que ens vam proposar des del començament.
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Tema destacat. Any rere any, hem presentat a
l’opinió pública temes actuals, controvertits i, fins
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i tot, incòmodes. En aquestes pàgines trobareu
reflexions sobre la relació entre l’energia i la
seguretat, l’energia i l’economia i els riscos de
garantia del subministrament energètic.
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Technology, és director de la Càtedra BP d’Energia i
Sostenibilitat de la Universitat Pontifícia Comillas de
Madrid, membre de la Reial Acadèmia d’Enginyeria i
del Single Electricity Market Committee d’Irlanda. Ac-
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tualment es professor convidat a l’Institut Tecnològic
de Massachusetts (Boston, EEUU).
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i doctor en ciències químiques per la Universitat de
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Actualment és professor emèrit de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) i director de l’Entitat Avaluadora
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Ha estat director general de la Fundació URV, professor
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Gerència i la Direcció de l’Institut Català de Seguretat
Viària de l’aleshores Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya. També per oposició
pertany al Cos d’Inspectors de Treball i Seguretat
Social del Ministeri de Treball i Immigració, i ara
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mateix exerceix a la Inspecció de Barcelona. Fou
gerent d’obres, instal·lacions i subministraments
a l’Insalud (amb rang de sotsdirector) i el primer
director de l’Institut Català de la Salut; a més, durant set anys fou gerent de l’Àrea Centre de l’ICS
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de TB-Security SL/InetSecur SL (empresa de serveis de seguretat), SeMarket SA (empresa de serveis de PKI, Safelayer Secure Communications SA
(productora de programes PKI), Ready People (gestió de comunitats i localització en telefonia mòbil),
ADDA Documental SL (cercadors, multilingüisme i
compulsa-e) i vocal i fundador de Consorcio Digital
(associació per a la promoció de la digitalització de
documents i factura-e). També és membre d’ESRAB
(European Security Research Advisoriy Board) i ESRIF (European Security Research and Innovation
Forum) per assessorar la Comissió Europea en la
definició dels plans d’I+D+I en seguretat en el VII
Programa Marc.
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Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB), diplomada en estadística
i epidemiologia per la Universitat Pierre et Marie
Curie, de París, l’any 1985. És especialista en medicina del treball, en medicina preventiva i salut
pública i doctora en medicina i cirurgia per la UB.
Actualment és la cap del Servei d’Informació i Estudis de la Direcció General de Recursos Sanitaris
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Ricard Tresserras
Salut i energia

Llicenciat en medicina per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), màster en salut pública per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en medicina per la
UB. Actualment és el subdirector general de Planificació Sanitària de la Direcció General de Planificació i
Avaluació del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya.
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José Luis Pérez Torres

Diego Torrente

Efectes de la crisi econòmica sobre la previsió
social. Conseqüències a mitjà i llarg termini

Cicles econòmics i seguretat ciutadana

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials,
llicenciat en Dret, actuari d’assegurances, màster
en direcció d’empreses per ESADE i PADE l’IESE, és
professor titular d’universitat i director dels màsters
i cursos de postgrau de Direcció Asseguradora de la
Universitat de Barcelona.
Paral·lelament a l’activitat universitària, ha estat
director general i conseller d’entitats asseguradores,
membre del consell directiu de la Unió Espanyola
d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA),
vicepresident de la Investigació Cooperativa entre
Entitats Asseguradores (ICEA) i conseller del Consorci
de Compensació d’Assegurances i de la Junta
Consultiva d’Assegurances del Ministeri d’Economia.
És Premi Internacional d’Economia Juan Carlos I.
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Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
(UB) i doctor en Economia per la Universitat de
Manchester, és director del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona (organisme del qual també n’és assessor de la Comissió
de Política Econòmica), vocal del Consell Assessor
d’Estadística de Catalunya, vocal del consell de govern de d’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, membre del grup d’experts sobre
finançament autonòmic de la Generalitat, membre
del Grup d’experts sobre el diferencial d’inflació de
la Generalitat, membre del Comitè d’experts per a
l’anàlisi econòmica de Barcelona de l’Ajuntament de
Barcelona.
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Professor titular d’universitat al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat
de Barcelona (UB), és membre del Grup d’Investigació
sobre Poder i Privilegi de la UB i actualment coordina
el graduat en criminologia i política criminal d’aquesta
universitat. És doctor en sociologia per la UB i màster
(MSc) en Criminal Justice Policy per la London School
of Economics and Political Science i té estudis a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i a la Universitat de
Michigan (Ann Arbor). Ha fet investigació en les àrees
de seguretat, organitzacions i professions. Ha estat investigador del Centro de Investigación Científica y Tecnológica, del Plan Nacional de la Ciencia, del Col·legi
de Metges de Barcelona, de l’Institut Català del Consum i de nombrosos ajuntaments. Ha estat becari FPI
del Ministeri d’Educació i Ciència, ha participat com a
contact point espanyol a l’European Union Crime Prevention Network i ha fet de representant espanyol a
l’Acció COST A10, Defence Restructuring and Conversion, i actualment a l’Acció COST 25, Small Arms and
the Perpetuation of Violence, de la Unió Europea. Ha
estat coordinador de l’especialitat de sociologia de la
seguretat al programa de doctorat en Sociologia de la
UB. Autor o col·laborador d’una quinzena de llibres,
com ara Desviación y delito, Cultura de la seguridad ciudadana en España, La sociedad policial: Poder, trabajo y
cultura en una organización local de Policía i Encuestas
telefónicas y por correo, ha publicat nombrosos articles
sobre temes metodològics, organitzatius, criminològics
i de seguretat a la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Internacional de Sociología,
Sistema, Temas para el Debate, etc., i ha participat en
nombrosos congressos nacionals i internacionals.
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Presentació

Quan, en el si de l’Institut d’Estudis de
la Seguretat (IDES), vam crear l’Observatori del Risc, ho vam fer amb la voluntat
d’aprofundir en l’estudi del paradigma de
desenvolupament econòmic i social en què
estem vivint i que s’inscriu en el que coneixem com a globalització. Aquest escenari ha generat grans oportunitats, però
també riscos que cal considerar inherents
al procés de modernització de la societat
industrial.

Ramon Rovira i José Luis Pérez Torres
han passat a formar part d’aquest grup
d’experts de l’Observatori col·laborant en
la redacció del risc econòmic i el risc de
la previsió social, respectivament. Hem
d’agrair a tots aquests autors magnífics,
els nous i els coneguts, la tasca que han
realitzat i la il·lusió i les ganes de treballar renovades que donen garantia de
qualitat a un informe que ja ha complert
deu edicions.

Estem orgullosos que aquest informe, que
suposa un element clau per a la consecució
dels objectius de la fundació, hagi arribat a
la desena edició mantenint la seva voluntat
d’observar, mesurar, analitzar i prospectar
un conjunt de riscos que acompanyen la trajectòria de desenvolupament d’un país com
Catalunya.
I, a més, estem contents d’haver presentat,
any rere any, a l’opinió pública temes actuals, controvertits i, fins i tot, de vegades,
incòmodes. I ho hem fet des de la independència i el rigor que ens vam proposar des
d’un bon començament.

Seguint la línia encetada l’any passat,
en aquest informe també hi podreu trobar el Semàfor del Risc que és un resum,
a mode de titulars breus i clars, de les
tendències desenvolupades en els Indicadors del Risc. Aquests últims, que es publiquen exclusivament al web de l’IDES,
són una sèrie d’indicadors, no de risc,
sinó de danys ocorreguts, de manera que
ens serveixen per analitzar tendències de
risc en diferents àmbits de la seguretat.
Així, cada risc té una sèrie d’indicadors
que són actualitzats periòdicament i mostren l’evolució de cada un dels àmbits
tractats.

En aquesta edició, hem volgut aprofundir
en la relació entre l’energia i la seguretat; en una anàlisi que se centra, especialment, en l’energia i l’economia, i els
riscos de garantia del subministrament
energètic. Per desenvolupar aquests aspectes hem comptat amb autors de gran
solvència com Jordi Dolader, José Ignacio Pérez-Arriaga i Mariano Marzo. La
resta d’autors, que cada any col·laboren
amb nosaltres, han tractat, en molt casos,
l’energia des de les seves visions particulars; així trobem reflexions sobre l’estalvi
i l’eficiència energètica, fonts d’energia i
seguretat viària o salut i energia, entre
d’altres. També hem de destacar que Joan

En un moment amb greus dificultats econòmiques com l’actual, aconseguir suport financer perquè un llibre d’aquestes
característiques surti a la llum és difícil.
Tanmateix, estem satisfets i agraïts. Satisfets perquè hem renovat i ampliat vots de
confiança amb entitats públiques i privades —creiem que fruit d’un treball que,
durant deu anys, hem desenvolupat amb
la màxima seriositat i serenor—, i agraïts
perquè destinar part dels recursos propis
a un informe sense afany de lucre i que
només té la voluntat de posar sobre la
taula els riscos del nostre model de desenvolupament és una decisió valenta i
honesta.
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Estem segurs que els continguts d’aquest informe satisfaran a tots els lectors; esperem
que, a més, la lectura serveixi per sacsejar les

nostres consciències i actuem, cada un des
del seu grau de responsabilitat, per resoldre
els reptes energètics que tenim al davant.

