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TRANSICIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA

Directiva 2018/2001 

de foment de l’ús 

d’energies 

renovables

Objectiu global UE: 32% a 2030

Renovables elèctriques: millora disseny i estabilitat d’esquemes de 

recolzament. Procediments simplificats per instal·lacions petites

Renovables tèrmiques: objectiu indicatiu de creixement de l’1,1% 

anual (1,3% si es considera el calor i fred industrial)

Renovables al transport: objectiu global (14% renovables al transport 

el 2030) i objectiu específic per a biocarburants avançats

Marc regulador facilitador per l’autoconsum i comunitats d’energies 

renovables

Nous criteris de sostenibilitat per a la bioenergia
Data límit transposició: 

21/12/2021

Objectius Europa 
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TRANSICIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA

Escenari estatal. “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030”

• 23% reducció emissions GEH

• 42% renovables a consum total d’energia final

• 39,5% millora eficiència energètica

• 74% renovable en generació elèctrica
Evolució de la potència instal·lada 

d’energia elèctrica (MW)

Aportació de les energies renovables 

sobre el consum final d’energia (%) 
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2050

100% renovable, 

distribuït, inclusiu i

democràtic

2030

Mix elèctric 50% 

renovable 

Pacte Transició Energètica

(2017)
Llei 16/2107 del 

Canvi Climàtic

Decret Llei 16/2019 mesures 

urgents per a l’emergència 

climàtica i l’impuls a les 

energies renovables

TRANSICIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA

Llei de transició energètica 

(2020)

Element aglutinador i possibilitador

Posar en marxa les eines de 

planificació i governança

Adaptació Llei CC

Elimina barreres FV i EO

Prohibició coc petroli
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TRANSICIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA

Objectius energètics i climàtics 
UE i Catalunya

2019 (1) 2020 2030 2050

Consum brut d’energia final d’Energies Renovables (%) 8,5 (2) 20 32 100 (4)

Consum d’Energies Renovables en el mix elèctric  (%) 16 (3) - 50 (5) 100 

Increment de l’eficiència energètica (%) 23,1 (2) 20   32,5 -

Reducció emissions GEH (%) 25,7 (2) 20 40 80-85

(4) Proposta Llei de Transició Energètica i Llei del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
(5) Llei del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya

(1) Font: ICAEN

(2) Balanç energètic Catalunya 2017. La biomassa forestal i agrícola representa el 15% del 8,5%

(3) Balanç energia elèctrica Catalunya 2019. La biomassa forestal i agrícola representa el 0,7%
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Objectius energètics a Catalunya

Què volem? És possible un futur 100% renovable?

CONTINUAR 

IGUAL...
IMPLANTACIÓ ER 

AL TERRITORI
IMPORTAR 

RENOVABLES

TRANSICIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA ÉS INEVITABLE, PERÒ 

LA PODEM ACCELERAR/APROFITAR O ENDARRERIR 

Efecte Nimby
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Estudi impacte macroeconòmic APPA 2019 (novembre 2020)

• Aportació sector renovable al PIB espanyol: 12.540 M€ → 1,01%

1.540 M€ la bioenergia

• Creixement de l'activitat econòmica sectorial: 15,6% (5è any consec.)

• ER contribuïdor fiscal net : impostos satisfets (societats, generació 

elèctrica, locals, taxes, IBI…) i restant les subvencions rebudes → 

saldo positiu per a les arques públiques de 1.017 M€ el 2018.

• Contribució a la R+I+i de les ER molt per sobre la mitjana

• Llocs de treball ↑ des del 2017: situació 2019 → 95.089 (↑ 17%)

(màxim el 2009 amb 127.877)

(la major part, sector bioenergia, 31.905, seguit per l’eòlic)

LA BIOENERGIA. CONTEXT
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LA BIOENERGIA. CONCEPTE

Tots els tipus d’energia que deriven de la conversió de fonts

biològiques naturals (biomassa), les quals estan disponibles de

forma renovable.

69%                  
Biomassa             
Forestal

20% 
Biomassa 
Agrícola

11% 
Residus 

Renovables

Matèria 

Primera

Tecnologia
51% Sector industrial 

Combustió / Cogeneració / 
Digestió A. / Biorefineries

49% Sector domèstic 
Calderes / Estufes

75%                             
Calor i Fred

13% 
Electricitat

12% 
Transport

Serveis 

finals

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Associació Europea de Biomassa
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LA BIOENERGIA. CONCEPTE

69%

12%

12%

7%

TIPUS DE BIOMASSA PER A ÚS ENERGÈTIC

Biocombustibles sòlids Biocarburants Biogàs Residus renovables municipals

Origen i productes

Font: Associació Europea de Biomassa

Activitats 

agrícoles

Activitats 

ramaderes

Activitats urbanes de tractament i 

gestió de residus orgànics diversos

Activitats 

industrials

Catalunya i 

l’Estat, màxims 

potencials 

biomàssics
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LA BIOENERGIA. AVANTATGES

RECURS

• Utilització de recursos autòctons, amb gran potencial

• Millor gestió de recursos d’origen agrari, forestal, industrial o urbà

• Impuls al sector agrícola amb alternatives a cultius tradicionals

SOSTENIBILITAT

• Substitució de combustibles fòssils pels d’origen renovable

• Millores mediambientals associades (↓ incendis, plagues, emissions 

GEH, tractaments adequats de residus, etc.)

