sector dels residus.

Tot plegat desemboca en una gestió dels residus que ha 
d’orientar-se d’acord amb l’ordre de prioritats següent: 
prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, al-
tres tipus de valorització (inclosa l’energètica), i elimina-
ció. Durant 2014 s’ha continuat treballant per aconseguir 
implantar plenament aquesta jerarquia i avançar en les 
orientacions indicades. En aquest sentit, cal remarcar el 
paper clau del Programa general de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), 
nou instrument per a la gestió dels residus que s’ha redac-
tat plenament en consonància amb aquests principis. 

Pel que fa a l’any 2104, es fa palès novament que la pro-
ducció de residus reflecteix les circumstàncies que està 
vivint el país en termes econòmics des de 2007-2008. 
Així, aquest any sembla que es detecta un inici de canvi 
en les tendències descendents en la producció que s’ob-
servaven els darrers anys fins al 2013: hi ha un lleuger 
increment de la producció de residus municipals en valor 
absolut i per habitant; augmenta la recollida selectiva tant 
en termes absoluts com en relació amb els residus pro-
duïts; sembla que s’atura la caiguda en la producció de 
residus industrials, ja que es manté estable per tercer any 
consecutiu el volum produït; hi ha un lleuger increment del 
nombre d’empreses inscrites al Registre de productors; 
també s’observa un increment en el volum de residus pro-
cedents de la construcció. 

6.2 Fets destacables del 2014

- Es realitza el procés de participació del PRECAT20 
i del PINFRECAT20

Durant 2014 l’ARC, amb la col·laboració de la Direcció Ge-
neral de Polítiques Ambientals, ha dut a terme un procés 
participatiu adreçat als ens locals, productors, gestors, 
món associatiu i a la ciutadania en general, per debatre 
el nou Programa general de prevenció i gestió de residus 
i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i el nou 
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de resi-
dus municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20).

Els comentaris i aportacions s’han fet arribar mitjançant 
un formulari en línia i s’han realitzat 8 sessions presenci-
als d’informació i debat. S’han recollit unes 1.500 apor-
tacions, 900 de les quals centrades en la voluntat d’in-
crementar la valorització material; en l’economia circular, 
baixa en carboni, i en la reducció de la generació de resi-
dus, la prevenció i la reutilització. El 69% de les propostes 
s’han incorporat als documents de la nova planificació de 
residus. La sessió de retorn de les aportacions s’ha fet el 
mes de maig.

- Es crea el nou cànon de residus industrials

Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus mu-
nicipals i de la construcció són impostos ecològics que 
incentiven un comportament més respectuós amb el medi 
ambient i impulsen mesures de minimització i de valorit-
zació material dels residus. Aquests cànons són instru-
ments econòmics que contribueixen al finançament del 
cost que comporta la implantació de la gestió sostenible 
dels residus.

El 2014 la Generalitat de Catalunya ha creat un cànon de 
residus industrials, que afecta als productors que portin 
els seus residus a abocadors de Tipus II. L’exigència del 
100% del tribut s’ha graduat en quatre anys i s’ha previst 
la possibilitat que les indústries o els sectors industrials 
puguin estar exempts de l’impost, si tenen un acord vo-
luntari amb la Generalitat per impulsar la valorització de 
llurs residus durant l’exercici 2014. L’Agència de Residus 
de Catalunya està duent a terme diverses línies de treball 
per afavorir la prevenció i la valorització de residus indus-
trials.
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Deixalleria

Ecoparc Barcelona

Foto: Agència de Residus de Catalunya

Foto: Agència de Residus de Catalunya

6.3 Aspectes rellevants en l’estat del vector ambiental Residus

L’any 2014 s’han generat a Catalunya 3.650.849 tones de 
residus municipals. Això significa un increment del 1,73% 
respecte de les 3.588.636 generades el 2013, xifra que 
trenca la tendència a la reducció que s’observava des del 
2007 (Figura 6.2). Durant aquest mateix període la pobla-
ció ha disminuït un 0,46%.

La recollida selectiva ha representat el 38,4% del total. 
Tant en valor absolut com relatiu, aquesta destinació s’ha 
incrementat l’any 2014 i retorna al que havia estat la seva 
tendència creixent des de fa més d’una dècada.

La metanització mostra una tendència general creixent, 
amb escasses excepcions, tant en termes relatius com 
absoluts. La incineració presenta també un lleuger incre-

ment en valors absoluts i relatius, a diferència d’altres 
anys, en què s’anaven reduint aquestes xifres. La deposi-
ció controlada manté la tendència decreixent al llarg dels 
anys, tan en valor absolut com relatiu. 

La producció de residus per habitant i dia s’ha situat en 
1,33 (per sota del valor 1,35 que es va produir el 2012, 
però per sobre del de 1,30 del 2013). La progressiva da-
vallada en la producció de residus per habitant s’estava 
detectant des de l’any 2004 (figura 6.3). Si comparem els 
residus generats per cada habitant a Catalunya i altres 
països de la UE-27 (figura 6.3), observem que la nostra és 
una posició intermèdia i amb uns valors força similars a la 
mitjana de la UE-27.



99

En percentatge, la proporció recollida de paper i cartró i 
les restes de poda sobre el total del recollit selectivament 
s’ha incrementat el 2014 respecte de 2013 (a diferència 
del que va succeir el 2013 respecte als anys immediata-
ment anteriors); la resta de fraccions han baixat lleugera-
ment (vidre) o de forma més accentuada (envasos lleugers 
i fracció orgànica). En termes absoluts, totes les fraccions 
han pujat, trencant la tendència que mantenien des del 
2010 (figura 6.5). 

En comparació amb altres territoris, a Catalunya la gene-
ració de residus municipals el 2014 s’ha situat en 485 kg/
hab./any, valor molt similar a la mitjana europea de 2013 
(481 kg/hab./any) (figura 6.6). 

Les diferències entre països en la gestió dels residus mu-
nicipals s’identifiquen segons les quantitats de residus 
municipals gestionats mitjançant dipòsit, incineració, re-
ciclatge i mitjançant el tractament biològic dels residus 
orgànics (figura 6.7). La normativa europea estableix la je-
rarquia de gestió que tendeix a disminuir la disposició final 
dels residus. El tractament biològic dels residus orgànics, 
juntament amb el reciclatge constitueix la valorització ma-
terial. En el conjunt europeu EU-27, Catalunya presenta 
una fracció més petita adreçada a la incineració i també a 
compostatge i digestió, la deposició és proporcionalment 
més elevada  així com el reciclatge (figura 6.7).

FIGURA 6.1
Evolució del volum de residus municipals recollits selectivament entre 2011 i 2014 (tones).

Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 6.2
Destinacions en el tractament dels residus municipals. Període 2005-2014. 

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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El mapa de la figura 6.8 mostra les diferències comarcals 
en el percentatge de recollida selectiva pel que fa a la 
generació de residus municipals. Les comarques que més 
residus generen són les que formen l’Àrea metropolitana 
de Barcelona i els seus voltants i les properes a les zones 
litorals. Aquestes són les comarques més poblades del 
conjunt del país.

La figura 6.9 presenta les instal·lacions per al tractament 
de residus municipals situades per comarques. A final de 
2013 els diversos tipus d’instal·lacions dedicades al trac-
tament de residus municipals sumaven un total de 567 en 
funcionament.

20142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kg/hab./dia

FIGURA 6.3 
Evolució de la generació de residus per capita. Període 2005-2014. 

Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 6.4
Residus per càpita (kg/hab./any) als països de la UE-27 l’any 2013 i a Catalunya l’any 2014.
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FIGURA 6.5
Recollida selectiva per tipus de residu en percentatge sobre el total recollit selectivament. Període 2011-2014. 

Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 6.6
Comparativa de la generació de residus municipals per càpita. Catalunya, Espanya i Unió Europea (27 països). 
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FIGURA 6.8
Mapa de generació de residus municipals per comarques. Any 2014. 

Generació de residus municipals (tones/any)
menys de 5.000 t/a
de 5.000 a 15.000 t/a
de 15.000 a 50.000 t/a
de 50.000 a 100.000 t/a
de 100.000 a 200.000 t/a
més de 200.000 t/a

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.

*Reciclatge material (no inclou el reciclatge de la fracció orgànica de residus municipals –FORM- que es comptabilitza en el tractament biològic). 
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 6.7
Comparativa de la destinació dels residus municipals, per país i tipus de tractament 2013. Dades de Catalunya de 2014. 
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Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.

6. RESIDUS

FIGURA 6.9
Mapa d’instal·lacions de residus municipals. Inici de 2014. El número de plantes no és directament comparable entre anys, 
perquè s’han produït canvis de criteri i noves definicions de tipus de plantes.

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Centre de tractament i reciclatge de frigorífics, equips afins i aires condicionats del Pont de Vilomara i Rocafort. Foto: Agència de Residus de Catalunya

6.3.1 Residus industrials

Al Registre de productors de residus industrials de Ca-
talunya l’any 2014 hi havia 17.986 empreses inscrites; el 
2013 n’hi havia 17.927. L’evolució és descendent des del 
màxim assolit l’any 2007 (23.066 empreses inscrites) fins 
al 2013, la qual cosa es pot atribuir als efectes de la crisi 
econòmica (figura 6.10), però el 2014 s’observa un lleuger 
repunt que potser és indicatiu que es comença a produir 
un canvi de tendència.

La generació de residus de l’activitat industrial a Catalu-
nya s’ha situat l’any 2014 en un total de 3,6 milions de 
tones de residus; amb aquesta xifra, el volum es manté 

estable per tercer any consecutiu i trenca la tendència a la 
baixa que es va iniciar amb l’entrada de la crisi econòmica 
(caiguda del 29,1% des de 2008). El 2014, l’11,4% (0,4 
milions de tones) dels residus generats han estat residus 
especials (els que tenen més potencial contaminant); les 
activitats industrials que han generat més residus especi-
als són les industries del sector químic i farmacèutic se-
guides de les del sector metal·lúrgic. El 88,6% dels resi-
dus generats han estat residus no especials (3,2 milions 
de tones) provinents principalment del sector agroalimen-
tari, el sector metal·lúrgic i el sector paperer (figura 6.11).

Els tractaments que han rebut l’any 2014 els residus in-
dustrials es mostren segons el volum tractat a la figura 
6.12 (exclou els fangs de les depuradores). La via de ges-
tió principal és la valorització: ha representat el 79,1% de 
la gestió, si es té en compte la valorització en origen, la 
gestió de residus com a subproductes, la valorització ma-
terial externa i la valorització energètica; aquest valor és 
lleugerament superior al de 2013. Les activitats industrials 
que valoritzen més residus són les indústries agroalimen-
tàries, les metal·lúrgiques i les del paper. La deposició 
controlada ha representat el 15,1% de la gestió dels resi-
dus de l’activitat industrial.

El mapa de la figura 6.13 mostra les diferències comarcals 
en la generació de residus industrials declarats, en una 
classificació per tones/any.

La figura 6.14 presenta les instal·lacions per al tractament 
de residus industrials situades per comarques. A final de 
2013 els diversos tipus d’instal·lacions sumaven un total 
de 937, de les quals 19 eren de gestió en origen i 918 eren 
de gestió externa.
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FIGURA 6.10 
Evolució del nombre d’empreses inscrites al Registre de productors de residus industrials. Període 2005-2014. 

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 6.11
Evolució dels residus industrials declarats. Període 2005-2014.

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 6.12
Tractament dels residus industrials declarats. Any 2014. 
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Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.

FIGURA 6.13
Mapa de generació de residus industrials per comarques. Any 2014. 
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Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.

6. RESIDUS

FIGURA 6.14
Mapa d’instal·lacions de residus industrials. Inici de 2014. El número de plantes no és directament comparable entre anys, 
perquè s’han produït canvis de criteri i noves definicions de tipus de plantes.

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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6.3.2 Residus de la construcció

Els residus de la construcció es poden considerar inerts 
o assimilables a inerts, però ocupen un gran volum i, per 
això, provoquen un gran impacte visual. Una petita fracció 
formen part dels residus especials, com l’amiant i els pro-
ductes que el contenen i les travesses de les vies de tren, 
els quals s’han de gestionat correctament.

L’any 2014 a Catalunya s’han generat 2,7 milions de to-
nes de residus de la construcció, la qual cosa suposa un 
lleuger increment respecte de l’any anterior. El creixe-
ment del sector de l’edificació i l’obra civil a Catalunya va 
aconseguir un màxim de generació de residus l’any 2006. 
D’aleshores ençà, la generació de residus ha anat dismi-
nuint de forma progressiva, el que cal associar a la cai-
guda de l’activitat constructora. L’augment d’aquest any 
2014 podria indicar un canvi de tendència (figura 6.15).