Joan Ribó

Joan Vallvé

President de l’Institut d’Estudis de la Seguretat i degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona

Vicepresident de l’Institut d’Estudis de la
Seguretat i degà del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya
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Aquest Informe 2010 de l’Observatori del
Risc consolida la línia directriu introduïda a
l’edició passada segons la qual el llibre queda dividit en tres blocs:
Tema destacat: Cada any seleccionem un tema d’alt interès estratègic
i convidem experts en la matèria a
fer-nos reflexionar sobre els riscos
que planteja i la millor manera de
prevenir-los i de gestionar-los. En
aquesta ocasió el tema escollit ha
estat “L’energia, l’economia i la seguretat i les seves relacions estratègiques”.
Riscos estratègics: Correspon a
l’informe desenvolupat pels nostres
autors habituals que en la seva condició d’experts, any rere any, analitzen
l’evolució d’alguns riscos concrets (segons el criteri de l’autor i que es poden interrelacionar amb el tema destacat).
Els Semàfors del Risc permeten
visualitzar l’evolució dels diferents
riscos estratègics analitzats anualment (risc viari, risc ambiental, inseguretat ciutadana, risc per a la salut,
etc.) i són la síntesi dels Indicadors
del Risc analitzats pels experts de
l’Observatori i que es poden consultar
íntegrament al web de l’IDES (www.
seguretat.org).
L’any 2009 ja vam reforçar la difusió de l’Informe mitjançant la publicació d’una versió
en castellà al web amb el propòsit d’estendre a la comunitat hispanoparlant mundial
els continguts de l’Informe.
Per a aquest 2010 tornarem a editar la versió electrònica en català i castellà, que completarem amb la publicació de la versió impresa. Volem també oferir al web un resum
en anglès per al 2011.
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Energia, economia i seguretat:
vincles estratègics
L’Informe WETO (World Energy, Technology
and Climate Policy Outlook) desenvolupat per
la Comissió Europea amb un horitzó a 2030 és
un referent que marca tendències sobre la demanda d’energia a escala mundial, el canvi climàtic i els objectius de Kyoto. Aquest Informe
WETO assenyala la creixent importància de
les tecnologies per a una explotació dels recursos més eficient i analitza la situació d’Europa
quant a la seguretat d’abastiment, fent especial èmfasi en la creixent dependència del gas.

1
Informe sobre la Energía (ICE
23.03.2003)
2
Actualment altres fonts com
l’AIE (Agència Internacional
de l’Energia) preveuen un
increment que se situa entre
l’1,6% i l’1,7%.
3
AGÈNCIA INTERNACIONAL
DE L’ENERGIA (AIE, 2007):
Consumo y recursos energéticos a nivel mundial.

Aquest informe, que per desenvolupar-se va
comptar amb la col·laboració d’equips pluridisciplinaris i d’investigació europeus com
ENERDATA, CNRS-IEPE a França, Bureau
Federal du Plan a Bèlgica i IPTS a Espanya,
assenyala que en el període 2000-2030:
La població mundial arribarà l’any
2030 als 8.200 milions d’habitants
(6.100 en el 2000). Amèrica Llatina,
Àfrica i l’Orient Mitjà representaran,
aleshores, el 22% de la població mundial (16% actualment).1
El creixement econòmic més important
es produirà a l’Àsia, principalment a la
Xina, i la demanda d’energia s’incrementarà entorn de l’1,8% anual fins al 2030.2
Les millores tecnològiques, les variacions en el preu de l’energia i els canvis
en l’economia esdevindran un factor
corrector sobre el consum.
Les millores tecnològiques, les variacions en el preu de l’energia i els
canvis en l’economia esdevindran
un factor corrector sobre el consum.
El repartiment de l’energia per sectors no
s’allunyarà gaire de l’actual: 35% per a la
indústria, 25% per a transport i 40% per
a agricultura, el terciari i el residencial.3
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MARZO, M.: La seguretat en
l’abastiment i la transformació.
IX Fòrum de la Seguretat, IDES.

4

L’11,5% de l’energia consumida al món.

5

MARZO, M.: La seguretat en
l’abastiment i la transformació.
I BARQUIN, J.; LINARES, P.;
MONTES, J.; LEÓN, P., PÉREZ
ARRIAGA, J.I.: El risc de les
fonts energètiques. IX Fòrum
de la Seguretat, IDES.

6

MARZO, M.: La seguretat en
l’abastiment i la transformació.
IX Fòrum de la Seguretat, IDES.

7

AGÈNCIA INTERNACIONAL
DE L’ENERGIA (AIE, 2007):
Consumo y recursos energéticos a nivel mundial.

8

Malgrat el gran desenvolupament que,
durant el període, tindran les energies
alternatives, el consum mundial dels
combustibles fòssils (carbó, gas i petroli) continuarà creixent. El petroli,
amb una previsió de creixement del
65%, continuarà sent el “rei dels combustibles”, especialment pel que fa referència al transport..
Si les tendències actuals es mantenen
i no es prenen decisions polítiques de
primer ordre, el 2030 els problemes
energètics i climàtics que patirem seran molt més difícils de gestionar que
no pas els actuals.
A banda, l’Agència Internacional de l’Energia, l’Agència nord-americana d’informació
sobre l’energia, i altres organitzacions i experts rellevants, han arribat a conclusions
semblants i/o que resulten complementàries a les de l’Informe WETO pel que fa a les
necessitats i al potencial de disponibilitat
de les distintes fonts d’energia a llarg termini.
Les energies renovables subministren
actualment entorn del 5,5% del total
mundial d’energia utilitzada.4
L’energia nuclear, malgrat la polèmica,
subministra aproximadament el 17%5
de l’electricitat mundial (35% a la UE i
24% a l’OCDE). El nombre de centrals
existents en el món continua creixent.6
A mesura que els riscos tecnològics
i de transport de les diferents fonts
d’energia, així com els derivats d’una
possible interrupció del subministrament, van sent més coneguts arreu,
una part de la població va prenent més
consciència de la importància del valor
complementari que suposa l’energia
nuclear dins de la combinació energètica. A tot això també hi contribueix el
factor moderador que exerceix en l’es-
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tabilitat dels preus i que en la seva dimensió actual redueix, en més de 300
milions de tones, el diòxid de carboni
que alternativament es produirà en la
fabricació d’electricitat per gas (500
milions de tones si en lloc del gas consideréssim la combinació actual d’energies).
També cal pensar, encara que de manera racional, en l’eventualitat que
en un futur es pogués produir algun
sinistre nuclear greu, tot i que ja no
es poden comparar la tecnologia i la
gestió de les modernes centrals nuclears actuals davant de la situació
excepcional que es va produir a Txernòbil.
Els combustibles fòssils, malgrat el
gran creixement que fins al 2030 experimentaran les energies alternatives i la millora de l’eficiència tecnològica, continuaran xuclant més del
80% de l’energia primària consumida
en l’àmbit mundial (considerant el
desenvolupament previsible de l’evolució demogràfica i el creixement
econòmic, que segons l’OCDE multiplicaran les necessitats energètiques
mundials en un 52% cap a aquestes
dates).7
Fins al 2030, el 66% de l’increment de
la demanda mundial de petroli provindrà del sector del transport, que atraurà en aquesta data prop del 54% del
consum total (actualment absorbeix el
47%). No és previsible que en aquest
període un altre combustible el pugui
desplaçar.8.
Per tot això, el model energètic de cada país
i regió politicoeconòmica depèn molt del
seu nivell extern de dependència en el subministrament i la transformació, diferenciant entre l’un i l’altre a l’hora d’adoptar les
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decisions pel que fa a la utilització preferent de les diferents fonts d’energia. Vegi’s
alguns exemples:
La UE té una dependència energètica exterior d’aproximadament el 50%, principalment de l’Orient Mitjà, nord d’Àfrica i Rússia, motiu pel qual cal millorar la situació a
llarg termini ja que, a més d’aplicar mesures
de diversificació i de millora en l’eficiència,
impulsa el desenvolupament de noves connexions transeuropees per a l’electricitat i
el gas.9
Els riscos derivats d’una eventual interrupció del subministrament són particularment
elevats a Espanya, Itàlia i Portugal, perquè
depenen d’una manera molt més elevada
del subministrament exterior.
A Espanya s’abasta el 80%, sobretot en el
gas, a causa de l’alta dependència que hi ha
del gas algerià (fet que dificulta la nostra
capacitat negociadora amb altres potències
gasistes) i de l’aïllament que ens produeix la
postura tan tancada que, de moment, manté França amb relació al desenvolupament
de noves xarxes gasistes que ens connectarien a través del seu territori.10
De manera general, tot això és especialment
preocupant en èpoques de crisi, atès el risc
de col·lapse econòmic i social a què ens podria portar una situació de desproveïment
o una sobtada i desproporcionada pujada
dels preus.
La demostració més pròxima de tot això és
el que va succeir durant el segon trimestre
del 2008 en què, d’una banda, la crisi financera va començar a afectar greument
l’economia real i, de l’altra, la “crisi del gas”
a causa del tall del subministrament procedent de Rússia (desembre) va evidenciar
els problemes estructurals de caràcter econòmic i relatius al benestar de les persones
que planteja la posició energètica de la UE.
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A la UE hi ha dos actors principals:
Un és França, primer productor i segon
consumidor europeu. Prop del 35% del seu
consum es destina al sector industrial, al
terciari i al consum privat, la qual cosa millora, de manera rellevant, la seva eficiència
energètica.
El 2009 el 75% de l’electricitat va provenir
de les centrals nuclears. Va ser a partir de la
crisi del petroli dels anys 70 que l’energia
nuclear va prendre una gran importància a
França. Una llei promulgada el 13 de juliol
del 2005 va confirmar la decisió de mantenir la posició destacada de l’energia nuclear
dins del sector energètic francès (principal
font d’electricitat a França) estimulant la
diversificació a partir de les renovables i
d’assegurar-ne el proveïment mitjançant el
petroli, el gas i el carbó.11

9
DIRECCIÓ GENERAL DE COMUNICACIÓ DE LA UE (maig
2007): Hechos y cifras clave
sobre Europa y los europeos.
10
SUDIRÀ, A.: La seguretat en
l’abastiment i la transformació. Les energies en xarxa. IX
Fòrum de la Seguretat, IDES.
11
GOVERN FRANCÈS (2007):
Les perspectives énergétiques
de la France à l’Horizon
2020-2050. GOVERN FRANCÈS: La stratégie nationale
de développement durable
(2003-2008).
12
INSTITUT MONTAIGNE
(2007): Politique énergétique
européenne.

