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De què parlarem?

Què són els biocarburants?

Algunes dades estadístiques

Notes d’avaluació

Agrocarburants i mercats agraris



Biocarburants o biocombustibles

 De primera generació: son els agrocarburants

 Bioetanol extret de canya de sucre, blat, blat de moro

 Biodiesel extret de colza, gira-sol, palma

 De segona generació: provinents de residus vegetals de l’agricultura, forest 

i zones verdes urbanes i d’olis reciclats

 De tercera generació: a partir de microalgues

 Altres biocombustibles provinents de desenvolupaments futurs de les 

biotecnologia sense afectar a la producció agro, tinguem en compte que 

l’etanol és una combinació de tres elements (C,H,O)que estan 

abundatment a la nostra atmòsfera

Biocarburant: Qualsevol tipus de combustible obtingut de biomassa

• Biogas

• Bioetanol

• Biodiesel

• Biocombustibles sòlids (llenya, pelets, etc)

• Altres



Evolució de la producció d’energi 

primària

Font IAE
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TOTAL KTOE MUNDIAL: 

14.034.897



Biocarburants i residus 
(World Bioenergy Association 2017)
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Producció i evolució prevista de la producció 

mundial d’agroacarburants
OCDE 2019
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Agrocarburants a Europa



Per què produir agrocarburants?

 Eina per a l’acompliment dels compromisos de reducció d’emisions 

GEH

 Lluita contra el canvi climàtic amb reducció d’emisions d’efecte 

hivernacle

 Major independència energètica

 Creació de llocs de treball al món rural

 Millora de rendes agràries al presionar la demanda de cereals 

 Eina de regulació de mercats agraris



En positiu

 Es una energia renovable

 Les emisions directes (no les indirectes) són un 30-90 % 

més baixes que els combustibles de gasoil  o gasolina 

fòssil (segons l’IPCC)

 Impulsa la demanda i provoca increment de preus i, per 

tant, afavoreix als agricultors.

 Regulador de mercats agraris



En negatiu

 Tensionador dels mercats alimentaris en un món amb caresties alimentàries

 Crida a l’especulació i causa d’una greu crisi de preus el 2007

 Un gran consumidor d’aigua

 Causa greu de deforestació

 Desestructuració de l’agricultura a països en desenvolupament amb expulsió 

de població rural

 Imatge impactant al produir combustibles amb aliments

 La producció està vinculada a un destacable suport de les politiques fiscals

 Es un producte contaminant, independentment del seu balanç de carboni.



La UE i els agrocarburants

 Directiva 2009/28 Relativa al foment de l’üs de les energies 
renovables

 Exclou terres amb elevades reserves de carboni, però no inclou el canvi directe o 
indirecte de l’ús de la terra com a possible exclusió.

 Directiva 2015/2013 Modifica la Directiva 2009/28 

 Reconeix el canvi de l’us de la terra com a capaç d’anular la reducció 
d’emisions GEH

 Directiva 2018/2001 Relativa al foment de l’ús d’energia procedent 
de fonts renovables

 Adaptació als Acords de París sobre el canvi climàtic

 Green Deal

 Preveu per 2021 la modificació de la Directiva 2018/2001



Directiva UE 2018/2001
Relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables

 Assenyala la necessitat d’anar cap a biocarburants avançats, 

 Les consequències del canvi directe i indirecte de l’us de la terra 

aconsellen la seva limitació.

 Però... No ho limita (Els Estats sí que poden fer-ho)

 Però... s’han de produir de manera sostenible

 Criteris de sostenibilitat que fan no aptes algunes terres:

 Terres d’alt valor de biodiversitat

 Terres amb elevades reserves de carboni

 Canvi indirecte del ús de la terra



Petroli i aliments uneixen la trajectòria de preus

Bioeconomia circular
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PREUS ALIMENTS 

PREUS PETROLI 



Els 
agrocarburants
són un crim 
contra la 
humanitat

Olivier de Shutter 2007
Olivier de Shutter

Relator especial de la ONU para el 

derecho a la alimentación



Producció i utilització de cereals

Bioeconomia circular

19 El consum de cereals creix de 

manera monòtona però la 

producció el segueix de manera 

més erràtica  fet que pot generar 

tensions de preus

Des de 1990 s’ha 

deforestat 178

milions ha,

55,6 Catalunyes

emergència 

climàtica

versus

emergècia 

alimentària

Des de 1960 la 

producció de cereals 

s’ha multiplicat per 3,5

Des de 1950 la població

s’ha multiplicat per 3 i al 

2050, s’haurà multiplicat 

per 3,9
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Revolució al Nord d’Africa: “Pa i llibertat”

Tensions migratòries i territorials (guerra)

CRISI PREUS

ALIMENTARIS
2007-2008

CRISI PREUS
ALIMENTARIS

2010-2011

AGROCARBURANTS

SEQUERA RUSSA

CRISI PREUS
ALIMENTARIS

2012
SEQUERA EEUU

Emergència de moviments

Xenòfobs d’extrema dreta
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