El 2014 1,6 milions de tones de residus de la construcció 
i demolició s’han gestionat a través de deposició i s’han 
gestionat a través les plantes de valorització 1,1 milions 
de tones, el que suposa el 39,7% dels residus de cons-
trucció i demolició. La valorització es va incrementar de 
forma molt important l’any 2009 i 2010, quan va suposar 
el 57,6% d’aquests residus, gràcies a la implantació del 
cànon de deposició de residus de la construcció, mentre 
que des de l’any 2010 ha anat disminuint tant en per-
centatge com en valor absolut, tendència influïda per la 
suspensió temporal d’aquest cànon i la baixada de tarifes 
d’abocador. 

A final de 2013 hi ha a Catalunya 127 plantes de tracta-
ment de residus de la construcció i demolició, totes en 
funcionament, de les quals 57 són de valorització (reci-
clatge o triatge). N’hi ha 3 més en construcció.

FIGURA 6.15 
Evolució de la producció (entrades de residus a les instal·lacions de gestió) i gestió dels residus de la 
construcció i demolició. Període 2005-2014. 

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 6.16
Mapa d’instal·lacions de residus de la construcció. Inici de 2014. El número de plantes no és directament comparable entre 
anys, perquè s’han produït canvis de criteri i noves definicions de tipus de plantes.

Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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6.3.3 Sòls contaminats

Les característiques d’un sòl contaminat determinen 
aquells terrenys que han estat alterats negativament per 
la presència de components químics de caràcter perillós 
d’origen humà en una concentració que suposa un risc 
inacceptable per a la salut humana o el medi ambient, i 
ha estat declarat així mitjançant una resolució expressa. 

Les causes originàries poden ser diverses. Entre les prin-
cipals cal assenyalar una mala gestió de residus, males 
pràctiques en instal·lacions industrials o bé accidents en 
el transport, emmagatzematge o manipulació de produc-
tes químics. 

Els efectes que poden tenir els sòls contaminats són molt 
variats i poden representar un risc per a la salut humana i 
pels ecosistemes, a més d’una pèrdua de recursos.

D’acord amb els inventaris d’emplaçaments potencial-
ment contaminats realitzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya, a l’any 2014 s’havien identificat 2.282 empla-
çaments que poden presentar algun potencial de conta-
minació del sòl. Desprès d’una valoració exhaustiva cas 
per cas, els emplaçaments potencialment contaminats 
els quals han estat investigats i/o recuperats ha estat de 
1.217. 

L’origen d’aquests emplaçaments potencialment conta-
minats és majoritàriament industrial 52,25%) i comercial 
(28,41%), mentre que els deguts a abocaments incontro-
lats, antics abocadors, o dragats en ports, accidents de 
transport, abocaments accidentals i altres presenten per-
centatges menors (figura 6.17). La figura 6.18 mostra els 
principals contaminants que presenten. 

FIGURA 6.17
Distribució dels emplaçaments potencialment contaminats segons l’origen de la contaminació dels sòls 
per tipus d’activitat. Any 2014.

Emplaçaments industrials

Emplaçaments comercials

Antics abocadors

Abocaments incontrolats

Dragats en ports, accidents de transports o 

abocaments accidentals i altres

52%

28%

12%

5%

3%

Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

FIGURA 6.18
Principals contaminants dels emplaçaments potencialment contaminats. Any 2014.
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Hidrocarburs clorats
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Fenols 

40%

19%

14%
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1%

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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1. Reconeixement 
preliminar

2. Avaluació 
preliminar

3. Avaluació 
detallada

4. Recuperació

5. Acabament

Recopilació de la informació que permeti valorar la possibilitat que s’hagin produït 
o es produeixin contaminacions significatives al sòl en què s’ha desenvolupat una 
activitat. 

Si hi ha indicis de contaminació caldrà fer l’informe d’avaluació preliminar: disposar 
d’una primera aproximació real a la magnitud de la problemàtica; definir l’origen i la 
naturalesa del focus de contaminació, els vectors de transferència i els subjectes que 
s’han de protegir; i definir si calen actuacions d’emergència. 

Redacció de l’informe d’avaluació detallada: caracteritzar amb precisió els focus de 
contaminació, delimitar l’abast de la contaminació, determinar si el risc és acceptable 
o inacceptable i, en aquest segon cas, passar a la fase de recuperació del sòl. 

Mitjançant diversos tipus de tècniques. Per ordre de prioritat: tractar el sòl sense 
excavar el sòl contaminat i tractar-lo en el mateix emplaçament, excavar el sòl i trans-
portar-lo a una instal·lació de tractament, excavar el sòl i traslladar-lo com a residus a 
un dipòsit controlat, confinar el sòl i, tot aïllant la contaminació però sense eliminar-la.

El sòl pot ser destinat a altres usos en funció del tractament efectuat.

A la figura 6.19 es pot observar el moment del procés 
de recuperació en què estan el 2014 els emplaçaments 
potencialment contaminats. Cal tenir en compte que el 
procés de gestió d’un sòl contaminat està emmarcat en 
quatre etapes que segueixen la definició i la nomenclatu-
ra que ha establert l’Agència Europea de Medi Ambient 
(AEMA) (figura 6.20). 

Recuperació: en percentatge hi ha un lleuger augment de 
les actuacions acabades, però cal tenir en compte que hi 
ha un increment en nombres absoluts del total d’emplaça-
ments potencialment contaminats1. 

1 La gràfica que figura a Estat del medi ambient a Catalunya. Informe 2013, presenta 
algunes dades intercanviades. Les correctes són: actuacions acabades: 71%, 
reconeixement preliminar: 3%, avaluació preliminar: 6%, avaluació detallada: 10%, en 
recuperació: 10%.

FIGURA 6.19
Classificació dels emplaçaments potencialment contaminats segons l’etapa de la recuperació en què 
estiguin. Any 2014.

FIGURA 6.20
Etapes en la gestió d’un sòl contaminat, segons definició i nomenclatura de l’Agència Europea del Medi 
Ambient (AEMA).

Actuacions acabades

En recuperació

Avaluació detallada

Avaluació preliminar

Reconeixement preliminar

72%

10%

9%

6%

3%

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Agència de Residus de Catalunya seguint l’Agència Europea del Medi Ambient.
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6.3.4 El Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20)

Com a nou instrument per a la gestió dels residus, durant 
2013 es va redactar el Programa general de prevenció 
i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 
(PRECAT20) i durant 2014 s’ha efectuat un procés de par-
ticipació pública. Aquest instrument ha iniciat la tramitació 
d’aprovació del projecte de Decret. 

Les característiques principals del Programa es detallen a 
Medi ambient a Catalunya. Informe 2013 (Generalitat de 
Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2015). 
Als paràgrafs següents resumim el més destacable.

Com a novetat respecte de períodes anteriors, el Progra-
ma fusiona tres programes basats en l’origen de generació 
de residus (municipals, industrials i de la construcció) a un 
únic programa general orientat a la gestió de residus sota 
la visió de fluxos materials. Aquest canvi estratègic respon 
a la voluntat de vincular el binomi residu-recurs i fer visible 
la contribució de la correcta gestió dels residus amb l’ús 
eficient dels recursos.

El model de gestió de residus de Catalunya es configura 
conceptualment en el marc de l’economia circular. La va-
lorització energètica només es preveu en aquells casos 
en què el reciclatge material no és possible des d’un punt 
de vista tècnic o d’eficiència econòmica, però sempre es 
considera preferent davant la deposició en dipòsit contro-
lat. Aquest esquema general pretén reduir les necessitats 
de tractaments finalistes i minimitzar l’impacte de les ope-
racions d’eliminació mitjançant els requisits de tractament 
previ.

L’objectiu general del PRECAT20 és: “Determinar l’estra-
tègia d’actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de prevenció i de gestió de residus fins a l’any 2020, sota 
la perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient 
dels recursos i afavorint el desenvolupament d’una eco-
nomia circular i baixa en carboni.” 

El Programa es basa en una visió que, per a l’any 2050, 
vol que a Catalunya s’hagin assolit els reptes següents:

- S’ha reduït molt significativament la producció de 
residus en un context de disminució general de 
tots els impactes.

- Els residus generats tenen assegurada la seva 
valorització i, en conseqüència, la deposició i la in-
cineració s’han descartat com a formes vàlides de 
gestió.

- La valorització energètica s’ha limitat als residus 
que no es poden valoritzar materialment i es fa 
amb processos d’alta eficiència.

- El sector català de la gestió de residus ha esde-
vingut punter i innovador i s’ha especialitzat en la 
recuperació de materials d’alt valor afegit.

- Les infraestructures i, en general, tots els sistemes 
de gestió de residus, han estat optimitzats tècnica-
ment i econòmicament.

- Els residus, incloent aquells que estiguin dipositats 
en abocadors, són considerats una font prioritària 
de recursos davant els recursos no renovables.

- S’ha avançat significativament, des de l’àmbit dels 
residus, cap a l’autosuficiència en matèria de re-
cursos.

- L’economia catalana ha assolit un model productiu 
i de consum sostenibles, ha interioritzat les bases 
de l’economia circular i ha avançat significativa-
ment en la seva aplicació.

- La societat catalana ha incorporat com a valor fo-
namental la sostenibilitat ambiental i econòmica i 
l’ús eficient dels recursos i no accepta el seu mal-
baratament.

- S’ha avançat significativament en la compatibilitat 
entre el desenvolupament d‘activitats humanes, 
especialment en l’àmbit productiu, i la protecció 
del sòl, i s’ha avançat molt significativament en la 
restauració dels sòls contaminats.

El PRECAT20 preveu reduir en els propers set anys un 
15% la generació de deixalles i que la recollida selectiva 
assoleixi el 60% del total.

En el cas d’assolir els objectius que planteja el PRE-
CAT20, s’estima que, d’una banda, s’estaria contribuint a 
la creació d’entre 4.000 i 7.000 nous llocs de treball i, de 
l’altra, s’incrementaria l’economia induïda en com a mínim 
uns 400 milions d’euros anuals.
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6.3.5 El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió 
 de residus municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20)

Aquest Pla territorial sectorial és un dels elements bàsics 
de la planificació en residus per a les pròximes dècades 
a Catalunya. Ha estat elaborat en paral·lel  al PRECAT20 
i ha d’ordenar la planificació del període 2013–2020, es-
tablir les noves bases del model de gestió i distribució 
territorial i assegurar que la xarxa d’infraestructures de 
què actualment es disposa funcioni amb eficàcia i a plena 
capacitat definint les necessitats futures. Tot això d’acord 
amb el que preveu el PRECAT20.

Un cop redactat, el PINFRECAT20 ha estat debatut en 
sessions de participació pública durant 2014 i ha iniciat la 
tramitació d’aprovació del projecte de Decret. 

Aquest Pla territorial sectorial suposa el relleu i la reformu-
lació de l’anterior Pla, aprovat el 2010. Actualment es fa 
necessari reorientar i optimitzar el model de gestió de resi-
dus que es desenvolupa a Catalunya i, en aquest sentit, el 
Pla territorial estableix les noves bases de model de gestió 
i distribució territorial, exposa la situació de les infraes-
tructures existents i capacitats disponibles, determina 
sobre base de les prognosi els dèficits actuals i futurs i 
estableix els criteris tècnics i instruments necessaris que 
es preveu desenvolupar per tal de fer front a la situació 
de la gestió territorial dels residus en l’escenari temporal 
planificat.

FIGURA 6.21
Esquema bàsic d’economia circular dels recursos, la qual configura el model de gestió de residus del 
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20). 

Font: PRECAT20. Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
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L’abast del PINFRECAT20 afecta fonamentalment a la gestió 
de la fracció resta i la fracció orgànica de residus municipals 
(FORM), així com a les instal·lacions de valorització energètica 
i de disposició del rebuig. En aquest sentit, pel que fa als dipò-
sits, queden afectats els de classe II, de residus no perillosos, 
mentre que en queden exempts els de classe I, per a residus 
inerts, i els dipòsits de classe III, per a residus perillosos.

Per la determinació de la divisió del territori es tenen en comp-
te diferents aspectes que s’esmenten a continuació:

- Les infraestructures existents: es considera una de les 
principals prioritats del Pla aconseguir el millor aprofita-
ment possible de les potencialitats de les infraestructures 
existents. Així mateix, cal preveure la seva ampliació o 
millora abans d’implantar-ne de noves, sempre que això 
sigui tècnicament i ambientalment viable.

- La diversificació de l’oferta de tractaments: l’ampliació 
dels àmbits territorials de gestió ha de permetre la co-
existència de més d’una infraestructura de gestió per a 
un mateix àmbit, fet que faci possible una certa com-
petència que afavoreixi l’optimització dels tractaments i 
també dels costos derivats de la gestió.

- La proximitat i suficiència: aquests principis generals 
bàsics s’han de considerar dins de la racionalitat del 
fet que, en el context actual, no sempre cal ni es pot 
disposar d’infraestructures per al tractament de totes 
les fraccions a cada municipi o cada comarca. Per tant, 
sempre que hi hagi bona comunicació i temps de trànsit 

raonables cal promoure la gestió mitjançant transfe-
rència dels residus a una instal·lació propera. Pot però 
justificar-se en determinats àmbits rurals i amb disper-
sió de petits nuclis la promoció de petites instal·lacions 
descentralitzades que puguin treballar en xarxa de for-
ma cooperativa.