L’altre actor és Alemanya, segon productor
i primer consumidor europeu. Té un perfil
diferent del francès ja que el 44% de la seva
energia la consumeix el sector industrial;
és líder en energia eòlica i algunes regions
com la de la Baixa Saxònia i la de Schleswig Holstein ja cobreixen més del 10% de
la seva demanda a través del vent.
El 2009 el 26,1% de l’electricitat va provenir de les centrals nuclears.12
La Xina i l’Índia, amb un elevadíssim consum actual de carbó, absorbiran per si soles la major part del creixement energètic
mundial.
Els autors del tema destacat d’aquesta edició 2010 de l’Observatori del Risc (Energia
i Seguretat), més enllà de les tendències i
qüestions d’ordre general referides en els
punts anteriors, amb el rigor i la independència que els caracteritza, passen revista
als riscos que planteja la situació energètica
actual, aturant-se especialment en la situació europea i espanyola.
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Analitzen amb una visió estratègica, entre
d’altres, la situació de les diferents fonts
d’energia, aprofundint en:
El model energètic necessari perquè
en les properes dècades avancem cap
a una energia baixa en carboni que ens
permeti limitar els riscos de caràcter
mediambiental que d’una altra manera
serien imparables.
De quina manera cal aplicar principis
econòmics sòlids per dirigir el model
energètic cap a una via de sostenibilitat
realista.
La seguretat en el proveïment.
Els efectes que es podrien derivar si,
per l’efecte de l’actual crisi econòmica o
qualsevol altra raó, no es produïssin les
inversions necessàries per desenvolupar
els processos d’innovació per a la posada
a punt de les noves tecnologies netes.
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El dilema a què s’encaren els països
en desenvolupament amb relació a la
manera de gestionar els recursos energètics, tenint en compte allò que ha realitzat el primer món.
Des del meu punt de vista, aquest treball és
una eina d’anàlisi per a aquells que, des dels
diferents àmbits de la nostra societat, han
de pronunciar-se i prendre decisions sobre
el desenvolupament estratègic del model
energètic i sobre l’eficiència en la seva gestió més immediata.
Voldria aprofi tar aquesta ocasió per
agrair l’esforç de tot l’equip de professionals, dels experts i de la resta de collaboradors que han participat en el desenvolupament d’aquesta edició 2010 de
l’Informe, contribució sense la qual no
haguéssim pogut continuar en aquesta línia de millora continuada que, amb els
seus coneixements, van marcar els qui
ens van precedir.
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1.1. Resum executiu
El món actual utilitza l’energia per a gairebé tota producció de béns i serveis i hi ha
una estreta correlació entre el consum energètic i la qualitat de vida. L’activitat humana
comporta una afectació al seu entorn. Des
de fa dos segles, amb la industrialització de
la producció, és innegable que l’evolució
tecnològica s’ha mostrat constant en el sentit de guanyar en eficàcia i en eficiència, és
a dir, en assolir cada cop objectius més importants i, alhora, fer-ho amb una restricció
dels recursos utilitzats.
L’energia és present a totes les activitats humanes. Els hidrocarburs són fonts energètiques per a la nostra qualitat de vida (calor,
fred, mobilitat), com també ho és el carbó.
Les energies renovables (eòlica, solar, biomassa, biocombustibles) són aquelles que
utilitzarem en el futur pel seu caràcter d’inesgotables. L’energia nuclear, tant de fissió
com la futura de fusió, pot ser un pont cap
a les renovables, sobretot a les societats que
no la perceben com de més risc que les altres fonts energètiques.
Les reserves de les energies convencionals
ens asseguren un abastament per als pròxims
cinquanta o dos-cents anys, depenent de si
es fa referència als hidrocarburs o al carbó.
El desacoblament entre oferta i demanda és
ben evident; tanmateix, amb la liberalització
i l’obertura dels mercats, s’ha pretès convertir l’energia en un producte commodity quan,
realment, hi podem identificar valors estratègics que van més enllà d’una simple matèria
primera com el coure o els metalls preciosos.
La nostra societat s’ha tornat incrèdula.
N’hi ha prou que un partit es manifesti a
favor d’una tecnologia de producció elèctrica, com la nuclear, perquè immediatament
l’altre digui que s’hi oposa. El poble n’està
una mica tip i ha estat ben fàcil crear un
sentiment d’oposició al desenvolupament
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de tota infraestructura. És el no a tot. És el
conegut NIMBY (en anglès, never in my back
yard, que es tradueix per ‘mai al meu pati
del darrere’). A més, els mals exemples per
interferències polítiques de les entitats de
control fan augmentar aquest sentiment de
desencís envers els nostres representants.
Un dels elements que dóna seguretat a
l’abastament de l’energia és disposar d’infraestructures adequades. De fet, disposar
d’infraestructures és una de les condicions
per a la competitivitat de l’economia productiva. Una debilitat en les infraestructures energètiques significa una potencial font
de problemes. No ens calen grans esforços
per recordar episodis com les nevades de
primers de març del 2010 que van deixar
sense subministrament elèctric durant una
setmana a més de 450.000 consumidors i
que en el cas d’haver disposat de la planificada, però mai construïda, infraestructura
de transport a 400 i 220 kV, els efectes haguessin estat molt inferiors.
Som al capdamunt del rànquing mundial de producció elèctrica amb renovables,
però amb una capacitat excedent del mateix
ordre de magnitud, uns 30.000 MW. És a
dir, que hi ha capacitat que no produeix tot
el que podria. Podríem dir que hi ha riscos
acceptables i n’hi ha d’inacceptables. La línia que els separa no és clara i es pot anar
modificant amb el temps.
L’Agència Internacional de l’Energia (AIE),
organisme vinculat a l’Organització per a
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) —Espanya n’és membre des de
l’any 1961, junt amb trenta països més—,
aconsella als seus associats les polítiques
energètiques contingudes dins de la regla de
les 3E (en anglès: Energy security, Economic
development and Environmental protection,
és a dir, seguretat d’abastament, desenvolupament econòmic —competitiu— i protecció mediambiental —sostenibilitat).
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El sector energètic espanyol ha estat sempre
fortament regulat, i per això sempre s’ha dit
que els seus resultats econòmics han estat
dictats pel BOE, raó per la qual les grans
empreses energètiques han fet del lobby una
refinada eina de treball per tal d’assegurar-se
un reconeixement de les demandes adequat.
L’any 2006 el Parlament de Catalunya va
aprovar un nou Estatut d’Autonomia que,
posteriorment, va ser ratificat per referèndum pels ciutadans de Catalunya. Com
tothom ha pogut conèixer, el passat juliol
el Tribunal Constitucional va emetre el seu
veredicte per la demanda presentada pel
Partit Popular d’Espanya adduint la inconstitucionalitat del seu contingut, produint-se
una forta repercussió social.
La recerca i la innovació a les tecnologies de
producció d’energia és molt diversa i sense
voler presentar un llistat exhaustiu de totes,
es poden recordar les següents:
Energies renovables, sobretot l’eòlica
que ha assolit potències unitàries, rendiments i qualitat de l’ona que la faran
gairebé competitiva, sense necessitats
d’ajudes dins de pocs anys.
L’energia solar tèrmica, encara que li caldran ajuts durant bastant de temps, és
motiu de recerca, innovació i aplicació,
sobretot en països com els de l’arc mediterrani.
El segrest del carbó pot donar un fort
impuls a l’ús del carbó si aquesta tecnologia assoleix èxits i rendiments en línia
amb l’evolució prevista dels preus de la
resta de combustibles.
L’energia nuclear de fusió, amb installacions de demostració com el projecte
ITER a Cadarache, a França, que compta
amb una oficina de proveïdors a Barcelona.
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Els cicles combinats per a la generació
d’energia elèctrica que obtenen rendiments de gairebé el 60%.
A les xarxes elèctriques es poden trobar diversos fronts de recerca i innovació que les
fan evolucionar cap a eficiències més grans.
Com a conclusió es pot dir que tots els riscos
que s’han exposat fins aquí i que són presents en el món de l’energia necessiten que
algú es faci càrrec de la seva gestió.