TRANSVERSALS

• Aplicacions versàtils i adaptades al consumidor final

• Estalvi econòmic a mitjà i llarg termini

• Oportunitats de negoci per a nous inversors i creació de llocs de treball

• Aporta gestionabilitat i estabilitat al sistema energètic

Model productiu 
actual

reorientar
Bioeconomia

Economia circular
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LA BIOENERGIA. INCONVENIENTS

RECURS

• Elevat cost de producció i transport dels recursos

• Heterogeneïtat de recursos i falta de normalització de qualitat

• Necessitat d’una xarxa de subministrament de biocombustibles

PROCÉS

• Complexitat de la cadena de valor

• Complexitat en la tramitació i execució de projectes

ENTORN

• Elevat nombre d’agents implicats

• Falta de recolzament normatiu i de sinergies amb altres sectors
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IMPULS A LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA

Estratègia per promoure  l’aprofitament energètic 

de la biomassa forestal i agrícola 2014 – 2020  

• Departaments impulsors: DEC, DARP i DTES

• Objectiu: Fomentar l’ús energètic de la BM de proximitat

a Catalunya mitjançant una acció conjunta de Govern

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*)
D anual 

2019

Objectiu 

2020

Consum biomassa forestal usos 

tèrmics (ktones/any)
240,0 319,4 369,1 341,9 367,4 386,6 434,8 12,5% 600,0

Consum biomassa forestal usos 

tèrmics (ktep/any)
62,4 84,3 97,0 91,8 99,9 106,0 121,3 14,4% 172,8

Reducció emissió GEH 

(tones/any CO2) respecte 2013
      -     53.451 84.600 71.865 91.621 106.613 143.912 - 270.000

Superfície forestal (ha/any) 10.000 13.000 15.189 14.200 15.450 16.100 18.115 12,5% 25.000

(*) Dades provisionals

REVISIÓ 2021-2027

730.000 tones

500-800 MW

Evolució:

• Increment consum estella (22%) i de pèl·let (31%)

• ↓ exportacions d’estella (179.200 → 54.400 t)

• ↑ consum intern tèrmic (42.000 → 136.700 t)
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EXEMPLES BIOMASSA FORESTAL

Indústria

Xarxa de calor d’alta T al polígon industrial de la Valldan (Berguedà)
Impulsada per la Mancomunitat de Municipis Berguedans (amb suport GdC i DIBA)

• Xarxa d’oli tèrmic a 300ºC

• Xarxa d’aigua calenta a 80ºC

• Potència instal·lada: 4,6MW

• Alimenta a 6 indústries

Bodegas Torres (Vilafranca del Penedès
Producció de fred i calor

• Potencia instal·lada: 2,6 MW

• Consum de BM: 3.000 tones/any

• Producció de vapor: 4.000 kg/h a 10 bar

• Inici funcionament: 2012

• Inversió: 1 M€
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EXEMPLES BIOMASSA FORESTAL

Sector públic 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

• Xarxa de calor amb biomassa en edificis de la GdC a Mollet del Vallès.

• Modalitat ESE amb estalvis garantits i manteniment integral.

• Licitació i l’adjudicació 2019, inici obres 2020.

• Potència instal·lada: 1.000 kW

Centre Logístic de Biomassa del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Centre d’operacions i de producció d’estella de proximitat (gestió fusta boscos vallesans i

transformació en estella, que es distribueix segons els estàndards definits).

• Capacitat d’emmagatzematge de fusta: 4.000 tones (fusta en rol al 50% d’humitat)

• Capacitat anual de producció d’estella: 6.650 tones (al 30% d’humitat)

Calderes que alimenta inicialment

• Caldera de l’Hospital de Terrassa: 1.850kW

• Caldera de la UAB: 500kW
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EXEMPLES BIOMASSA FORESTAL

Exemple singular 

Xarxa de calor al 
Monestir de Montserrat

Potència instal·lada 1,6 MW

Consum biomassa 1.500 tones/any

Xarxa de calor 1.500 metres

Servei de calefacció 10 edificis, 40.000m2

Inici funcionament Novembre 2014



#energianeta  

#transicióenergètica

EL BIOGÀS

Tipus d’instal·lacions

Codigestió

Abocadors

Ecoparcs
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Present i futur

EL BIOGÀS

Catalunya Estat Europa

Consum total de GN (2017) 3,270 bcm 34,7 bcm 537 bcm

Consum de GN vehicular (2017) 0,031 bcm 0,268 bcm 4,3 bcm

Potencial accesible biometà 0,438 bcm 2,724 bcm 78 bcm

Cobertura de BioM sobre consum de GN 13% 8% 15%

Emissions evitadas (t CO2) 8.750 54.500 1.560.000

Capacitat futura biometà

Potencial accesible BG 370 ktep → 0,67 bcm BG anuals

→ upgrading → Potencial generació BioM 0,438 bcm BioM anuals
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Gràcies

@energiacat

#energianeta

icaen.gencat.cat/  