- La capacitat associativa: es considera en termes gene-
rals la realitat històrica associativa en matèria de gestió 
de residus entre els ens locals del territori. Això ha de 
permetre mantenir algunes solucions ja existents, així 
com facilitar futures associacions que permetin una 
concentració en la gestió que faci més viable la creació 
de noves infraestructures en una zona concreta.

- Reducció de la disposició en dipòsits: el repartiment i 
planificació d’infraestructures de valorització ha de per-
metre reduir progressivament les quantitats destinades 
a disposició, allargant la vida útil dels dipòsits existents i 
evitant la implantació de nous a curt termini.

Planta de compostatge de l’Espluga de Francolí Foto: Agència de Residus de Catalunya
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Es preveu un únic nivell de divisió territorial, que agrega di-
verses comarques, que haurà de ser amb caràcter general 
autosuficient en el tractament de la fracció resta, la FORM i 
la gestió del rebuig dels tractaments dels residus municipals.

FIGURA 6.2
Distribució del territori català a efectes de gestió de residus segons el PINFRECAT20.

Font: PRECAT20. Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
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6.4 Missatges clau

L’any 2014 s’han generat a Catalunya 3.650.849 
tones de residus municipals, xifra que suposa un 
1,73% més que l’any 2013, la qual cosa trenca 
la tendència a la baixa que es mantenia des de 
2008.
 

Pel que fa a la recollida selectiva, del total dels 
residus municipals s’han recollit selectivament 
un 38,35%, és a dir, 1.400.000 tones, valor un 
2,8% superior al de 2013.

L’evolució interanual dels residus de l’activitat 
industrial a Catalunya és descendent des del 
màxim assolit l’any 2007, la qual cosa es pot 
atribuir als efectes de la crisi econòmica, però 
el 2014 es produeix un valor estable per tercer 
any consecutiu. El 2014, l’11,4% han estat 
residus especials i el 88,8%, no especials. La 
via principal de gestió dels residus de l’activitat 
industrial ha continuat sent la valorització; prop 
del 79,1% dels residus generats s’han destinat 
a valorització, amb lleuger increment respecte 
de 2013. La disposició ha representat el 15,1% 
de la gestió dels residus de l’activitat industrial, 
valor inferior a 2013.

Els sòls potencialment contaminats tenen el 
seu origen en activitats industrials en el 52% 
dels casos, i en activitats comercials, en un 
28%, el que fa un total de 80%. L’any 2014 
les actuacions de recuperació acabades 
representaven un 72% dels emplaçaments i un 
10% més, en recuperació.

La generació de residus per càpita també 
presenta un increment molt lleuger, a diferència 
del que ha estat succeint des de 2004, i passa 
d’1,30 kg/habitant/dia el 2013 a 1,33 kg/hab/dia 
el 2014.

La producció de residus per habitant i any és de 
485 kg, valor molt similar a la mitjana europea de 
2013, situada en 481 kg/hab./any.

El 2014 s’ha realitzat el procés de participació 
pública del Programa general de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-
2020 (PRECAT20) i s’ha iniciat la tramitació 
per a la seva aprovació. El Pla respon al canvi 
estratègic per vincular el binomi residu-recurs 
i fer visible la contribució de la correcta gestió 
dels residus amb l’ús eficient dels recursos. 
Paral·lelament, s’ha elaborat el Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus municipals a Catalunya 2013-2020 
(PINFRECAT20), d’acord amb les previsions del 
PRECAT20.

Des de l’any 2006, que va presentar valors 
màxims, la generació de residus de la 
construcció ha anat disminuint de forma 
progressiva, que cal associar a la caiguda de 
l’activitat constructora, però augmenten el 2014. 
El 2014 s’han gestionat a través les plantes de 
valorització el 30,7% dels residus de construcció 
i demolició.
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6.5 Càpsules d’informació

El malbaratament alimentari és el menjar que perdem o 
llencem durant tota la cadena alimentària destinada al 
consum humà. També ho és el menjar que s’ha produït per 
alimentar les persones i que s’acaba aprofitant per a altres 
usos (per exemple, l’alimentació del bestiar). Quan llencem 
menjar, llencem també els recursos que hem destinat a la 
seva producció, com és el sòl, l’aigua o l’energia. Contribu-
ïm també a l’augment d’emissions de CO2 a l’atmosfera, i 
com més lluny es produeix el que mengem, més emissions 
de CO2 associades al transport es generen.

A Catalunya, més del 6% dels residus municipals corres-
ponen a la fracció orgànica generada pel malbaratament 
de menjar; això suposa llençar cada any 260.000 tones de 
menjar en bon estat. El Programa general de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRE-
CAT20), té un objectiu de reducció del 50% del malbarata-
ment d’aliments el 2020 respecte dels nivells existents el 
2010 en els àmbits de la distribució al detall, la restauració, 
el càtering i el domèstic.

El canvi d’hàbits en el conjunt de la ciutadania i la impli-
cació dels diversos sectors econòmics que intervenen 
en la producció, transport, comercialització i rebuig dels 
aliments és la clau per canviar aquesta situació. La con-
fluència d’esforços és important per assolir els objectius. 
Conscients d’això, l’Agència Catalana de Residus i altres 
administracions (Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), diferents ajuntaments...), juntament amb organit-
zacions diverses (per exemple, i entre molts altres, el Banc 
dels aliments l’any 2014, amb la campanya “Convertint les 
minves dels supermercats en recursos solidaris”), estan 
desenvolupant iniciatives conjuntes sobre aquest tema. 

EL MENJAR NO ÉS LLENÇA!

Un dels pilars fonamentals de les actuals polítiques de 
gestió de residus és la dissociació de la relació existent 
entre creixement econòmic i producció de residus, el mà-
xim aprofitament dels recursos i la visió del residu com un 
recurs. Una de les peces clau en aquest plantejament és 
l’economia circular.

Un residu és qualsevol substància o objecte del qual el 
seu posseïdor o la seva posseïdora es desprengui o tin-
gui la intenció o l’obligació de desprendre-se’n. Fa dues 
dècades, a Catalunya i a molts altres llocs del món, els 
residus en gran part es llençaven en abocadors,  la qual 
cosa creava problemes en la salut i el medi ambient. El 
plantejament de l’economia circular és considerar els resi-
dus com un recurs que pot ser utilitzat novament , així, de 
forma successiva, de manera que no es produeix residu a 
llençar o aquest és mínim. 

L’economia circular és un concepte econòmic amb l’ob-
jectiu d’un creixement sostenible, on es produeixin béns 
i serveis reduir el consum i malbaratament de matèries 
primeres, aigua i energia. Es tracta de “tancar el cicle de 
vida” dels productes. L’economia circular implica canvis 
en la manera de consumir, en el disseny dels productes, 
en la seva comercialització, etc. 

El darrer informe Estat i perspectives del medi ambient a 
Europa (SOER), elaborat per l’Agència Europea de Medi 
Ambient (AEMA), indicava que la gestió de residus està 
millorant però Europa segueix estant lluny d’una econo-
mia circular. També destaca pel que fa a la taxa de reci-
clatge de residus urbans entre 2004 i 2012, que només 
quatre països europeus van aconseguir superar el 50%, i 
més de la meitat dels altres no va arribar al 30%. A Catalu-
nya els residus municipals que arriben realment a les plan-
tes de reciclatge són quasi el 35% l’any 2014 i augmenten 
progressivament any rere any.

LA GESTIÓ DELS RESIDUS I L’ECONOMIA CIRCULAR 

6.6 Per a saber-ne més

Agència de Residus de Catalunya (ARC)
http://residus.gencat.cat/

Àrea Metropolitana de Barcelona. Medi ambient. Residus
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/residus

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
www.idescat.cat

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient – Pre-
venció i gestió de residus
http://www.magrama.gob.es/ca/cal idad-y-evaluaci-
on-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/

Comissió Europea – Residus
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

ACR+ Associació de ciutats i regions per al reciclatge i la 
gestió sostenible dels recursos
http://www.acrplus.org/index.php/es/

Regions for recycling (R4R)
www.regions4recycling.eu/News-and-events/News/EEA-
report-stresses-that-Europe-remains-far-from-a-circular-
economy



118 MEDI AMBIENT A CATALUNYA. INFORME 2014

7. CANVI 
CLIMÀTIC

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) Foto: Roger Bassols-Morey
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7. CANVI CLIMÀTIC

7.1 Presentació

El canvi climàtic és una realitat. L’escalfament global és 
un fenomen que afecta el conjunt del sistema terrestre, 
atès que la concentració de gasos amb efecte d’hiver-
nacle a l’atmosfera es distribueix força homogèniament 
independentment del lloc on es produeixen les emissions. 
Tanmateix, els països industrialitzats tenim una més alta 
responsabilitat en l’emissió de gasos amb efecte d’hiver-
nacle tant per la quantitat com pel temps que fa que pro-
duïm aquestes emissions. Per tant, els esforços de reduc-
ció han de ser proporcionals a aquesta responsabilitat i, 
lògicament, al grau de desenvolupament. 

En aquest context, la UE va prendre un ferm compromís 
conjunt de reducció d’emissions per a l’any 2020. Catalunya 
es va sumar a aquest compromís i la responsabilitat en el 
seu compliment és un aspecte clau a considerar en el nostre 
marc més immediat d’acció política, econòmica i social.

Per aquest motiu, el Govern va aprovar el 7 d’octubre de 
2008 el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 
2008-2012, amb la finalitat de contribuir a complir, en la part 
proporcional, l’objectiu establert pel Protocol de Kyoto per a 
l’Estat espanyol, i a la vegada estar preparat per incorporar 
els acords europeus per a la reducció dels gasos amb efecte 
d’hivernacle per al període 2013-2020. Els avenços que es 
fan al llarg del temps en l’assoliment de l’objectiu establert al 
Pla marc de mitigació del canvi climàtic queden recollits en 
els anomenats “informes de progrés” (Informes de progrés 
a Catalunya sobre els objectius de Kyoto). L’any 2014 s’ha 
publicat el darrer dels 5 informes a Catalunya, un per a cada 
any del Període de Kyoto; presenta la situació en matèria 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya i 
una anàlisi comparativa amb la situació a Espanya i a la Unió 
Europea, des del 2008 fins al 2012.

Un cop finalitzat el Període de Kyoto l’any 2012, els for-
mats dels informes i el sistema de càlcul per a l’inventari 
de les emissions canvien. Per aquest motiu, en el mo-
ment de publicar el present Informe no es disposa de les 
dades de 2013 i 2014 per a Catalunya que es basen en 
el desglossament per comunitats autònomes que realit-
za el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
(MAGRAMA) de l’Inventari nacional d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle. Així, doncs, el darrer any amb 
dades completes sobre l’inventari d’emissions és el 2012, 
dades que en bona part es van presentar a la publicació 
Medi ambient a Catalunya. Informe 2013.  
 
L’Informe d’aquest any 2014 se centra en aportar infor-
mació per a aquells aspectes que presenten dades actu-
alitzades, a l’espera de disposar en el futur de les dades 
detallades de l’inventari d’emissions. Es presenten també 
dades de comparació de la situació a Catalunya en relació 
a Espanya i la UE fins el 2012. Aquestes dades compara-
tives i els textos corresponents provenen fonamentalment 
del Cinquè informe de progrés a Catalunya sobre els ob-

jectius de Kyoto publicat per l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic el novembre de 2014. 

Finalment, i com a perspectiva de futur, es presenta el 
període post2012 (2013-2020) i el nou marc estratègic de 
la UE per a l’energia i el clima en l’horitzó 2030 (aprovat 
el 2014), que constitueix la proposta de la Comissió Euro-
pea per al període post2020.
 

7.2 Fets destacables del 2014

- El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic dóna a conèixer l’informe de síntesi del Cin-
què informe d’avaluació sobre canvi climàtic (AR5)

L’informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el 
Canvi Climàtic (GIECC, IPCC en les seves sigles en an-
glès) integra les conclusions generades per més de 800 
científics i publicades durant part de 2013 i 2014. Aler-
ta que la limitació dels efectes del canvi climàtic planteja 
problemes d’equitat, justícia i igualtat i que és necessària 
per aconseguir un desenvolupament sostenible i eradicar 
la pobresa; remarca que no s’ha de treballar solament en 
l’àmbit de l’adaptació als impactes, sinó que cal reduir 
de forma clara i sostinguda les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle, per tal d’assolir un escalfament de 
com a màxim 2ºC respecte dels nivells preindustrials; i 
assegura que la transició cap una economia amb baixes 
emissions de carboni és tècnicament viable.