1.2. Introducció
1.2.1. Energia, font de benestar i element
indispensable per a la societat actual
El món actual utilitza l’energia per a gairebé tota la producció de béns i serveis i hi
ha una estreta correlació entre el consum
energètic i la qualitat de vida. Des dels principis de la industrialització fins al dia d’avui,
la tecnologia ha evolucionat d’una manera
espectacular, però no hauria estat possible
cap progrés sense l’aportació d’una mena o
altra d’energia.
Fa més d’un segle, el carbó i l’energia hidroelèctrica eren ja a la capçalera de tota
previsió energètica. Els hidrocarburs líquids
van ser l’origen i la veritable raó de molts
conflictes generats a determinades regions
del món i, encara ara, malgrat l’aparent glo-

Si el primer món ha
provocat, majoritàriament,
la situació actual d’emissió
dels gasos d’efecte
hivernacle, és utòpic
demanar que el món en
desenvolupament no provi
de recórrer el mateix camí
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balització i, per tant, pèrdua de valor estratègic, molts països pensen que controlant
l’energia s’obtenen avantatges competitius
dins de l’irreversible món globalitzat.
La humanitat, en el seu conjunt, hem fet
amb l’energia —i tal vegada per primer cop
en tota la nostra curta història (en termes
cosmològics)— un impacte mesurable en
el medi ambient que s’ha etiquetat amb el
nom d’escalfament global (és un mal terme,
ja que de vegades l’efecte és justament el
contrari), i ens hem adonat que el benestar
que ens dóna l’ús de l’energia té un costat
fosc: l’emissió dels gasos que provoquen
l’anomenat efecte hivernacle, i que és insostenible el manteniment de les pautes de
consum del món occidental.
Som, a més, davant d’un fenomen que no
es pot aturar i que ens ratifica el fet de
l’anomenada globalització de l’economia:
el consum creixent de tota mena de matèries primeres pels països d’Àsia i, entre
elles, l’energia. Carbó, gas natural, petroli,
energies renovables, etc., tenen a la Xina i
a l’Índia un paper cada cop més rellevant
per tal de permetre l’accés a la indústria i
perquè la població en general assoleixi els
estàndards del món occidental. Arguments
com que el món desenvolupat ha de pagar
a la resta part dels costos d’adequació per a
un desenvolupament sostenible s’enfronten
amb un altre argument, difícil de rebatre,
que si el primer món ha provocat, majoritàriament, la situació actual d’emissió dels gasos d’efecte hivernacle, és utòpic demanar
que el món en desenvolupament no provi
de recórrer el mateix camí.
1.2.2. Evolució tecnològica i riscos associats
Tota l’activitat humana comporta una afectació al seu entorn. Els mediambientalistes
saben quantificar-ho i des de fa temps llencen missatges alertant de la necessitat de
canviar el model de consum. Però enfront
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L’evolució tecnològica
s’ha mostrat constant en
el sentit de guanyar en
eficàcia i en eficiència
d’ells els negacionistes diuen que són uns
exagerats i que tan sols creen alarma social
i pèrdua de competitivitat de la indústria
productiva. Des de fa dos segles, amb la industrialització de la producció, és innegable que l’evolució tecnològica s’ha mostrat
constant en el sentit de guanyar en eficàcia
i en eficiència, és a dir, en assolir objectius
cada cop més importants i, alhora, fer-ho
amb una restricció dels recursos utilitzats;
però, també és cert que a l’entorn on es desenvolupen aquestes activitats i fins i tot a
escala planetària es veuen afectacions que,
de vegades, tenen un caire irreversible.
L’energia és un exemple paradigmàtic
d’aquesta realitat. I més enllà de l’energia
també es poden trobar exemples propers
molt il·lustratius. Es diu que al segle XVI
un esquirol podia travessar tota la península Ibèrica saltant d’arbre en arbre, sense
tocar mai terra. L’ús massiu de la fusta dels
boscos per a les diverses guerres de la monarquia de torn en el poder d’aquest Estat
ha deixat als hereus d’aquest país deserts
com dels Monegres a l’Aragó o zones àrides
com moltes de Castella. Cinc segles després
encara podem ser testimonis d’aquelles decisions.
Amb l’energia es troben exemples molt similars. L’impacte de les explotacions d’hidrocarburs líquids i gasosos i del carbó, l’afectació de les zones inundades dels llacs de
les centrals hidràuliques, la utilització del
territori per al trànsit de les infraestructures
logístiques indispensables, l’impacte de les
“granges eòliques i solars”, l’emissió de gasos de tota mena amb efectes com la pluja
àcida i l’efecte hivernacle, la contaminació a
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A l’entorn on es
desenvolupen aquestes
activitats i fins i tot a
escala planetària es
veuen afectacions que, de
vegades, tenen un caire
irreversible.
les ciutats amb efecte directe sobre la salut
de les persones i, sobretot, dels infants, són
l’encapçalament d’un llistat gairebé inesgotable que es pot utilitzar i manipular com
es vulgui.
La tecnologia i la seva evolució comporta
riscos. Certament, però, el balanç ha de ser
positiu; d’altra manera no es podria explicar
la utilització ingent de recursos per avançar.
Si no s’hagués produït la carrera per a la conquesta de l’espai, moltes de les tecnologies
que avui dia són d’ús quotidià no s’haurien
produït. Les tecnologies de la informació són
en gran mesura hereves d’aquella cursa entre les dues grans potències, els Estats Units
d’Amèrica i l’antiga Unió Soviètica. La cara
fosca d’aquella cursa es pot trobar en la proliferació de les armes de destrucció massiva
i la utilització de recursos per a aquestes finalitats, en lloc de proporcionar qualitat de
vida al terç de la població mundial que viu
per sota del llindar de la pobresa.
L’evolució tecnològica, per tant, presenta sempre dues cares: la positiva, amb els
avenços i la millora de la qualitat de vida
per a una part important de la població
mundial, normalment, l’occidental; i la negativa, malauradament gairebé sempre situada en el Tercer Món, on aquesta evolució
té connotacions de malmetre el medi natural o de propiciar una classe política corrupta que no respecta els drets humans ni
redistribueix cap riquesa que, senzillament,
queda a les seves mans.
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1.2.3. Energies primàries i geoestratègia
L’energia és present a totes les activitats
humanes. Els aliments són energia per al
nostre metabolisme. Els hidrocarburs són
fonts energètiques per a la nostra qualitat
de vida (calor, fred, mobilitat), com també ho és el carbó. Les energies renovables
(l’eòlica, la solar, la biomassa, els biocombustibles, etc.) són les que utilitzarem en el
futur pel seu caràcter d’inesgotables. L’energia nuclear, tant de fissió com la futura de
fusió, pot ser un pont cap a les renovables,
sobretot a les societats que no la perceben
com de més risc que les altres fonts energètiques.
Les reserves de les energies convencionals
ens asseguren un abastament per als pròxims cinquanta o dos-cents anys, depenent
de si es fa referència als hidrocarburs o al
carbó. Però el veritable problema de l’energia rau en el fet que les demandes i les ofertes tenen una distribució geoestratègica
ben diferenciada. Del costat del consum, el
món occidental encapçalat pels Estats Units
d’Amèrica i el Canadà, juntament amb el
Japó i Europa, són els punts d’arribada de les
xarxes logístiques d’abastament; i del costat
de l’oferta, les majors reserves d’hidrocarburs es troben a l’Orient Mitjà i a Rússia, i les
de carbó a Sud-àfrica, Austràlia i Colòmbia.
El desacoblament entre oferta i demanda és
ben evident i l’energia és un producte que
si bé amb la liberalització i l’obertura dels
mercats s’ha volgut que es convertís amb un
commodity, a la realitat encara s’hi poden
identificar valors estratègics que van més
enllà d’una simple matèria primera com el
coure o els metalls preciosos.
Certament, hi ha un mercat global d’hidrocarburs, tant del cru del petroli i dels productes derivats procedents de les refineries
on es tracten i s’obtenen les fraccions utilitzables per a les diferents aplicacions com
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del gas natural i, sobretot, del gas natural
liquat. Aquest mercat global presenta les
seves pròpies realitats regionals, però, cada
cop més, les tendències del mercat a una
part del món tenen ràpidament un reflex a
l’altra banda del planeta. Aquest és el cas
del cost del barril de petroli, o del preu del
gas natural liquat. Ara bé, els venedors, normalment national oil companies (NOC), és a
dir, empreses públiques en mans dels estats
en què s’extreu el cru o el gas natural, tenen les seves pròpies estratègies de venda, i
fins i tot arriben a no voler tancar contractes
amb certs països per raons extramercat.
Rússia, Bolívia, Veneçuela i Algèria, entre
d’altres —països exportadors amb NOC
molt poderoses—, utilitzen l’energia no tan
sols amb finalitats comercials, sinó també
polítiques, i la proximitat o llunyania geoestratègica té una paper decisiu dins dels seus
comportaments. Hi ha una certa correlació
entre molts d’aquests països i la debilitat democràtica dels seus règims polítics.
1.2.4. Societat incrèdula
La nostra societat s’ha tornat incrèdula. Les
constants picabaralles dels partits polítics
utilitzant sense cap escrúpol qualsevol excusa per atacar el contrari, han donat com a
resultat que no hi ha cap espai de debat que
no sigui utilitzat com a medi d’erosió a la
política de l’altre. L’energia no n’és l’excepció. N’hi ha prou que un partit es manifesti a
favor d’una tecnologia de producció elèctrica, com la nuclear, perquè immediatament
l’altre digui que s’hi oposa. Moltes vegades
aquesta oposició es fa amb el suport de la
classe acadèmica, per tal de conferir-hi una
pàtina d’independència d’opinió. Malauradament, però, les universitats més grans
també es troben en el mercat de les ajudes i
molts estudis tenen biaixos en el sentit proposat pels seus finançadors.
I el poble? El poble n’està una mica tip i ha
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estat ben fàcil crear un sentiment d’oposició al
desenvolupament de tota infraestructura. És
el no a tot. És l’anomenat NIMBY (en anglès,
never in my back yard, que es tradueix per ‘mai
al meu pati del darrere’). S’ha dit darrerament
a Catalunya, i per motius no directament relacionats amb l’energia, que hi ha desafecció
política. La tramitació del nou Estatut de Catalunya n’és un exemple paradigmàtic. Però
aquesta desafecció és amb la classe política i,
per tant, amb totes les seves propostes, inclosa llavors la política energètica. Els ciutadans
descreuen en els seus representants.
Per posar un exemple: els 20.000 milions
del dèficit tarifari del sector elèctric espanyol. Cal analitzar aquest cas. Des del 1998
a Europa es disposa de mecanismes per definir els preus del mercat de les diferents
energies. En el sector elèctric espanyol, ara
ibèric, funciona un mercat elèctric majorista que determina preus com a conseqüència del creuament de l’oferta i la demanda.
Les tarifes que estableix el Govern espanyol
mitjançant el Ministeri d’Indústria tenen la
facultat discrecional de no prendre en consideració en la seva totalitat aquests preus
revelats al mercat majorista ibèric, i fixar de
manera arbitrària el que considerin més adient. El resultat de tot plegat ha estat aquest
volum de deute descomunal que hauran de
pagar els nostres fills i néts, per un consum
efectuat avui. Increïble.
També els mals exemples de les entitats
de control per interferències polítiques fan
augmentar aquest sentiment de desencís
envers els nostres representants. Aquestes
entitats haurien de tenir un comportament
independent dels jocs dels partits i acomplir
un rol eminentment tècnic. Aquest va ser
el seu principi fundacional: l’Estat es retira del seu paper de propietari i operador
dels sectors liberalitzats i manté uns ens independents per al seu control. La realitat
no ha estat així i hi ha molts exemples en
el camp de l’energia que ho demostren. La
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Les tarifes que estableix
el Govern espanyol
mitjançant el Ministeri
d’Indústria tenen la
facultat discrecional de no
prendre en consideració
en la seva totalitat aquests
preus revelats al mercat
majorista ibèric, i fixar de
manera arbitrària el que
considerin més adient
composició en funció de l’estructura de l’arc
parlamentari al Congrés dels Diputats, més
que per les capacitats tècniques dels seus
vocals, demostra la contaminació política
dels seus membres.
Hi ha un exemple que, per la seva importància i, alhora, desconeixement per part del
ciutadà, fa tremolar ja que fa pensar com
han de ser la resta de decisions que es prenen en altres camps de l’acció de govern.
És el cas de la línia elèctrica de transport a
molt alta tensió en el tram fronterer entre
Santa Llogaia a Catalunya i Baixàs a França.
S’ha decidit que sigui soterrada i en corrent
continu. La pressió popular a banda i banda
dels Pirineus, la mediació de l’excomissari
europeu Monti, l’informe tècnic de la consultora italiana CESI i els interessos creuats
amb els fabricants de cables soterranis han
donat com a resultat aquesta barbaritat tècnica.
Quin és el problema, doncs, si finalment hi
haurà un augment de la capacitat d’intercanvi entre costat i costat de la frontera?
La solució tècnica emprada. Una línia de
corrent alterna uneix sistemes. Tot Europa
“gira” sincrònicament a 50 cicles per segon,
50 Hertz. Un enllaç “asíncron” en corrent
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continu “separa”. És la solució emprada per
unir illes al continent o per aportar nova
capacitat a sistemes excessivament mallats
i amb massa potència de curtcircuit. Amb
aquesta solució Catalunya i Espanya són
més illa energètica. I a França li va molt bé
per tenir sota control el mercat espanyol,
excessivament “contaminat” d’energies no
gestionables com l’eòlica. Si hi ha problemes en aquest costat dels Pirineus, la línia
saltarà pels aires. No s’afegeix, doncs, gens
de seguretat d’abastament. A més, el cost
de soterrar aquesta línia i posar-la en corrent continu és vint vegades més car que
la solució convencional. En un món en què
els termes sostenibilitat i respecte al medi
ambient estan tant a l’ordre del dia, és incomprensible com es poden justificar malbarataments de recursos d’aquesta magnitud, amb total impunitat. Quasi s’arriba
als límits de l’acció de la justícia. Malauradament tampoc tenim aquest front gaire
ben cobert i més val no demanar ajuts per
aquesta banda.
1.2.5. Debilitats estructurals
Un dels elements que donen seguretat a
l’abastament de l’energia és disposar d’infraestructures adequades. De fet, disposar
d’infraestructures és una de les condicions
per a la competitivitat de l’economia productiva. A Catalunya això ho tenim molt
clar ja que vam ser dels primers a disposar
d’autopistes, fa quasi mig segle enrere, i un
segle abans de ferrocarril, el carrilet entre
Mataró i Barcelona. Però, cent anys després,
els que presenten un front d’oposició a qualsevol infraestructura fan augmentar el risc
de manca d’abastament.
Aquest és el cas de les comarques de
Girona com a paradigma de mancances
d’infraestructures energètiques. Una debilitat en les infraestructures energètiques
significa una font de problemes potencial.
No cal esforçar-se massa per recordar epi-
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sodis com el de les nevades de principis
de març del 2010 que van deixar sense
subministrament elèctric durant una setmana a més de 200.000 consumidors; si
s’hagués disposat de la planificada, però
mai construïda, infraestructura de transport, els efectes haguessin estat molt inferiors. El NIMBY, la classe política en
general i les autoritats locals en particular, són en gran mesura els responsables
d’aquests fets, cosa que mai reconeixeran i tractaran d’encolomar la culpa a les
empreses distribuïdores. Malament anem
amb tota aquesta qualitat de la nostra democràcia.
Seria faltar a la veritat dir que a Catalunya i a Espanya, en general, hi ha fortes
mancances d’infraestructures energètiques.
Més aviat al contrari: en aquests moments
i com a conseqüència de la perllongada
crisi econòmica i financera que estem patint, tenim excedents de capacitat en certes
infraestructures. La capacitat de regasificació de les plantes que reben, mitjançant
vaixells metaners, el gas natural liquat i
el gasifiquen i l’injecten al sistema gasista té una sobredimensió d’entre el 10% i
el 20%. No es pot dir que sigui un tema
greu ja que, sense cap mena de dubte, el
rellançament de l’economia i la major demanda futura utilitzaran aquestes capacitats ocioses i en trauran profit. Aturar el
ritme inversor té dos perills: d’una banda,
la implantació costa cada dia més pels fenòmens socials ja esmentats i, de l’altra,