- Es debat la Llei catalana del canvi climàtic (LC3)

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha estat treballant 
l’any 2014 en la redacció de la Llei catalana del canvi climàtic 
(LC 3). La futura LC3 vol respondre al repte de l’escalfament 
global i és un senyal inequívoc de responsabilitat col·lectiva i 
de compromís en la lluita contra el canvi climàtic. El seu ob-
jectiu és contribuir a l’assoliment d’una societat competitiva, 
innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i 
més ben adaptada als impactes del canvi climàtic. 

En paral·lel amb la redacció de la Llei, i per comptar amb 
les aportacions de la ciutadania, el juny de 2014 s’ha inici-
at un procés de participació pública ciutadana. El Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, en col·laboració amb el 
Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica, s’han obert 
diferents espais d’informació i debat, tant en format vir-
tual com presencial. S’ha posat disponible un formulari 
en línia mitjançant el qual qualsevol ciutadà o ciutadana 
ha pogut fer arribar les seves aportacions. Durant el juny 
i el juliol s’han convocat també 5 sessions d’informació al 
territori adreçades als ens locals i 5 sessions territorials 
d’informació i debat adreçades a entitats, empreses, món 
acadèmic, Administració pública i ciutadania en general.
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- S’estableix l’Indicador global d’adaptació als impac-
tes del canvi climàtic a Catalunya

El desembre de 2014 l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha 
donat a conèixer el document l’Indicador global d’adaptació als 
impactes del canvi climàtic a Catalunya. Aquest respon a una 
de les mesures genèriques que figuren en l’Estratègia catalana 
d’adaptació al canvi climàtic, horitzó 2013-2020 (ESCACC): 
l’establiment d’un sistema de seguiment i indicadors de les me-
sures d’adaptació previstes, amb l’objectiu d’avaluar si l’adap-
tació als impactes del canvi climàtic evoluciona favorablement.

Malgrat la manca de referències concretes arreu sobre 
indicadors de les mesures d’adaptació als impactes del 
canvi climàtic, l’Oficina ha aconseguit formular un primer 
document per avaluar i quantificar el grau d’adaptació de 
Catalunya al canvi climàtic. La intenció és que l’indicador 
global d’adaptació es vagi ajustant i millorant a mesura 
que s’actualitzin i/o s’ampliïn les dades.

- La UE està en camí d’assolir els compromisos de re-
ducció de les emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle per a l’any 2020 

L’informe de progrés sobre l’evolució de les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle i la situació dels objectius 
de reducció per a l’any 2020 publicat per la UE estableix 
que, segons les darreres estimacions, els gasos amb 
efecte d’hivernacle emesos a la UE durant l’any 2013 van 
disminuir un 1,8% amb relació a l’any 2012 i van assolir 
els nivells més baixos des de l’any 1990. Així, la UE no 
només està en el camí d’assolir els compromisos de re-
ducció per a l’any 2020, sinó que, a més, pot superar-los. 

De 2008 a 2012, la reducció d’emissions en els quinze 
primers estats membres de la Unió Europea, signataris 
conjunts del Protocol de Kyoto, ha estat en termes abso-
luts més gran que les emissions totals d’Espanya el 2012.

- Se celebren els 20 anys del Conveni marc de les Na-
cions Unides sobre el canvi climàtic 

El 21 de març de 2014 s’han complert 20 anys del Conve-
ni. Amb aquest motiu, la Secretaria de les Nacions Unides 
ha preparat un recull d’imatges, vídeos i informació sobre 
la política en matèria de canvi climàtic durant aquests 20 
anys. El material produït permet fer un repàs de les prin-
cipals activitats i fites que han tingut lloc des del novem-
bre de 1988, quan l’Organització Meteorològica Mundial 
(World Meteorological Organization – WMO) i el Programa 
pel medi ambient de les Nacions Unides (PNUMA) van 
crear el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic (IPCC). La perspectiva que ofereix aquest mate-
rial arriba fins la COP, que tindrà lloc a finals de 2015 a 
París. Es pot consultar aquí [ http://unfccc.int/timeline/ ].

7.3 Aspectes rellevants en l’estat del vector 
ambiental Canvi climàtic

7.3.1 L’evolució de les emissions de gasos amb efec-
te d’hivernacle (GEH) a Catalunya, Espanya i la 
Unió Europea

Els darrers anys amb dades disponibles sobre les emissions 
de GEH de Catalunya, Espanya i la Unió Europea permeten 
comparar l’evolució d’aquests tres àmbits territorials. 

Les emissions totals a Catalunya l’any 2012 van ser de 43,1 
milions de tones de CO2 equivalent. Van disminuir un 4% res-
pecte de l’any 2011 i van emetre uns 1,65 milions de tones de 
CO2 equivalent menys.

Les emissions totals per a tot el conjunt d’Espanya de l’any 
2012 van ser de 340,8 milions de tones de CO2 equivalent. 
Les emissions de GEH per al conjunt de països de la Unió 
Europea van ser de 4.544 milions de tones de CO2 eq i per 
als països de la UE-15 van ser de 3.619 milions (figura 7.1).

L’any 2012, les emissions de Catalunya van representar un 13% de 
les emissions d’Espanya, un 1% en relació amb les emissions de 
la UE-15 i menys d’un 1% respecte de les emissions de la UE-28.

L’evolució de les emissions de Catalunya i Espanya és similar, amb 
un augment molt notable des del 1990 (figura 7.2), i amb un canvi 
de tendència a partir de l’any 2007, de manera que l’últim any les 
emissions es van situar un 20% per sobre dels nivells de 1990 per 
al cas del conjunt de l’Estat espanyol i un 18% en el cas de Cata-
lunya. Catalunya va registrar augments d’emissions més notables 
fins al 2001, però a partir d’aquell any va redreçar la tendència de 
les seves emissions. Pel que fa a la Unió Europea (UE-28), l’evolució 
de les emissions dels 28 països presenta una reducció de més del 
19% respecte de l’any 1990 (15% de reducció si es té en compte 
únicament els 15 estats membres que conformen l’UE-15).

FIGURA 7.1
Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a 
Catalunya, Espanya i la Unió Europea en milions de tones. 
Any 2012.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’OCCC. Departament de 
Territori i Sostenibilitat.
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L’evolució de les emissions de GEH ha estat diferent entre 
el global de països de la Unió Europea i el conjunt d’Es-
panya i Catalunya. Mentre les emissions per a la UE-28 ha 
seguit una tendència a la baixa des del primer any, tant 
per a Catalunya com per a Espanya les emissions s’han 
incrementat en consonància amb el creixement econòmic 
i han començat a disminuir a partir de l’any 2007. 

La variació de les emissions entre l’any 2011 i l’any 2012 es 
representa a la figura 7.3. En l’últim any, les emissions van 
disminuir tant per a Catalunya, com pel global de l’Estat es-
panyol i pel global de països de la Unió Europea. La reducció 
a Catalunya va ser més gran que a Espanya i la UE-28 (un 
3,7% de reducció a Catalunya, en comparació amb la re-
ducció de l’1,5% per a Espanya i de l’1,3% per a la UE-28).

Industria a l’eix del Llobregat Foto: Roger Bassols-Morey

FIGURA 7.2
Evolució de les emissions de GEH a la UE-20, Espanya i Catalunya entre 1990 i 2012.

Font: Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Cinquè informe de progrés. 2014. 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 7.3
Variació (%) de les emissions de GEH a la UE-28, Espanya i Catalunya entre el 2011 i el 2012.

Font: Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Cinquè informe de progrés. 2014. 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Catalunya Espanya UE-28

7.3.2 Evolució de la intensitat en emissions (emis-
sions en relació al PIB)

La figura 7.4 mostra les xifres d’intensitat en emissions de 
GEH, mesurada com a t CO2 eq/M€ (equivalent a g CO2 
eq/€), calculades a partir de les emissions de GEH totals 
a Catalunya i el PIB a preus constants de 2005 (segons 
metodologia proposada per l’Agència Europea del Medi 
Ambient, EEA).

La intensitat en emissions va experimentar una forta cai-
guda entre els anys 2000 i 2002 a causa dels descens de 
les emissions totals en l’any 2001 i 2002 com a conse-

qüència de la davallada en les emissions de HFC. En els 
anys següents, les emissions van augmentar fins a l’any 
2005 i la intensitat en emissions es va incrementar fins al 
2004, per un increment de les emissions i també del PIB 
català, però a partir d’aquest any i fins al 2012 la ràtio 
d’emissions per PIB va disminuir fins un 23% respecte de 
l’any 2005, amb una reducció total de més del 28% res-
pecte a l’any 2000. Aquests valors mostren una millora de 
la intensitat d’emissions de l’economia catalana que des-
cendeix els últims anys per efecte de la reducció d’emis-
sions en sectors intensius en carboni com la construcció, 
la indústria i el transport, sent la reducció percentual del 
PIB d’aquests sectors no tan acusada com en emissions.

Zona industrial del Baix Llobregat Foto: Roger Bassols-Morey
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Durant el període 2000-2012, tant Catalunya com l’Estat 
espanyol i la UE-28 (figura 7.5) van reduir progressiva-
ment les seves ràtios d’emissions per PIB (fins a un -28% 
respecte del 2000 a Catalunya i un 26% a Espanya). A la 
UE-28 la reducció d’aquesta ràtio en aquest període va 
ser menys accentuada, l’any 2012 va assolir un nivell un 
24% inferior respecte del 2000. Les principals diferències 
entre la UE-28 i Espanya o Catalunya rauen en el fet que 

l’evolució de les emissions de la UE-28 durant el perío-
de 2000-2012 va ser d’un decreixement sostingut, amb 
forta caiguda a partir de 2008, mentre que a Espanya i 
Catalunya hi va haver un augment de les emissions fins a 
l’any 2005, amb un fort creixement econòmic i amb forta 
intensitat en carboni, moment en què van començar a dis-
minuir les emissions de GEH, de manera més dràstica que 
en la totalitat de la UE-28.

FIGURA 7.4
Evolució de les emissions de GEH a la UE-20, Espanya i Catalunya entre 2000 i 2012.

Font: Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Cinquè informe de progrés. 2014. 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 7.5
Emissions de GEH en relació al PIB, a preus constants del 2005, a Catalunya, Espanya i la UE-28. Període 2000-2012. Grams de 
CO2 equivalent per euro.

Font: Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Cinquè informe de progrés. 2014. 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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7.3.3 Emissions per càpita

Les emissions per càpita a Catalunya des de 1990 van 
experimentar un primer període d’increment entre 1990 
i 1995, seguit per un període sense una tendència clara, 
globalment més estable, però amb marcades oscil·lacions 
fins a l’any 2005. A partir del 2005, les emissions de GEH 

per càpita van seguir una tendència decreixent, el que sig-
nifica que les emissions de GEH es van anar desacoblant 
del creixement de la població. En un context molt espe-
cífic de població en augment, aquest desacoblament era 
essencial per assolir reduccions absolutes d’emissions de 
GEH, la qual cosa constata l’existència de canvis estruc-
turals en el model d’emissions.

Les emissions de GEH per càpita a Catalunya l’any 2012 
van ser un 22% i un 36% més baixes que les d’Espanya 
i les de la UE-28, respectivament. Les emissions de GEH 

per càpita l’any 2012 van ser de 5,8 t CO2 eq per a Ca-
talunya, de 7,4 t CO2 eq per a Espanya i de 9,0 t CO2 eq 
per a la UE-28 (figura 7.6).

Indústria cimentera Foto: Roger Bassols-Morey

FIGURA 7.6
Emissions de GEH per càpita a Catalunya, Espanya i la UE-28. Tones de CO2 equivalent per persona i any.

Font: Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Cinquè informe de progrés. 2014. 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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L’any 1990, les emissions per càpita a Catalunya eren 
un 18% més baixes que les d’Espanya, mentre que si es 
compara la dada amb les emissions per càpita de la UE-
28, la diferència arribava al 49%. Les emissions per càpita 
a Catalunya de l’any 2000 continuaven sent més baixes 
que a Espanya i la UE-28, tot i que les diferències ja s’ha-
vien escurçat notablement (un 13% i un 22% més baixes 
que les d’Espanya i les de la UE-28, respectivament).

7.3.4 Emissions de sectors afectats per la Directi-
va 2003/87/CE, de comerç de drets d’emissions

La Directiva 2003/87/CE estableix un règim per al comerç 
de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i 
persegueix l’objectiu d’ajudar a complir les obligacions 
derivades del Conveni marc de Nacions Unides sobre el 
canvi climàtic i del Protocol de Kyoto en el marc europeu.

El sistema d’assignació de drets d’emissió està determi-
nat a Catalunya per la Llei 1/2005, de 9 de març, que 
transposa la Directiva i regula el règim de comerç de drets 
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. La taula 7.1 
aporta les dades bàsiques d’aquestes emissions a Cata-
lunya per al període de Kyoto (2008-2012) i fins al 2014. 
L’any 2013 les instal·lacions subjectes a la Directiva van 
ser responsables d’un 30% de les emissions de GEH a 
Catalunya.

Les emissions de les 131 instal·lacions sotmeses a la Di-
rectiva a Catalunya l’any 2014 han estat de 13,22 Mt CO2 
eq, el que suposa un increment del 0,4% respecte de l’any 
anterior i han arribat a una reducció del 34% respecte de 
l’any 2005, primer any del primer període del règim de co-
merç. Des del 2007 s’han estat produint menys emissions 
que drets d’emissió inicialment assignats pel Pla nacio-
nal d’assignació 2008-2012 (PNA 2008-2012); així, l’any 
2012, considerant el conjunt d’instal·lacions afectades pel 
règim de comerç de drets d’emissió, es van emetre 5,8 
Mt CO2 menys que els drets assignats per a aquell any. 
El 2013 i també el 2014, a causa d’una forta davallada 
dels drets assignats amb l’inici del tercer període del rè-
gim de comerç, les emissions han tornat a estar per sobre 
d’aquests drets, tot i ser més baixes (2013) o pràctica-
ment iguals (2014) que els anys anteriors. Els sectors que 
han contribuït amb més proporció a les emissions l’any 
2014 són els de generació d’energia elèctrica (17,2%), 
cogeneració (19,6%), refineries de petroli (17,3%) i el del 
ciment (22,6%). El creixement d’emissions s’ha concen-
trat en els sectors de fabricació de ciment i la refineria, 
que han augmentat l’activitat.

TAULA 7.1
Evolució de les dades bàsiques sobre emissions dels sectors afectats per la Directiva 2003/87/CE. Període 2005-2014.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Emissions emeses (kt CO2) 20.062 19.759 19.938 18.814 16.603 16.098 15.665 14.503 13.163 13.216

Emissions assignades (kt CO2) 19.296 19.753 20.624 18.958 18.913 18.969 20.496 20.331 11.591 9.369

Diferència (kt CO2) 766 6 -685 -144 -2.310 -2.871 -4.830 -5.827 1.572 3.847

Nombre d'instal·lacions 144 186 188 185 185 177 172 169 142 131

Font: OCCC. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 7.7
Evolució de les emissions verificades i dels drets d’emissió (milers de tones de CO2 equivalent) assignats a Catalunya i 
nombre d’instal·lacions sotmeses a la Directiva 2003/87/CE. Període 2005-2014.

Font: OCCC. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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L’any 2012, tant per als països de la Unió Europea, com 
per a Espanya i Catalunya, les emissions verificades van 
ser inferiors als drets de CO2 assignats. En el cas de la 
UE-28, es van assignar un 10% més de drets que emissi-
ons verificades. En el total d’Espanya, aquesta diferència 
va ser més elevada, un 12%, i per a Catalunya la diferèn-
cia entre assignació i emissió ha estat encara superior ja 
que les emissions verificades van ser un 29% inferiors als 
drets assignats (figura 7.8).

Aquesta diferència d’excés de drets entre Catalunya i el 
conjunt de l’Estat espanyol i la resta d’estats membres és 
degut a la diferència entre l’assignació de drets d’emissió 

a les instal·lacions industrials i l’assignació a les instal-
lacions productores d’electricitat, que històricament han 
estat inferiors a les industrials. En termes generals, el sec-
tor industrial ha obtingut un excedent de drets d’emissió 
(diferència entre drets assignats i emissions verificades) 
molt superior al sector de la producció elèctrica per tenir, 
el sector industrial, una major proporció de drets assig-
nats, i per la gran caiguda d’emissions que han tingut els 
principals sectors industrials afectats. Com que a Cata-
lunya el sector industrial té més rellevància dins del total 
d’emissions de la Directiva, s’ha obtingut un excedent 
més gran de drets.

FIGURA 7.8
Variació (%) entre les emissions verificades i els drets d’emissió assignats per la Directiva a la UE-28, 
Espanya i Catalunya. Any 2012.  

Font: Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Cinquè informe de progrés. 2014. 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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7.3.5 Emissions dels sectors difusos a Catalunya: 
sectors no coberts per la Directiva de comerç de 
drets d’emissió

Les emissions difuses són aquelles que no estan regu-
lades per la Directiva de comerç de drets d’emissió (Di-
rectiva 2003/87/CE). Són les emissions que no tenen un 
marc regulatori específic, per la naturalesa de les quals es 
requereixen de més esforços per complir amb els com-
promisos adquirits. 

A partir de 2013, la Comissió Europea ha establert els ob-
jectius de reducció d’emissions de GEH pels seus estats 
membres només sobre les emissions difuses, ja que les 
emissions cobertes per la Directiva ja tenen una regulació 
específica i comuna al conjunt de la Unió Europea. Aques-
tes emissions corresponen bàsicament a les generades 
als sectors de: transport, agricultura, residus, sector resi-
dencial, institucional i de serveis, ús de gasos fluorats i 
dissolvents i la indústria no coberta per la Directiva.

En el cas de Catalunya, aquestes emissions són especi-
alment rellevants ja que gran part de les competències 
per actuar en aquests sectors han estat transferides de 
l’Estat.

Les emissions difuses l’any 2012 van ser de 28,6 Mt CO2 
eq, un 1,7% menys que l’any anterior. Percentualment, 
les emissions difuses representen el 66% respecte del to-
tal de Catalunya; aquest percentatge ha anat en augment 
en els últims anys, a causa de la caiguda abrupta de les 
emissions de les instal·lacions sotmeses a la Directiva.

-35             -30             -25             -20             -15             -10              -5               0
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Si es compara amb el global de l’Estat espanyol i els paï-
sos de la Unió Europea, les emissions difuses a Catalunya 
tenen més pes respecte del total d’emissions (66%) en 
relació amb el 60% que representa per al global d’Espa-
nya i del 59% en el cas de la UE-28 (figura 7.9). A Catalu-
nya, el pes dels sectors difusos és significativament més 
important, és a dir, contribueixen més al total d’emissi-
ons els sectors del transport, el residencial i l’industrial 
no regulat. Això es deriva, principalment, del fet que les 
emissions de GEH associades al model energètic a Cata-
lunya són inferiors al del global d’Espanya i la mitjana de 
la Unió Europea, a causa d’un mix de producció elèctrica 

poc intensiu en carboni en què cal destacar l’aportació 
de l’energia nuclear i del gas natural. En el conjunt d’Es-
panya, el sector de la generació elèctrica l’any 2012 va 
ser el responsable de més del 55% de les emissions dels 
sectors afectats per la Directiva, amb un pes elevat de la 
generació amb carbó i per cicles combinats, mentre que a 
Catalunya, prop del 23% de les emissions de CO2 regla-
des són conseqüència de la generació elèctrica.

Les emissions dels sectors difusos de Catalunya repre-
sentaven el 14,0% del total d’emissions difuses a Espa-
nya, i l’1,1% de la Unió Europea.

Vista del Collsacabra des del Far Foto: Mikipons

Wiki loves earth 2015: 1r. premi Catalunya

FIGURA 7.9
Distribució de les emissions de GEH entre les afectades per la Directiva i les difuses a la UE-28, Espanya i Catalunya. Any 
2012. Milers de tones de CO2 equivalent.

Font: Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Cinquè informe de progrés. 2014. 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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7.3.6 Compliment de Catalunya amb els objectius 
per al període 2008-2012

El compromís d’Espanya per al compliment del Protocol 
de Kyoto és no augmentar les seves emissions per so-
bre del 15% respecte de l’any base (emissions de l’any 
1990 per al CO2, CH4 i N2O i emissions de l’any 1995 
per al HFCs, PFCs i SF6). Atesa la gran diferència entre 
les emissions esperades i aquest objectiu, la Unió Euro-
pea va aprovar el pla proposat per Espanya per complir 
al compromís del Protocol de Kyoto, basat en limitar el 
creixement fins al nivell de +37% per sobre les emissi-
ons de l’any base, utilitzant, entre altres, els mecanismes 
de flexibilitat (comerç de drets d’emissió, mecanismes de 
desenvolupament net i mecanismes d’aplicació conjunta) 
establerts al mateix Protocol. 

A Catalunya es va acordar voluntàriament assumir l’esforç 
proporcional al compromís espanyol i europeu en els sec-
tors difusos. Per això, Catalunya va aprovar el Pla marc 
de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 
(PMMCC) que establia l’objectiu de limitar el creixement 
de les emissions dels sectors difusos fins a un màxim del 
+37% respecte de l’any base PMMCC com a mitjana per 
al període 2008-2012 (que coincideix amb el període de 
vigència del Protocol de Kyoto). Això significa que l’emis-
sió total dels sectors difusos durant els anys del Protocol 
de Kyoto (2008-2012) no hauria de ser superior a 36,5Mt 
CO2 eq de mitjana anual.

FIGURA 7.10
Objectius per a les emissions difuses de GEH a Catalunya, emissions per al període 2008-2012 i principals accions que han 
contribuït al compliment dels objectius. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’OCCC. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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La mitjana d’emissions difuses per al quinquenni 2008-
2012 va ser de 30,6 milions de tones de CO2 equivalent, 
i es va situar un 14,8% per sobre de les emissions de 
l’any base del PMMCC. Per tant, Catalunya, pel que fa al 
període de compliment del Protocol de Kyoto i del PMM-
CC, es va situar molt per sota de les emissions mitjanes 
necessàries per complir amb l’objectiu fixat al PMMCC 
(no superar les 36,5 Mt CO2 eq pel conjunt dels sectors 
difusos anualment). Això significa que Catalunya compleix 
amb l’objectiu de limitació d’emissions difuses establert 
en el PMMCC i no només amb aquest objectiu sinó que 
la forta reducció d’emissions en aquest període permet a 
Catalunya complir també amb la limitació de les emissions 
fins al 15% d’augment (objectiu establert en el Protocol 
de Kyoto). La fita es va aconseguir, a més, sense fer ús 
dels mecanismes de flexibilitat, és a dir, sense haver de 
compensar l’excés d’emissions comprant tones de CO2 a 
d’altres països o a projectes nets implementats a països 
tercers.

Les raons de la diferència entre la reducció prevista en el 
PMMCC i la real deriven de dos elements:

- El seguit d’actuacions de reducció d’emissions de GEH 
que s’han dut a terme a Catalunya i que han contribuït 
molt positivament a assolir els objectius.

- La crisi econòmica que hem patit durant el quinquenni 
2008-2012 i que no es preveia en les diferents projecci-
ons econòmiques i demogràfiques que es van fer servir 
per a l’elaboració del Pla.

Una de les reduccions d’emissions de GEH més impor-
tants es va registrar en el sector del transport, amb un 
disminució de les emissions el 2012 del 27% respecte 
dels nivells del 2007. El 2007 les emissions van ser de 
16,3 milions de tones de CO2, i es van reduir fins a 11,8 
milions de tones al 2012. L’impacte de la crisi ha estat dur 
en aquest sector però hi ha hagut altres motius com les 
actuacions adreçades a la promoció del transport públic, 
la pacificació del trànsit a les ciutats, la millora de l’efici-
ència del parc de vehicles públics i privats, l’evolució de 
les conductes de la mobilitat privada, els peatges i carrils 
VAO, l’ús de la bicicleta o el vehicles elèctrics.

En el camp dels residus destaquen els esforços fets en la 
recollida selectiva, les infraestructures de tractament de 
residus o la captació de biogàs als abocadors.

En el terreny de les petites empreses, han estat impor-
tants totes les actuacions adreçades a la millora de l’efici-
ència energètica. En el camp de l’agricultura, s’ha produït 
un gran increment dels cultius d’agricultura ecològica i ha 
millorat l’eficiència energètica del sector. I en el camp de 
l’habitatge destaquen l’increment de l’eficiència energèti-
ca dels electrodomèstics o la renovació de finestres.

La força del món local davant la lluita contra el canvi cli-
màtic -ja són més de 500 municipis catalans adherits al 
Pacte d’alcaldes- i el compromís del sector empresarial 
-amb més de 100 adherits al Programa d’acords volun-
taris per a la reducció d’emissions de CO2 de la Genera-
litat- han contribuït al compliment de Catalunya amb els 
compromisos internacionals.

Vaca pasturant al límit d’un camp a l’Empordà Foto: Roger Bassols-Morey
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7.3.7 Perspectiva per al període 2013-2020

La Unió Europea està compromesa amb la reducció del 
20% de les seves emissions de GEH per a l’any 2020 
respecte de les emissions de 1990.

Per a complir d’una manera rendible el compromís de re-
ducció de la Comunitat Europea, s’ha de distribuir aquest 
objectiu entre sectors, tant els integrats en el règim de co-
merç de drets d’emissió com els difusos. Per això, d’una 
banda, els drets d’emissió assignats a les instal·lacions 
sotmeses a Directiva, fins a 2020, s’han de situar per sota 
del 21% dels seus nivells d’emissió en l’any 2005, i, d’al-
tra banda, s’ha d’aconseguir una reducció del 10% res-
pecte del 2005 en els sectors que no estan sotmesos al 
règim de comerç (difusos).