En aquests moments
i com a conseqüència
de la perllongada crisi
econòmica i financera
que estem patint, tenim
excedents de capacitat en
certes infraestructures

IDES_2010_FIN.indd 33

quan es produeixi la represa econòmica
—que es produirà tard o d’hora amb total seguretat— demanarà, justament, poder disposar d’aquestes infraestructures; si
aquestes manquen, suposarà un retard en
el rellançament.
Un altre exemple de sobrecapacitat és la
generació elèctrica. Les noves centrals
del tipus cicles combinats es van posar
en funcionament a partir de l’any 2001,
just abans de patir un desabastament per
manca de producció elèctrica. Malauradament, una política energètica dolentíssima
ha posat en el parc generador espanyol
unes quantitats enormes de generació renovable eòlica i fotovoltaica que ha restat
rendibilitat a les centrals de gas de cicles
combinats. La polèmica entre tecnologies
està servida! Ningú dubta que el futur de
l’energia serà de les renovables, però la política espanyola de planificar a base de llançar senyals econòmics que han animat a fer
grans inversions en els camps de les renovables ha donat com a resultat que inversions recents, de menys de deu anys, previstes per a un funcionament anual d’entre
5.000 i 6.000 hores, treballin menys de
2.000 amb les conseqüències de manca de
rendibilitat i retorn de la inversió. Som al
capdamunt del rànquing mundial de producció elèctrica amb renovables, però amb
una capacitat excedent del mateix ordre de
magnitud. Quins disbarats!