L’objectiu de reducció del 10% per als sectors difusos 
s’ha distribuït entre els estats membres segons la Decisió 
406/2009/CE (de l’esforç compartit). D’acord amb aques-
ta decisió, l’Estat espanyol ha adoptat com a objectiu 
disminuir les emissions difuses un 10% respecte de les 
emissions de l’any 2005.

D’acord amb les projeccions agregades dels estats mem-
bres, les emissions en el conjunt de la UE disminuiran 
encara més entre 2013 i 2020. S’espera que, amb el 
conjunt previst actualment de mesures internes nacionals 

(domèstiques), les emissions de la UE arribin a assolir els 
valors establerts per a l’any 2020, que és 21% inferior als 
nivells de 1990 (incloent les emissions de l’aviació interna-
cional). Amb la implementació de les mesures addicionals 
que estan planificades pels estats membres, s’espera 
aconseguir una reducció del 24% per sota dels nivells de 
1990 l’any 2020.

Les projeccions de la Unió Europea indiquen que la majo-
ria dels estats membres esperen assolir els seus objectius 
d’emissions individuals per als sectors difusos a través de 
les mesures existents actuals de reducció. Per a 6 estats 
membres, entre els quals figura Espanya, les últimes pro-
jeccions indiquen que fins i tot les mesures addicionals 
previstes a nivell nacional no seran suficients per aconse-
guir que l’any 2020 les seves emissions estiguin per sota 
de l’objectiu fixat. Per tant, aquests estats membres han 
d’augmentar els seus esforços per dissenyar, aprovar i 
aplicar polítiques i mesures de reducció d’emissions i hau-
ran de plantejar-se fer ús de mecanismes de flexibilitat.

L’Estat espanyol no ha distribuït territorialment aquest ob-
jectiu d’emissions difuses. Per aquest motiu, es pren com 
a referència per a Catalunya l’aplicació d’aquest mateix 
objectiu de reducció del 10% d’emissions difuses respec-
te del 2005. L’OCCC ha estimat quina seria la situació 
d’emissions difuses al territori català l’any 2020 (figura 
7.11).

FIGURA 7.11
Seguiment de les emissions difuses a Catalunya amb objectius per al 2020.

Estimació d’emissions difuses any 2005 (en aplicació Règim 2013-2020)

 -10% vs 05

Font: Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Cinquè informe de progrés. 2014. 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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7.3.8 La nova estratègia de la UE en matèria de 
clima i energia per al 2030

A l’octubre de 2014, els líders de la Unió Europea han 
acordat un marc legislatiu que preveu els objectius ener-
gètics i climàtics aplicables més enllà de 2020 i fins a l’any 

2030 (sobre la base de Un nou marc estratègic en matèria 
de clima i energia per al període 2020-2030 (COM(2014) 
15 final)). Formula els nous objectius per tal d’enfortir la 
competitivitat, la seguretat, la sostenibilitat de l’economia 
i el sistema d’abastament de la UE. 

En síntesi, el marc estratègic estableix els objectius 
següents:

- Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
un 40% per sota dels nivells de 1990, prenent les mesures 
a escala nacional. Es tracta d’un objectiu vinculant. Per 
aconseguir l’objectiu global de reducció del 40%, els 
sectors coberts pel règim de comerç d’emissions de 
la UE hauran de reduir les seves emissions en un 43% 
en comparació amb el 2005. En aquest sentit, a partir 
del 2020 la reducció anual del límit de les emissions 
s’incrementaria passant de l’actual 1,74% al 2,2%. Les 
emissions dels sectors exclosos del comerç de drets 
d’emissions (emissions difuses) hauran de ser reduïdes 
en un 30% per sota del nivell del 2005 i aquest esforç 
caldrà repartir-lo entre tots els estats membres.

- Assolir com a mínim un 27% d’energies renovables el 2030. 
Es tracta també d’un objectiu vinculant. No es traduirà en 
objectius nacionals a través de la legislació de la UE; és a dir, 
que els estats membres tindran llibertat per reformar el seu 
sistema energètic en funció de les preferències nacionals i de 
les circumstàncies. L’objectiu europeu s’assolirà mitjançant 
el nou sistema de governança que es basarà en els plans 
energètics nacionals.

- Aconseguir un objectiu del 30% d’estalvi d’energia per a 
l’any 2030, després d’una revisió de la Directiva d’eficiència 
energètica. El Consell Europeu, però, proposa un objectiu 
indicatiu del 27% per ser revisat el 2020 tenint en compte 
un objectiu del 30%. El marc estratègic pretén una millora 
de l’eficiència energètica i considera que contribuirà a 
assolir tots els objectius de la política energètica de la 
UE i sense la qual no es podrà fer cap transició cap a un 
sistema energètic segur i sostenible.

Per assolir aquests objectius la Comissió Europea 
proposa:

- Dur a terme una reforma del mercat de drets d’emissions. 
La Comissió proposa crear una reserva que estabilitzi el 
mercat de drets d’emissió de GEH a començaments del 
pròxim període, és a dir, el 2021.

- Crear nous indicadors per a la competitivitat i seguretat 
del sistema energètic, que permeti avaluar els 
progressos i oferir dades de cara a establir les polítiques 
necessàries (indicadors sobre diferències de preus de 
l’energia, amb la diversificació del subministrament 
i en la dependència de les fonts energètiques locals, 
així com en la capacitat d’interconnexió de les xarxes 
nacionals).

- Implantar un nou sistema de governança basada en els 
plans nacionals per aconseguir una energia competitiva, 
segura i sostenible. Aquests plans nacionals es basaran 
en les orientacions de la Comissió i oferiran més 
seguretat als inversors i una transparència més gran i 
facilitaran més coherència, coordinació i supervisió de 
la UE.

A més, el document de la Comissió Europea dóna 
indicacions per a les principals polítiques complementàries, 
com són les de transports, d’agricultura i ús del sòl, de 
captura i emmagatzematge de carboni, i d’innovació i 
finançament.

FIGURA 7.12
Imatge gràfica de la iniciativa del nou marc estratègic en matèria d’energia i clima, 2030.

Font: web de la comissió Europea. Estratègia de la UE en matèria de clima i energia per al 2030.
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7.4 Missatges clau

Les emissions totals de GEH a Catalunya l’any 
2012 han disminuït un 4% respecte e l’any 
2011. Des de 1990, les emissions de GEH per 
a la UE-28 ha seguit una tendència a la baixa 
des del primer any. A Catalunya i a Espanya les 
emissions s’han incrementat en consonància 
amb el creixement econòmic i han començat a 
disminuir a partir de l’any 2007. 

La intensitat en emissions (emissions en relació 
amb el PIB) a partir de 2004 i fins 2012 a 
Catalunya va disminuir fins un 23% respecte 
de l’any 2005, amb una reducció total de més 
del 28% respecte a l’any 2000. Aquests valors 
mostren una millora de la intensitat d’emissions 
de l’economia catalana per efecte de la reducció 
d’emissions en sectors intensius en carboni com 
la construcció, la indústria i el transport.

Les emissions de GEH per capita a Catalunya es 
redueixen de forma continuada des de 2005. L’any 
2012 van ser un 22% i un 36% més baixes que les 
d’Espanya i les de la UE-28, respectivament.

L’any 2013, les instal·lacions sotmeses a la Directiva 
2003/87/CE, que estableix un règim per al comerç de 
drets d’emissió de GEH, van ser responsables d’un 
30% de les emissions de GEH a Catalunya. Aquestes 
han estat un 0,4% superiors a 2013 i han arribat a 
una reducció del 34% respecte de l’any 2005. 

L’any 2012, tant als països de la Unió Europea, 
com a Espanya i Catalunya, les emissions 
verificades van ser inferiors als drets de CO2 
assignats. En el total d’Espanya, aquesta 
diferència va ser un 12%, i per a Catalunya, les 
emissions verificades van ser un 29% inferiors 
als drets assignats.

Catalunya ha assolit el compliment dels objectius fixats 
en el PMMCC, d’acord amb els objectius de Kyoto per 
al quinquenni 2008-2012, pel que fa a emissions dels 
sectors difusos de gasos amb efecte d’hivernacle. La 
forta reducció d’emissions en aquest període ha permès 
a Catalunya complir també amb la limitació de les 
emissions fins al 15% d’augment (objectiu establert en el 
Protocol de Kyoto per a l’Estat espanyol).

Per al període 2013-2020 la Unió Europea està 
compromesa amb la reducció del 20% de les seves 
emissions de GEH per a l’any 2020 respecte de les 
emissions de 1990. S’ha d’aconseguir una reducció 
del 10% en comparació amb el 2005 en els 
sectors que no estan sotmesos al règim de comerç 
(difusos). Catalunya adopta com a referència aquest 
objectiu i ha fet la seva projecció per poder-lo 
complir. 

Les emissions difuses l’any 2012 a Catalunya van 
ser un 1,7% menys que l’any anterior. Aquestes 
emissions representen el 66% en relació amb el 
total de Catalunya.

L’any 2012, tant als països de la Unió Europea, com 
a Espanya i Catalunya, les emissions verificades van 
ser inferiors als drets de CO2 assignats. En el total 
d’Espanya, aquesta diferència va ser un 12%, i per 
a Catalunya, les emissions verificades van ser un 
29% inferiors als drets assignats.

L’octubre de 2014, els líders de la Unió Europea han 
acordat un marc legislatiu que preveu una previsió dels 
objectius energètics i climàtics aplicables més enllà de 
2020 i fins a l’any 2030. Pretén reduir les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle un 40% per sota dels 
nivells de 1990 (objectiu a nivell nacional), assolir com a 
mínim un 27% d’energies renovables el 2030, i aconseguir 
un objectiu del 30% d’estalvi d’energia per a l’any 2030.
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7.5 Càpsules d’informació

Els ecosistemes terrestres i principalment els boscos afec-
ten de manera important el cicle del carboni en el planeta. 
Tenen un paper cabdal en la mitigació del canvi climàtic 
gràcies a la seva capacitat d’absorció de CO2. La capaci-
tat d’absorció és el que anomenem capacitat d’embornal 
de CO2. El ritme amb què els arbres capturen el carboni 
de l’atmosfera no és sempre el mateix al llarg dels anys 
ni és igual per a totes les espècies ni per a totes les edats 
dels arbres. Els boscos més joves tenen un ritme més ele-
vat, mentre que els boscos més vels tenen taxes propers 
a zero. 

Hi ha altres embornals, com ara el sòl, el mar o els terrenys 
agrícoles. 

Anomenem estoc de carboni dels boscos a la quantitat de 
carboni que els boscos tenen emmagatzemada. Durant la 
fotosíntesi les plantes capturen el CO2 de l’aire i el retenen 
al tronc, les branques, les arrels i les fulles: actuen com a 
magatzems temporals de carboni. No totes les espècies 
acumulen el carboni al mateix ritme i no ocupen la mateixa 
superfície de bosc i, per això, la seva contribució a l’estoc 
total és diferent en cada una d’aquestes espècies. A més, 
no totes les parts de l’arbre n’acumulen per igual.  

L’estudi C-Bosc. Projeccions dels estocs i de la capacitat 
d’embornal de carboni a Catalunya fins al 2050, fa una es-
timació per a Catalunya d’aquests aspectes en relació amb 
els boscos. Va ser elaborat pel CREAF el 2014 en la seva 
col·laboració amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
Tracta, d’una banda, la situació actual dels boscos quant 
al total de CO2 ja fixat i la capacitat actual de fixació de 
nou carboni, i de l’altra, fa una projecció a 2050 del paper 
dels boscos catalans com a embornals de CO2.

BOSCOS I MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

Els governs regionals fan una contribució vital en l’es-
forç contra el canvi climàtic. Malgrat això, sovint no són 
prou tinguts en compte i des de fa dues dècades es posa 
l’atenció en el governs nacionals. Actualment, però, s’han 
constatat les limitacions de les polítiques a en l’àmbit 
nacional. Segons l’Agència Internacional de l’Energia les 
polítiques nacionals conduiran a un increment mitjà de la 
temperatura global de 5,3ºC per sobre del nivell preindus-
trial a finals d’aquest segle. En canvi, els governs regionals 
treballen en un àmbit que permet una elevada flexibilitat 
en el desenvolupament i implementació de polítiques i un 
grau més gran d’experimentació i millor capacitat de re-
visar i afinar les polítiques existents. Es basen més en les 
realitats locals. 

Per conèixer l’impacte potencial dels governs regionals 
l’ONG The Climate Group (de la qual Catalunya és membre 
fundador des del 2004) i l’organització CDP han liderat un 
programa pilot en el que han participat 12 governs regio-
nals de tot el món, entre els quals Catalunya. 

L’any 2014 han publicat l’informe The state of play. Emis-
sions reporting and climate change action at the sub-na-
tional level en el qual es recullen i comparen les principals 
dades sobre riscos en el medi físic, riscos socials, mesura 
de les emissions, objectius de reducció de les emissions, 
riscos i oportunitats per a l’empresa en cada una de les 
regions participants. Bona part de les dades exposades 
provenen de Catalunya.
 