1.3. L’energia i la societat del risc
1.3.1. El risc de tota societat
industrial i postindustrial
Vivim en una societat de risc. El risc és una
realitat que la trobem a totes i cadascuna de
les decisions que prenem cada dia, a cada
moment: pujar a un avió, conduir un cotxe, visitar una instal·lació industrial, signar
un document davant d’un notari, menjar
ostres. Amb més o menys intensitat, cadas-
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cuna d’aquestes decisions comporten algun
risc, bé d’accident, bé econòmic, bé de salut.
No hi ha risc nul enlloc. També és cert que
els riscos elevats tenen especials mesures
de seguretat per tal d’evitar-ne les conseqüències. Per exemple, el sector aeronàutic
tenen rutines de manteniment infinitament
més elaborades que les que practiquen els
notaris davant d’un acte de protocol·litzar
una compravenda d’un immoble. L’estat de
dret és molt garantista i mana disposar de
protocols i fixa responsables per tal d’assegurar un risc quasi nul per a aquelles situacions que s’han definit com de més transcendència. Però el risc nul no és possible.
Ni tan sols a un cost infinit. Cal recordar
recents fenòmens meteorològics, geològics,
terratrèmols, volcans, tsunamis, incendis.
Tal vegada s’haguessin pogut preveure i
disposar mesures de protecció, però ni així
s’hagués pogut assegurat mai tot al 100%.
L’energia i sobretot la seva utilització comporten riscos de classes diferents. Tot seguint el cicle dels hidrocarburs es troben
riscos en l’extracció, en el transport, en la
transformació, en la distribució i en l’ús.
L’energia hidràulica comporta riscos d’impacte ambiental per la possibilitat que un
trencament de presa inundi el territori,
de manca de pluja, de preus del mercat
elèctric. Les plantes nuclears tenen riscos
d’emissions radioactives, d’escalfament de
l’aigua dels refrigerants, d’emissions de vapor d’aigua per les torres de refrigeració.
Les centrals de cicles combinats tenen riscos
pels gasos d’efecte hivernacle que generen
i pels preus internacionals del gas natural
i del mercat elèctric local. Les renovables
tenen riscos tecnològics i regulatoris. Les infraestructures de transport i de distribució
de gas natural i d’electricitat tenen riscos
d’implantació, d’operació, mediambientals
i econòmics. No se salva cap activitat, totes
presenten aspectes de risc que cal gestionar
i apaivagar en la seva probabilitat de succeir.
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Els mitjans són el vehicle
que informa i manipula la
ciutadania de tot el que
passa al món, però sense
ser-ne especialista i moltes
vegades d’una manera ben
superficial
Justament perquè certes activitats ja es realitzen sota fortes mesures de control del seu
risc, es troba que si bé a priori anar en avió
podria semblar mes arriscat que conduir
un vehicle, les estadístiques ens demostren
tot al contrari, és a dir, que la probabilitat
de caiguda d’avió és molt més baixa que
la d’accident d’automòbil. En el camp de
l’energia passa exactament el mateix. Els
accidents més greus, com la caiguda d’un
avió sobre el recinte de control d’una central nuclear o el trencament d’una presa, ja
estan inclosos en el disseny del propi edifici de contenció o de la presa i, per tant, la
probabilitat que passi un accident d’emissió
radioactiva d’una central nuclear o la inundació pel trencament d’una presa són molt
baixos. Això no vol dir que la probabilitat
que succeeixi sigui zero. Senzillament vol
dir que ja s’ha tingut en compte en els càlculs i s’ha trobat un equilibri entre el cost de
la seva realització i la probabilitat que passi
un accident.
Sempre hi resta el fenomen aleatori, present a tota societat industrial o postindustrial, que fa que els materials emprats o les
hipòtesis de càlcul quedin superades per la
meteorologia o per esforços superiors als
que poden resistir. Un exemple d’aquest
any ha estat la massiva caiguda de línies
elèctriques a les comarques de Girona. Milers de torres i pals de suport de les línies elèctriques d’alta, mitjana i baixa tensió
han caigut sota el pes de la neu humida junt
amb el vent que la situació meteorològica
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provocava. Cap reglament electrotècnic preveu, dins de les seves hipòtesis, situacions
com aquesta. És més: l’any 1986 va passar
el mateix i les conclusions d’aquell moment
van ser no modificar res, ja que la despesa
i, per tant, el cost per al consumidor final
no ho justificaven. Va ser una decisió meditada, però vint-i-quatre anys després, cap
polític té compromís amb aquesta decisió i,
per tant, pot ser més fàcil anar a la recerca
de responsables i no fer una anàlisi estadística i històrica.
Podríem dir que hi ha riscos acceptables
i n’hi ha d’inacceptables. La línia que els
separa no és clara i pot anar modificantse amb el temps. La continuïtat del servei
elèctric de fa trenta anys no té res a veure
amb la d’avui i, en canvi, avui dia les reclamacions són molt superiors. La societat ha
madurat, els sistemes elèctrics i electrònics
s’han sofisticat i es vol una qualitat gairebé
de laboratori enfront d’una qualitat industrial mitjana, difícilment millorable sense
salts tecnològics i segurament amb fortes
inversions que caldrà pagar. S’ha de passar
de la societat rural a la societat postindustrial. Les xarxes intel·ligents poden aportar
molta millora i eficiència en l’ús. Però el
preu de l’energia es vol mantenir controlat
pels seus efectes macroeconòmics. En fi, es
vol qualitat gairebé infinita a preus del segle
XIX.
1.3.2. La sociologia i la percepció del risc
La percepció de la ciutadania davant de
certs riscos de la societat industrial i postindustrial no és ni homogènia ni basada
en estadístiques contrastades i tendeix a
magnificar-los, cosa que dóna com a resultat una aversió vers aquests riscos. És una
clara contradicció: volem els avantatges que
ofereix el món modern, però no acceptem
cap dels seus inconvenients. Més que això:
voto els polítics per tal que facin lleis que
m’assegurin que no seré sotmès a episodis
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en què el risc es converteixi en fets. Som
davant del risc com a fenomen sociològic.
Malauradament, els tècnics no som sociòlegs i tal vegada ens manca el llenguatge,
el discurs i l’hermenèutica per transferir els
nostres coneixements i exposar que certs
fets físics són immutables. I, aleshores, arribem al punt més dramàtic de tots: en lloc de
fer difusió qui té més coneixement, en fa qui
té el monopoli de la comunicació, és a dir,
els mitjans de comunicació i els seus utilitzadors i manipuladors habituals, els partits
polítics i els governs.
En aquest punt arribem a la importància
dels mitjans. Són el vehicle que informa i
manipula la ciutadania de tot el que passa
al món, però sense ser-ne especialista i moltes vegades d’una manera ben superficial.
La notícia i el seu titular és el que importa.
L’article de fons, reflexiu, una mica feixuc,
que pot donar les claus de la veritable situació del risc i la seva descripció queda per als
habituals dels diaris més tècnics o econòmics o dels canals de televisió menys massius i, per tant, la pedagogia sobre aquests
fets —com en molts altres aspectes importants de la societat actual— es menystenen
o, directament, es qualifiquen de “llaunes”.
Amb aquesta superficialitat del discurs, s’arriben a instal·lar principis que van contra el progrés com el principi de prevenció. Aquest principi
diu que si una tècnica no garanteix la seguretat
total de les persones o les coses més val no acceptar-la. És molt greu ja que clarament va contra l’avenç i el progrés. Tota innovació implica

Qualsevol que tingui uns
mínims coneixements o
pàtina de formació podrà
portar a terme projectes
de sistemes energètics
sense cap limitació
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Figura 1.1. Trilema de la
política energètica.

Font: J. Dolader

un cert risc. I sense innovació ens quedem amb
solucions que arriben a ser poc eficients, que
són del passat. Els que s’oposen a les infraestructures en són un clar exemple. Els que ho fan de
certes tecnologies provades com la nuclear, en
són un altre. Els qui, en nom de la sostenibilitat,
encoratgen tan sols unes certes solucions i en
rebutgen d’altres, també en són un exemple. En
el món de l’energia, com en tants altres terrenys
de debat, les ideologies són malauradament
més fortes que el discurs científic.
Tornant a l’energia i a la percepció dels diferents riscos que la societat nota, cal defensar
un concepte en què el ciutadà deixa de ser un
ésser passiu —que espera que li solucionin
totes les eventualitats— per passar a ser part
responsable de la gestió d’aquests riscos: és
el concepte d’autoprotecció. Cal posar-ne un
exemple; clarament, la continuïtat del servei
elèctric mai podrà ser del 100% del temps ja
que les inversions i les redundàncies que això
implicaria impactarien en el preu de l’energia elèctrica d’una manera difícil de justificar.
Però si un consumidor concret creu que la
manca d’aquest servei essencial li pot provocar unes despeses i uns costos molt més
elevats que el cost d’una instal·lació del tipus
UPS (en anglès, unit power supply, és a dir,
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unitat de subministrament de potència), sens
dubte fóra assenyat que decidís emprar un
solució tècnica d’aquest caire. L’autoprotecció és un exemple de societat més madura,
menys depenent dels sistemes i més eficient,
en la línia de les tècniques modernes de les
anomenades xarxes intel·ligents o smart grids.
Els riscos en el món de l’energia també són
producte de la manipulació de la informació.
Moltes vegades hi ha desinformació intencionada. Cal analitzar un exemple ben palès i
actual: com a conseqüència de la transposició
de la Directiva europea de serveis, el Govern
espanyol vol eliminar la col·legiació obligatòria dels professionals i ja ha eliminat la gran
majoria de visats dels seus projectes. És justament el contrari del que es podria entendre
com a procediment garantista. Qualsevol que
tingui uns mínims coneixements o pàtina de
formació podrà portar a terme projectes de
sistemes energètics sense cap limitació. S’ha
passat d’un extrem a l’altre. D’un control feixuc i burocràtic s’ha passat a una llibertat
d’acció que farà augmentar els riscos de la
bona qualitat dels projectes energètics. Si hi
sumem la dificultat d’encarar els problemes
deontològics dels professionals sense massa
escrúpols, la problemàtica està servida.
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1.4. El paper dels governs i les
polítiques energètiques
1.4.1. El triangle de tota política energètica
Segons el Diccionari de la llengua catalana
de l’Institut d’Estudis Catalans, un trilema
és un “argument anàleg al dilema, en què
hom ha d’escollir forçosament entre tres
possibilitats unides per disjunció exclusiva”. El que es vol dir és que es tracta d’una
situació per la qual tres conceptes es poden
analitzar tan sols de dos en dos, tot i buscar
un punt d’equilibri entre ells, però que en
cap cas, en fer anàlisi, es pot tenir en consideració el tercer. No és possible, per tant,
tractar mai els tres conceptes a la vegada.
A tota política energètica se li pot aplicar
el principi del trilema ja que conté tres elements bàsics independents: competitivitat,
seguretat i sostenibilitat (figura 1.1).
L’AIE, organisme vinculat a l’OCDE —Espanya n’és membre, juntament amb trenta
països més, des de l’any 1961—, aconsella

als seus associats les polítiques energètiques
contingudes dins de la regla de les 3E, en
anglès: Energy security, Economic development and Environmental protection; és a dir,
seguretat d’abastament, desenvolupament
econòmic (competitiu) i protecció mediambiental (sostenibilitat). Aquestes tres
E constitueixen, inexorablement, els tres
elements claus de tota política energètica.
Malauradament, no es pot fer front a tots
tres alhora i ens trobem en situació de trilema; per tant, tan sols es poden considerar
aquests conceptes de dos en dos però, en
cap cas, sense tenir en compte el tercer element.
A Europa, la Comissió Europea és la que
proposa l’actual política energètica comuna,
limitada pels tractats de la Unió Europea
(figura 1.2):
Cal considerar, en primer lloc, la seguretat
d’abastament i el desenvolupament econòmic, o el seu equivalent, la competitivitat
dels mercats. En aquest cas s’han de deixar
de banda els aspectes relacionats amb el
Competitivitat
“Agenda de Lisboa”

Figura 1.2. Triangle de la
política energètica europea.

- Mercat interior
- Competència
- Interconnexions (xarxes transeuropees)
- Xarxa elèctrica europa
- R+D+i
- Carbó net
- Combustibles alternatius
- Eficiència energètica

Desenvolupament
sostenible

Seguretat de
submnistrament

- Energies renovables
- Eficiència energètica
- R+D+i (Lisboa)
- Comerç d’emissions

- Diàleg internacional
- Gestió d’estocs europeus (petrolí/gas)
- Millores en capacitat i emmagatzematge d’energia
- Diversificació

Font: Comissió Europea
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medi ambient. Per tal d’obtenir una bona
seguretat d’abastament, la millor política
que pot establir un govern és la d’acceptar
una estructura d’empreses monopòliques o
de propietat pública del capital. Si, en canvi, es vol dissenyar una política propícia a
una millor competitivitat en els mercats,
es limitaran les quotes de mercat de cada
“jugador” i s’intentarà que la propietat no
sigui pública per tal d’evitar la interferència
política. Les solucions entre aquests dos extrems són les que normalment es troben a la
realitat, almenys dins del mercat espanyol.
Es pot constatar que els aspectes mediambientals no s’han pogut tenir en compte en
les darreres consideracions sobre l’estructura sectorial.
Es pot fer l’exercici d’anàlisi de la seguretat
d’abastament respecte del medi ambient. En
aquest cas no es podrà incloure cap consideració sobre eficiència dels mercats. Si es vol
molta seguretat d’abastament, no s’utilitzaran energies que no siguin gestionables,
com les renovables, ja que la seva producció és aleatòria i no asseguren l’atenció a
la demanda en el moment just que aquesta
ho sol·liciti i es construiran moltes línies
d’interconnexió entre els diferents països
per tal de donar-se suport els uns als altres.
Si es vol protegir el medi ambient, caldrà
imposar la utilització d’energies renovables
i s’obligarà a disposar d’energies de suport
per a quan aquestes no estiguin disponibles,
obligant als propietaris de les centrals convencionals a aturar les seves plantes quan
les d’energia renovables estiguin operatives, és a dir, prioritzant-les. En aquest cas,
l’eficiència dels mercats no és convidada en
aquesta discussió.
Finalment, es poden analitzar els conceptes corresponents a la competitivitat
dels mercats i a l’atenció al medi ambient. Caldrà deixar de costat tota consideració sobre la seguretat d’abastament. Es
podrà pensar, així, com dissenyar millor
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un mercat per tal que sigui competitiu i,
per això, liberalitzar les decisions dels inversors sobre l’origen de l’energia o les
tecnologies escollides. Pot passar que la
utilització del carbó, malgrat el seu important impacte mediambiental, sigui
el més convenient des del punt de vista
dels costos, o que el gas natural més fàcil d’obtenir sigui del país més proper,
com n’és el cas d’Algèria. Aquests serien exemples límit de com fer els mercats
competitius. A l’altre extrem, es troba el
fet que si es vol una política en què el
medi ambient sigui el principal eix d’acció, es facilitarà la implantació d’energies
renovables, encara que encareixin el cost
final de l’energia. Les nostres empreses
seran tal vegada menys competitives, però
serem més curosos amb els compromisos
internacionals derivats del Protocol de
Kyoto. Naturalment, la solució més estesa es troba en una posició entre les dues
esmentades, i en la combinació energètica
espanyola es troba una porció important
d’energies renovables, però també s’hi troba carbó, energia nuclear i gas d’Algèria.
No cal dir que sigui quin sigui l’equilibri
final entre aquests dos eixos de la política
energètica, la seguretat d’abastament resultant no hi haurà pogut dir la seva perquè no
hi era considerada.
Es poden identificar els diferents elements
per assolir una seguretat acceptable en
l’abastament i es pot separar: 1) del costat
de l’oferta: poder de compra, diversificació
dels orígens, combinació, gestionabilitat,
autarquia, emmagatzematge, senyals de
localització; 2) del costat de la demanda:
gestionabilitat, elasticitat al preu, interrompibilitat, estalvi i ús eficient, senyals de
localització, o 3) del vincle entre oferta i
demanda: capacitats, línies transfrontereres
(vincles entre mercats regionals), topologies i redundàncies, fiabilitat i manteniment
i reparabilitat.
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1.4.2.La política energètica a Europa
Catalunya i Espan ya no tenen plena
independència en els temes energètics.
La Unió Europea, a través de les directives, té establertes unes normes que
són d’obligat compliment per als 27
estats membres actuals. Ja en els seus
orígens, l’any 1951, els sis membres
fundadors (Bèlgica, Alemanya, França, Luxemburg, Itàlia i Holanda) van
constituir la Comunitat Econòmica del
Carbó i l’Acer (CECA) que va ajudar a
crear un mercat de matèries primeres
amb què reconstruir els desperfectes
de la Segona Guerra Mundial a Europa. Pocs anys després, el 1957, van signar el Tractat de Roma pel qual es van
constituir dues comunitats més: la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica
(EURATOM) i la Comunitat Econòmica
Europea (CEE).
L’any 1973 s’hi van afegir Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit; el 1981, Grècia, i
el 1986, Espanya i Portugal, amb la qual
cosa es va assolir el nombre de dotze
estats membres. Les darreres ampliacions dels anys 1995, 2004 i 2007 han
fet pujar el nombre d’estats membres a
27 amb l’entrada d’Àustria, Finlàndia,
Suècia, Xipre, República Txeca, Estònia,
Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Eslovàquia, Eslovènia, Romania i
Bulgària.
Malgrat el fet que l’origen de l’actual
Unió Europea fos compartir interessos
estratègics —entre els quals, el carbó
i l’energia atòmica—, mai no ha existit una política comuna per al sector
energètic, sinó que aquesta s’ha anat
formant com a suma d’aspectes relacionats amb l’energia dins d’altres
polítiques sobre la competència en el
mercat interior, el medi ambient i la
fiscalitat.
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Malgrat el fet que l’origen
de l’actual Unió Europea
fos compartir interessos
estratègics —entre els
quals, el carbó i l’energia
atòmica—, mai no ha
existit una política comuna
per al sector energètic
Hi ha, doncs, una forta contradicció entre
els termes expressats en els redactats dels
successius tractats de Maastricht, de Niça i,
més recentment, de Lisboa i la normativa
aplicable; és a dir, les directives, els reglaments i les decisions. És palès que els estats membres no volen cedir sobirania en la
qüestió energètica, però els fets i, sobretot,
l’actuació de la Comissió Europea tracten
cada cop més de traspassar la sobirania cap
a la jurisdicció comunitària.
Les directives relacionades amb el sector de l’energia són moltes, però per la
seva importància es fa necessari esmentar-ne les directament relacionades amb
els sectors elèctric i del gas natural. La
directiva de l’electricitat vigent és la
que es va aprovar l’any 2003 (2003/54/
CE) juntament amb la directiva del gas
(2003/55/CE). Aquestes directives modificaven les anteriors aprovades els anys
1998 i 1999 respectivament, i que a Espanya van ser transposades a lleis amb
molta celeritat.
Els principis bàsics de les directives de
l’electricitat i el gas natural tenen com a
objectiu facilitar i incrementar la competitivitat en els mercats energètics i evitar
l’abús de posicions de domini dels actors,
inicialment totes aquelles empreses integrades verticalment que actuaven dins
del marc regulatori anterior, a Espanya,
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l’anomenat Marco Legal y Estable. Els
més importants són els vuit principis següents:
Procediment d’autorització per a les noves instal·lacions.
Separació jurídica dels gestors de la xarxa de transport.
Separació jurídica dels gestors de la xarxa de distribució.
Accés regulat de tercers a les xarxes.
Separació dels comptes i dret d’accés per
part de les autoritats reguladores.
Calendari d’obertura del mercat minorista.
Rol dels organismes reguladors.
Aplicació i compliment de les directives.
Amb l’establiment de procediments d’autorització per a les noves instal·lacions, es
pretén que sigui la iniciativa privada i no
l’Estat qui prengui el risc econòmic per a
les decisions d’inversions de les activitats
liberalitzades, principalment la generació
elèctrica.
Amb la separació jurídica dels gestors de les
xarxes de transport i de distribució d’electricitat i de gas natural es pretén que els propietaris de les xarxes no tinguin avantatges
competitius per captar, mantenir o guanyar
clients. Com que no es qüestiona el fet que
les xarxes siguin monopolis naturals i, per
tant, que tinguin assegurada una retribució
raonable, es pretén que no hi hagi transferències de renda entre activitats liberalitzades i regulades, la qual cosa permet beneficis per rendes de posició. A Espanya, Red
Eléctrica Española (REE) i Enagás són uns
bons exemples per a la resta d’Europa, de
separació d’activitats.
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Amb l’accés regulat de tercers a les xarxes
s’elimina la pràctica de l’accés negociat en
què el tercer sempre estava en desavantatge respecte a l’empresa transportista. Amb
la separació de comptes i el dret d’accés
per part de les autoritats reguladores
s’elimina l’anomenada asimetria informativa del regulador respecte a l’empresa i
s’implanta una comptabilitat regulatòria
en què l’autoritat pot opinar sobre l’eficiència en la gestió de les xarxes i de com
es reparteix l’increment d’eficiència entre
l’empresa i el consumidor. El calendari
d’obertura del mercat minorista es va fixar
per al juny del 2004, data en la qual tots
els consumidors “no domèstics” poguessin
accedir al mercat lliure, i per al 2007, la
resta. A Espanya, la liberalització total va
ser el 2003, però com que s’han mantingut
vigents les tarifes, això ha implicat que,
de fet, en el mercat elèctric solament una
tercera part de l’energia s’hagi venut en el
mercat liberalitzat, si bé en el mercat del
gas natural s’ha assolit el 80%. Fa justament un any es van establir les tarifes de
darrer recurs aprofitant la transposició de
la Directiva europea.
Amb l’establiment d’un rol definit pels
organismes reguladors s’ha pretès crear organismes tècnics independents que
tinguessin com a principal objectiu assegurar el joc net entre els actors i que