El Programa pilot aportarà els seus treballs en el marc de 
la 21 Conferència de les Parts (COP21) del Conveni sobre 
el Canvi Climàtic que tindrà lloc a París el desembre de 
2015. La intenció és transformar la prova pilot en un pro-
grama complet a desenvolupar el 2015.

L’ACCIÓ CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC A 
NIVELL SUBREGIONAL 

BOSCOS AL VOLTANT 
DE BELLVER DE 

CERDANYA
Foto: Roger Bassols-Morey
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7.6 Per a saber-ne més

Catalunya

Oficina Catalana del Canvi Climàtic
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/

C-Bosc. Projeccions dels estocs i de la capacitat 
d’embornal de carboni a Catalunya fins al 2050
h t t p : / / c a n v i c l i m a t i c . g e n c a t . c a t / w e b / s i t e s /
c a n v i c l i m a t i c / . c o n t e n t / h o m e / c a m p a n y e s _ i _
comunicacio/publicacions/publicacions_de_canvi_
climatic/Estudis_i_docs_mitigacio/C-Bosc/C-bosc.pdf

Cinquè informe de progrés a Catalunya sobre els 
objectius de Kyoto
h t t p : / / c a n v i c l i m a t i c . g e n c a t . c a t / w e b / s i t e s /
c a n v i c l i m a t i c / . c o n t e n t / h o m e / c a m p a n y e s _ i _
comunicacio/publicacions/publicacions_de_canvi_
climatic/Informes_de_progres_Kioto/Cinque-Informe-
de-Progres_Final_amb-tapa.pdf

Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 
Horitzó 2013-2020 (ESCACC)
h t t p : / / c a n v i c l i m a t i c . g e n c a t . c a t / w e b / s i t e s /
canviclimatic/.content/home/actualitat/docs/escacc.
pdf

Indicador global d’adaptació als impactes del canvi 
climàtic a Catalunya
h t t p : / / c a n v i c l i m a t i c . g e n c a t . c a t / w e b / s i t e s /
canvicl imatic/.content/home/actual itat/docs/Doc-
Index-complet.pdf

Informes de progrés a Catalunya sobre els objectius 
de Kyoto 
http://canvicl imat ic.gencat.cat/ca/campanyes_i_
comunicacio/publicacions-de-canvi-climatic/#FW_
bloc_59851dd5-7c63-11e4-b19a-005056924a59_2

Espanya

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Cambio climático
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-c l imat ico/
temas/default.aspx

Red Española de Ciudades por el Clima
http://www.redciudadesclima.es/index.php?nlm13=ca

Europa

Estratègia de la UE en matèria de clima i energia per al 
2030
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e n e r g y / e n / t o p i c s / e n e r g y -
strategy/2030-energy-strategy
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-premsa/
notes-de-premsa/140122b_ca.htm
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_
europees/objectius_2030/

Programa europeu del canvi climàtic
http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm

Món

Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic (IPCC)
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.
shtml

Secretaria de la Convenció sobre el Canvi Climàtic
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
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8. PARTICIPACIÓ
PÚBLICA

Trobada Escoles Verdes Foto: Servei d’Educació ambiental. Departament de Territori
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8. PARTICIPACIÓ PÚBLICA

8.1 Presentació

La participació pública activa en les polítiques públiques 
és un dret de la ciutadania, tant en el procés d’elaboració, 
com en el d’execució i el de seguiment d’una determinada 
política.

Aquesta participació és un procés de debat, deliberació i 
diàleg amb la ciutadania. Una participació amb una capa-
citat real d’influència que permet avançar cap a una de-
mocràcia deliberativa. És per això que es duen a terme els 
processos participatius relatius al medi ambient i que s’im-
pulsen per obtenir el màxim de propostes abans d’elaborar 
plans o accions, com la nova planificació de residus 2013-
2020 i, fins i tot, determinades lleis com, per exemple, la 
Llei de territori o l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic.

A Catalunya, a més, s’actua en el camp de l’educació am-
biental i les xarxes de voluntariat ambiental, amb l’objectiu 
que arreli en la ciutadania un sentit cívic i ètic de correspon-
sabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futu-
res, sense la qual les iniciatives ambientals, per encertades 
que siguin tècnicament i per recursos que s’hi destinin, di-
fícilment poden arribar a tenir a la llarga resultats positius.

D’altra banda, l’accés a la informació ambiental és un dret 
de tothom, i així va quedar establert per la Llei 27/2006, de 
18 de juliol, que regula els drets d’accés a la informació, 
la participació pública i l’accés a la justícia en matèria de 
medi ambient.  

Cada vegada més, empreses, particulars, institucions, es-
tudiants, etc, consulten informació ambiental a l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, que posa a l’abast 
de tothom diversos canals de difusió per tal de facilitar tant 
com és possible l’accés a la informació ambiental de què 
disposa. 

D’altra banda, l’Administració ambiental catalana ha tin-
gut sempre el propòsit que la població pogués accedir al 
conjunt de la informació ambiental. Per això fa més de 20 
anys que edita i publica regularment la informació ambien-
tal que genera, a més de posar-la a l’abast de les persones 
interessades a través de tots els canals de comunicació 
possibles. 

 
8.2 Fets destacables del 2014

- II simposi de la Xarxa d’escoles per a la sostenibili-
tat de Catalunya (XESC)

El II Simposi de la XESC ha tingut lloc el 3 de juliol de 2014 
a l’Auditori de Cornellà i ha tingut com a objectiu potenciar 
el debat i l’intercanvi d’experiències sobre les actuacions 
de transformació de l’entorn proper impulsades des dels 
centres educatius.

Hi ha participat més de 250 persones, entre professorat de 
151 centres educatius i personal tècnic de diferents enti-
tats locals i dels departaments de Territori i Sostenibilitat i 
d’Ensenyament. També hi ha participat prop de 20 entitats 
ambiental.

El II Simposi de la XESC ha plantejat dos objectius princi-
pals: 

- La importància de generar actuacions de transformació 
de l’entorn enllaçant projectes d’un centre amb els d’al-
tres centres, establint relacions d’intercanvi,  de col·labo-
ració i de reflexió, així com promoure la participació de la 
comunitat educativa i la transferència de coneixements.

- Facilitar eines al professorat per tal de que conegui pro-
jectes d’interès que s’estan duent a terme des de dife-
rents entitats ambientals i socials que puguin servir de 
referència per motivar i incentivar l’inici o la millora d’un 
projecte en un altre centre.

- 2a Setmana del Voluntariat Ambiental de Catalunya

La xarxa del voluntariat ambiental de Catalunya ha organit-
zat, per segona vegada, la Setmana del Voluntariat Ambi-
ental de Catalunya (SVAC). Aquest esdeveniment va néixer 
al 2013 amb la idea que s’agrupessin les accions i activitats 
de voluntariat ambiental organitzades per diferents entitats, 
empreses i centre educatius d’arreu del país.

S’ofereixen experiències de voluntariat obertes a la partici-
pació de la ciutadania, amb l’objectiu de fomentar el reco-
neixement social del voluntariat ambiental i la participació 
ciutadana vers la conservació de l’entorn i, alhora, donar 
visibilitat a les entitats que actuen en aquest àmbit.

L’esdeveniment ha transcorregut durant els dies 31 de 
maig i 8 de juny de 2014. Durant aquests dies s’han orga-
nitzat 57 activitats de voluntariat ambiental en 30 municipis 
catalans. Els responsables han estat 40 organitzacions i 
va tenir una participació de 1.142 voluntaris. En total hi ha 
participat 3 empreses i 14 centres educatius. 
 
En aquesta línia, el mateix Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, a través de la Direcció General de Polítiques Am-
bientals, ha impulsat l’organització d’una jornada de volun-
tariat corporatiu en la qual participa voluntariat dels serveis 
territorials del mateix Departament. 

Entre les accions programades, s’han organitzat neteges 
d’espais naturals (rius, rieres, fons marí...), itineraris, activi-
tats de construcció de caixes nius, xerrades i tallers. 
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8.3 Aspectes rellevants en la participació pública

8.3.1 Dret d’accés a la informació ambiental

D’acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es 
regulen els drets d’accés a la informació, de participació pú-
blica i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, la 
ciutadania pot exercir una sèrie de drets en les seves relaci-
ons amb les autoritats públiques en relació amb la informació 
ambiental. Entre aquests drets cal destacar els d’accedir a la 
informació ambiental que estigui en poder de les autoritats 
públiques o en altres subjectes en nom seu, sense que esti-
guin obligats a declarar un interès determinat; ser assistits en 
la cerca d’informació; i rebre la informació en la forma o format 
elegit, excepte si la informació ja ha estat difosa en una altra 
forma o format al qual la persona sol·licitant pugui accedir 
fàcilment o si l’autoritat pública considera raonable posar a 
disposició de la persona sol·licitant la informació en una altra 
forma o format i ho justifica adequadament. 

Durant l’any 2014, el Servei  d’Informació Ambiental (SIA) ha 
desenvolupat les tasques pròpies com a punt especialitzat de 
consultes i d’atenció a la ciutadania de la Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat (SMAS). El resultat és un registre de més 
de 8.000 sol·licituds específiques d’informació ambiental resol-
tes (taula 8.1), d’acord amb el que estableix la Llei 27/2006. En 
aquesta resolució d’expedients no s’han inclòs totes aquelles 
consultes de caire administratiu ni les consultes que, per tenir 
un contingut aliè a les competències de la SMAS, han estat deri-
vades a altres departaments i/o organismes de l’Administració. 

El nombre total de consultes sobre temàtica ambiental rebu-
des al SIA durant el 2014 han augmentat gairebé un 300% 
respecte de l’any anterior, tal i com s’observa a la taula 8.2. 
Tot i no disposar d’un estudi precís que expliqui aquest impor-
tant increment, és clar que la ciutadania s’interessa cada cop 
més per informar-se de qüestions mediambientals. 

TAULA 8.1
Consultes de la ciutadania rebudes al Servei d’Informació Ambiental de la Generalitat de Catalunya segons el seu 
canal de resposta. Any 2014. 

TAULA 8.2
Consultes de la ciutadania rebudes al Servei d’Informació Ambiental de la Generalitat de Catalunya segons el tipus de sol·licitant. 
Anys 2013 i 2014.

2014

Canal de resposta Nombre de consultes Percentatge

Telèfon 3.180 39,80%

Format electrònic 4.536 56,20%

Presencial 61 0,77%

Correu postal 192 2,56%

Fax 54 0,67%

Total 8.023 100%

Font: Servei d’Informació Ambiental. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.

2014 2013

Tipus de sol·licitant
Nombre de 
consultes

Percentatge
Nombre de 
consultes

Percentatge
Variació 

2013-2014

Empresa 2.638 33 1.278 47 206%

Particular 2.569 32 639 23 402%

Administració pública 1.885 24 521 19 362%

Associació 410 5 186 7 220%

Estudiant 202 2 56 2 361%

Client intern 40 0 31 1 129%

Centre docent 279 5 34 1 821%

Total 8.023 100 2.745 100 292%

Font: Servei d’Informació Ambiental. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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La implementació que la Generalitat va dur a terme durant 
l’any 2012, del formulari de la pàgina web Consultes, queixes 
i suggeriments (CQS), s’ha continuat constatant a l’any 2014 
com una opció positiva per millorar la qualitat de l’atenció ciu-
tadana en minimitzar els temps de resposta, optimitzar la co-
ordinació amb altres unitats o organismes de l’Administració 
autonòmica i facilitar a la ciutadania la traçabilitat i el segui-
ment de la consulta.

El formulari web constitueix una de les vies d’entrada de les 
sol·licituds d’informació que afavoreix l’impuls de l’administra-
ció electrònica. Malgrat tot, durant el 2014 el telèfon ha con-
tinuat sent el mitjà de contacte preferit per la ciutadania. En 
canvi, les visites presencials han disminuït quasi a la meitat. 

Quant als perfils de les persones usuàries pel que fa a la infor-
mació, continua sent majoritari el segment professional (autò-
nom o empresa) que, a més, ha augmentat significativament 
en percentatge. L’ha seguit de molt a prop la persona indivi-
dual, que a l’any 2014 ha tingut un augment molt accentuat, 
de més del 400%. En tercer lloc figuren les administracions, 
entre les quals les locals han incrementat notablement la 
quantitat de consultes respecte del 2013. 

8.3.2 Informes i publicacions ambientals

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat i la Secretaria de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat, publica cada any diversos treballs que mostren quin és 
l’estat del medi ambient a Catalunya per posar a disposició 
de tota la ciutadania la informació ambiental més actualitzada 
possible que està en mans de l’Administració.

La informació ambiental té dos grans objectius: d’una banda, 
ser una font de coneixement per tal que la ciutadania pugui 
exercir el dret de conèixer l’estat del seu entorn i, d’una altra 
banda, aportar dades rellevants i experiència per formular po-
lítiques relatives als reptes ambientals actuals i futurs i desen-
volupar les estratègies, els plans i les accions oportuns per 
encarar-los amb rigor i encert.

TAULA 8.3
Consultes de la ciutadania rebudes al Servei d’Informació Ambiental de la Generalitat de Catalunya segons el seu 
canal de resposta. Any 2014. 

2014

Tipus de consulta Nombre de consultes Percentatge

Atmosfera 1.400 17,37%

Aigua 1.610 20,00%

Sòl 26 0,28%

Paisatges i espais naturals 119 1,28%

Costes 553 6,06%

Diversitat biològica 54 0,65%

Organismes modificats genèticament 1 0,01%

Substàncies perilloses 9 0,01%

Energia 46 0,55%

Soroll 191 2,37%

Radiacions o residus 474 5,89%

Mesures, normes, plans, etc. 3.542 44,10%

Informes sobre l’execució de la 
legislació

4 0,05%

Anàlisis i supòsits econòmics 3 0,03%

Estat de la salut i béns del patrimoni 11 1,35%

Total 8.023 100%

Font: Servei d’Informació Ambiental. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Aquestes publicacions es difonen per mitjans digitals i, en 
alguns casos, es publiquen en suport de llibre. L’any 2014 
es va publicar l’Informe sobre l’estat del medi ambient 2013, 
un llibre que resumeix de manera divulgativa i entenedora les 
dades ambientals més rellevants que donen una idea general 
de l’estat del medi ambient a Catalunya. D’altra banda, es va 
publicar, també en format digital, el llibret anomenat Dades del 
Medi Ambient a Catalunya 2014, amb dades estadístiques 
bàsiques sobre l’evolució d’aspectes ambientals d’interès.

Aquests informes són redactats d’acord amb el que preveu 
la Llei 27/2006, de 18 de juliol, la qual, a més, de manera 
preceptiva mana a les administracions públiques l’elaboració 
cada 4 anys d’un informe complet que inclogui les dades so-
bre la qualitat del medi ambient i les pressions que aquest 
suporti, així com un sumari no tècnic que sigui comprensible 
per al públic.

8.3.3 Processos participatius a l’any 2014

- Procés participatiu per a la elaboració de l’Avantpro-
jecte de Llei de canvi  climàtic

El mes de juliol de 2014 s’han organitzat les sessions de par-
ticipació per a la redacció de la futura Llei de canvi climàtic, 
text essencial de l’ordenament jurídic català en referència al 
Canvi climàtic.

Per fer-ho s’han establert diversos espais de participació: 

- Sessions territorials informatives amb els ens locals. 
- Sessions de debat obertes a la ciutadania.
- Formulari en línia per fer aportacions a través del web de la 

Generalitat de Catalunya. 

D’aquesta manera, s’han pogut reunir les esmenes i aportaci-
ons de la ciutadania i s’ha aconseguit una adequada adapta-
ció a la realitat sectorial i territorial catalana. 

La figura 8.1 i la figura 8.2 mostren el nombre de participants 
i d’aportacions efectuades en les diferents modalitats, mentre 
que la figura 8.3 presenta el grau d’incorporació de les apor-
tacions en el text de l’Avantprojecte. 

Foto: Sara Barca
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FIGURA 8.1
Participants i aportacions a les sessions obertes a la ciutadania i als ens locals en el marc del procés 
participatiu per a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic. 

FIGURA 8.2
Participació i aportacions realitzades a través dels formularis web en el marc del procés participatiu per a 
l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic.

Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat. Departament de Governació i Relacions 
Institucionals.

Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat. Departament de Governació i Relacions Institucionals
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FIGURA 8.4
Participació en debats i aportacions realitzades a través dels formularis web en el marc del procés participatiu per a 
l’elaboració de la Llei de Territori.

Font: Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat.

297 participants de 148 entitats: ens locals, 
professionals, sectors econòmics, tercer 

sector, administració general
328 participants acumulats

404 inscripcions
350 aportacions i valoracions

Classes de sòl, programació de 
nou sòl urbà i estratègia municipal

Intervenció en la ciutat construïda

Planejament urbanístic municipal

Gestió i execució urbanística

Espais oberts i paisatge

Política de sòl per a ús residencial i 
d’activitat econòmica

Formularis web

6 debats

FIGURA 8.3
Grau d’incorporació de les aportacions realitzades en el marc del procés participatiu per a l’elaboració de 
l’Avantprojecte de Llei de canvi climàtic al text de l’Avantprojecte.

Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat. Departament de Governació i Relacions 
Institucionals.

Acceptades

Acceptades parcialment 

No incorporades

48%

29%

23% 

- Procés participatiu per a la Llei de Territori 

A finals de novembre de 2014 s’ha iniciat el procés participa-
tiu vinculat a la Llei de territori amb els debats preliminars des-
prés de les primeres reflexions, diagnosi i propostes. Aquest 
procés s’ha organitzat en 6 sessions de debat i un formulari 
en línia corresponent al tema de cadascuna de les sessions:
- Classes de sòl, programació de nou sòl urbà i estratègia 

municipal
- Intervenció en la ciutat construïda

- Planejament urbanístic municipal
- Gestió i execució urbanística
- Espais oberts i paisatge
- Política de sòl per a ús residencial i d’activitat econòmica

Aquest procés participatiu s’ha adreçat a personal de per-
fil tècnic i amb coneixements sobre matèries d’urbanisme i 
ordenació del territori. La figura 8.4 i la figura 8.5 mostren el 
nombre de participants i d’aportacions efectuades en els de-
bats i mitjançant el formulari.
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- Procés de participació de la nova planificació de 
residus 2013-2020

Els estats membres de la UE han d’elaborar plans de gestió 
i de prevenció de residus, on s’han d’incloure objectius de 
prevenció de residus, revisats amb una periodicitat mínima 
de 6 anys. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
Decret legislatiu 1/2009, ha d’elaborar i aprovar per decret 
els programes de gestió de residus i el pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals. 

En aquest sentit, un cop finalitzada l’etapa de planificació 
2007-2012, s’inicia un nou període que comprèn del 2013 fins 
al 2020 i que planteja i elabora nous instruments de planificació 
En aquesta etapa, l’instrument bàsic és el Programa general 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
2013-2020 (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el 
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20).

Per tal d’elaborar aquest instruments s’ha obert un procés 
de participació del PRECAT20 i del PINFRECAT20, entre els 
mesos de gener i març de 2014.

El procés s’ha iniciat, d’una banda, amb un seguit de 
sessions informatives i de debat arreu de Catalunya. D’altra 
banda, s’ha preparat un formulari en línia específic. La figura 
8.6 sintetitza el nombre de participants i aportacions al procés 
i com les propostes han estat recollides en els documents de 
planificació. El resultat d’aquest procés ha estat presentat en 
la sessió de retorn que ha tingut lloc el 12 de maig de 2014.

FIGURA 8.5
Relació de participants en els 6 debats preliminars de la Llei de Territori

Font: Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FIGURA 8.6
Participació en debats i aportacions realitzades a través dels formularis web en el marc del procés participatiu per a 
l’elaboració de la nova planificació de residus.

Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.

400 participants: món local, empreses del 
sector productiu i de la gestió de residus, 

món associatiu relacionat amb la gestió dels 
residus, sindicats, col·legis professionals, 

universitats, persones individuals

69% de les propostes incorporades als 
documents de planificació

+

600 comentaris

Formularis web

Sessions informatives i debats 
territorials i sectorials

900 propostes,

principalment sobre:

Voluntat d’incrementar la 
valorització material

Economia circular, baixa en 
carboni

Reducció de la generació de 
residus, prevenció i reutilització

8.4 Missatges clau

El nombre total de consultes sobre temàtica ambiental 
rebudes al Servei d’Informació Ambiental durant el 2014 
ha augmentat prop d’un 300% respecte de l’any anterior. 
La majoria de consultes les han generat empreses en 
relació amb les activitats que desenvolupen, seguides de 
molt a prop per les consultes fetes per particulars.

El formulari web CQS (consultes, queixes i 
suggeriments) es consolida com a mitjà per 
millorar la qualitat de l’atenció ciutadana, tot i 
que el telèfon continua sent el mitjà preferit.

L’any 2014 es van iniciar els processos 
participatius per la formulació de la Llei de 
territori, per a l’elaboració de l’Avantprojecte de 
llei de canvi climàtic i el de la nova planificació de 
residus 2013-2020.

Continua la publicació dels informes divulgatius 
anuals sobre l’estat del medi ambient a 
Catalunya i els llibrets de dades del medi 
ambient en compliment de la Llei 27/2006.



1458. PARTICIPACIÓ PÚBLICA

8.5 Càpsules d’informació

8.6 Per a saber-ne més

Agència Europea del Medi Ambient
http://bit.ly/1zACYBK

Dades del medi ambient a Catalunya 2014
http://bit.ly/1BAy4qV

Departament de Territori i Sostenibilitat. Estadística
http://bit.ly/1yCuYkS

Informe sobre l’estat del medi ambient a Catalunya. Any 
2013
http://bit.ly/1BfIpFB

Informe sobre l’estat del medi ambient a Catalunya. 
Període 2006 – 2010
http://bit.ly/1EOYVO5

Fundació Vincles
http://www.vinclesfundacio.cat/

Societat catalana d’educació ambiental
http://www.scea.cat/WEB2015/

Unesco
http://www.unescocat.org/ca/

Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya
http://www.xesc.cat/

La Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del 
Planeta (CONFINT) és un procés global impulsat pel govern 
brasiler, que convida joves de tot el món a reflexionar i ac-
tuar per millorar el planeta.

La primera edició de la CONFINT va culminar el juny de 
2010 al Brasil on 400 joves, de més de 53 països, es van 
trobar per debatre temes sobre medi ambient i canvi climà-
tic. D’aquesta trobada en va sorgir la Carta internacional de 
responsabilitats dels joves, el full de ruta dels nois i noies 
compromesos amb construir un món més sostenible.

El projecte és una oportunitat per donar sentit, des d’una 
perspectiva local i global, a la tasca que fan els centres que 
treballen per a la sostenibilitat, amb un enfocament basat 
en l’aprenentatge dialèctic i intercultural en espais de de-
bat i de presa de decisions, la democràcia representativa, 
la identificació de responsabilitats individuals i col·lectives, 
el compromís d’implementar les accions consensuades i 
tot fet des de les activitats locals, regionals i nacionals. 

Per a la dinamització de les conferències als centres esco-
lars catalans, s’ha creat la Guia Pas a Pas amb informació 
històrica del procés i propostes de dinàmiques per fer els 
passos de la Conferència.

El seguiment d’aquest procés és fa des de la Xarxa d’Es-
coles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i la Socie-
tat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), amb el suport 
principal de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, així com la col·laboració de la 
Fundació Vincles i UNESCO.cat.

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en 
col·laboració amb Amical Wikimedia ha posat en 
marxa el concurs fotogràfic sobre patrimoni natu-
ral Wiki Loves Earth (WLE), que s’ha dut a terme 
durant el mes de maig de 2014.

El concurs fotogràfic Wiki Loves Earth (WLE) es va 
iniciar el 2013 com una prova pilot a Ucraïna i el 
2014 s’ha obert a escala mundial. Està organitzat 
de forma federativa en un àmbit local i un altre in-
ternacional.

A Catalunya, l’any 2014 es van fotografiar 445 ele-
ments naturals en més de 5.300 imatges, i una de 
les fotos guanyadores del Wiki Loves Earth català 
va ser també guanyadora del concurs a escala in-
ternacional. Totes les fotos tenen llicència d’us 4.0 
i poden ser reutilitzades; només cal citar-ne l’autor 
i compartir-la, igual que l’obra original.

WIKI LOVES EARTH 2014

TINGUEM CURA DEL PLANETA
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ANNEX – RESUM COMPARATIU D’INDICADORS DISPONIBLES PER A CATALUNYA I LA UE - 28

ÀMBIT INDICADOR UNITATS ANY CATALUNYA UE-28

CANVI 
CLIMÀTIC

Percentatge de canvi en l'emissió 
de gasos d'efecte hivernacle 1990 

- 2012
% 2012 18 -19,2

Emissions de gasos d'efecte 
hivernacle per càpita

tones CO2 equivalent 
per habitant i any

2012 5,8 9

Emissions de gasos d'efecte 
hivernacle en relació al PIB amb 

preus constants de 2005

tones CO2 
equivalent per 

milió €
2012 237 387

RESIDUS
Residus municipals generats 

anualment per càpita 
kg/hab/any 2014 485 4811

AIGUA
Aigües de bany que acompleixen els 
valors obligatoris (bona) o els valors 

guia (excel·lent) - platges
%

91,1% excel·lent
96,8% bona

85,5% excel·lent
96,8% bona

85,5% excel·lent 0 31
92% excel·lent

100% bona
78,2% excel·lent

97,6% bona

BIODIVERSITAT
Percentatge de superfície protegida 

dins de la xarxa Natura 2000 
respecte el total del territori. 

% 2013 31% 18%

1 UE-27 - dades de 2013
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