Amb la separació jurídica
dels gestors de les xarxes
de transport i de distribució
d’electricitat i de gas
natural es pretén que els
propietaris de les xarxes
no tinguin avantatges
competitius per captar,
mantenir o guanyar clients
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fixessin les retribucions per a les activitats regulades i les tarifes per als consumidors. A Espanya, la Comisión Nacional
del Sistema Eléctrico, creada l’any 1995,
i la posterior Comissió Nacional d’Energia
(CNE), que li va prendre el relleu l’any
1999, són l’aplicació d’aquestes directives, per bé que la independència del poder polític roman com a qüestió polèmica
de difícil solució.
Finalment, com en totes les directives,
s’estableixen els principis de l’obligació de
transposició i d’efectiu acompliment de tots
els preceptes. En el camp de la seguretat,
l’any 2005 es va aprovar la Directiva sobre
mesures de salvaguarda de la seguretat de
l’abastament d’electricitat i de la inversió en
infraestructures (2005/89/CE).
En el camp del medi ambient hi ha, relacionades amb l’energia, entre d’altres,
sis directives importants:
Directiva relativa a la promoció de l’electricitat generada a partir de fonts d’energia renovables (2001/77/CE).
Directiva relativa a l’eficiència energètica dels edificis (2002/91/CE).
Directiva per la qual s’estableix un règim
per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle dins de la Comunitat (2003/87/CE).
Directiva relativa al foment de la cogeneració (2004/8/CE).
Directiva per la qual s’instaura un marc
per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes
que utilitzen energia (2005/32/CE).
Directiva sobre l’eficiència de l’ús final de l’energia i els serveis energètics
(2006/32/CE).
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En el camp de la seguretat,
l’any 2005 es va aprovar
la Directiva sobre mesures
de salvaguarda de la
seguretat de l’abastament
d’electricitat i de la
inversió en infraestructures
(2005/89/CE)
Les sis mereixerien una detallada anàlisi,
però això ultrapassaria l’objectiu d’aquesta
diagnosi.
I, finalment, en el tercer camp, el de la fiscalitat, s’hi troba la Directiva per la qual es
reestructura el règim comunitari d’imposició dels productes energètics i de l’electricitat (2003/96/CE). Les directives han de
ser transposades pels estats membres, però
els reglaments són d’obligació immediata i
en aquest sentit, l’any 2003, es va aprovar
el Reglament relatiu a les condicions d’accés a les xarxes per al comerç transfronterer
de l’electricitat (Reglament 1228/2003/CE,
del Parlament Europeu i del Consell de 26
de juny del 2003).
Més recentment, l’anomenat tercer paquet
de mesures adoptat per la Comissió Europea tracta d’assegurar que tots els ciutadans europeus puguin arribar a gaudir
dels beneficis d’un veritable mercat competitiu. El dret dels consumidors d’escollir
subministrador, els preus competitius, les
energies netes i la seguretat d’abastament
es troben en el centre d’aquest tercer paquet legislatiu adoptat per la Comissió
Europea el 19 de setembre del 2007. Per
tal d’assolir aquests objectius, la Comissió
proposa:
Separar la producció i la comercialització de les xarxes de transmissió.
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Facilitar l’intercanvi transfronterer a la
comercialització de l’energia.
Fer més efectiu el rol dels reguladors nacionals.
Promocionar la col·laboració i les inversions transfrontereres.
Obtenir una major transparència en les
operacions de les xarxes i en la comercialització.
Incrementar la solidaritat entre els estats
membres de la Unió Europea.
Com a valoració de les normes europees exposades, es pot dir que sembla que
aquestes condicionen les lleis nacionals en
diferents mesures, ja que el grau d’acompliment és molt divers i, així, es poden trobar, d’una banda, països que fa molts anys
que ja han atorgat el dret d’elegir subministrador a tots els consumidors i, d’una
altra banda, països on el sector energètic
roman fàcticament integrat verticalment,
encara que formalment s’hagin transposat
les directives i alhora les empreses que gestionen les xarxes continuïn sent de titularitat pública. Difícilment es caminarà cap a
un mercat únic de l’energia amb aquestes
grans diferències entre els estats membres,
i menys ara que sembla que vénen temps
en què l’energia torna a ser matèria estratègica dels estats.
1.4.3. La política energètica a Espanya
El sector energètic espanyol ha estat
sempre fortament regulat i per això
sempre s’ha dit que els seus resultats
econòmics han estat dictats pel BOE,
raó per la qual les grans empreses energètiques han fet del lobby una refinada
eina de treball per tal d’assegurar-se un
reconeixement de les demandes adequat.
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El sector energètic
espanyol ha estat sempre
fortament regulat i per
això sempre s’ha dit
que els seus resultats
econòmics han estat
dictats pel BOE
Malgrat aquesta constatació, aquests darrers
anys l’agenda normativa ha estat impulsada per les regulacions europees que han introduït transcendentals modificacions a les
lleis sectorials anteriors. En aquest sentit, fa
tretze anys el Congrés dels Diputats va aprovar, a proposta del govern de l’època, la Llei
54/1997, de 27 de novembre, sobre el sector
elèctric, que va revolucionar l’anterior marc
normatiu amb la creació del mercat elèctric
majorista i el seu operador, l’Operador del
Mercado Ibérico de Energía (OMEL), la qual
cosa obligava a la separació funcional de les
empreses en, com a mínim, les activitats regulades i les liberalitzades; és a dir, les dedicades
a gestionar les xarxes separades de les especialitzades en generació o comercialització.
I es van crear dos règims de generació: l’ordinari, constituït per les centrals convencionals de les tecnologies madures (hidràuliques, carbó, nuclear, fuel i gas natural) i
l’especial, en què es van incloure la cogeneració, les renovables i els residus. Això va
reforçar el paper de l’operador del sistema
elèctric i va atorgar a Red Eléctrica de España
(REE) l’exclusivitat de la funció i, finalment,
va redefinir el paper del regulador independent creat anys abans amb la Llei orgànica
del sector elèctric espanyol (LOSEN), llei
que mai va ser desenvolupada.
Des de la seva aprovació, aquesta llei ha
estat modificada de manera important no
menys de cinc vegades, mitjançant reials
decret llei (RDL), i això es va produir amb
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els RDL 6/1999 de 16 d’abril, el 6/2000
de 23 de juny, el 5/2005 d’11 de març, el
3/2006 de 24 de febrer, i el 7/2006 de 23
de juny. D’aquest fet es pot deduir que els
governs de torn adapten les lleis a la conveniència de cada moment, introduint modificacions a les regles del joc o tractant de
corregir disfuncions de les normes que amb
el temps fan crisi.
Han estat motius de modificació de la llei
original temes com ara el calendari d’elegibilitat (segons el qual el primer de gener
del 2003 tots els consumidors espanyols
van poder escollir el subministrador d’electricitat), les funcions de la CNE (coincidint
amb l’opa d’E.ON sobre Endesa, que posteriorment ha estat rebutjada pel Tribunal de
Luxemburg), la finalització de la percepció
dels drets econòmics dels costos de transició a la competència (CTC), les limitacions
temporals de creació de noves centrals per
a aquelles empreses amb quotes de mercat
per sobre de determinats valors, la creació
de la figura dels operadors principals i dominants juntament amb noves obligacions
per a ells, i moltes altres qüestions com ara
la modificació dels mecanismes de cassació de les ofertes de venda i adquisició de
l’energia presentada per subjectes del mateix grup empresarial.
Com es pot veure, a Espanya les lleis no són
una figura estàtica, sinó al contrari, fins i tot
per als especialistes no és fàcil a vegades estar en ple coneixement de les normes vigents
i cal una acurada lectura i interpretació per
conèixer en cada moment l’estat jurídic de
la qüestió. En el sector elèctric, es pot trobar normativa secundària a través dels reials decrets i de les ordres ministerials que
desenvolupen la Llei 54/1997 i que regulen
aspectes com el mercat elèctric, els sistemes
insulars, les xarxes de transport i de distribució i la seva retribució, les mesures, la continuïtat del servei, les tarifes per als consumidors i les primes per al règim especial.
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Finalment, tant el sistema elèctric operat
per REE com el mercat elèctric, gestionat
per l’OMEL, disposen d’unes molt detallades
regles i procediments que fan que els actors
que utilitzin les xarxes de transport o facin
transaccions al mercat, siguin coneixedors
de com cal fer les coses donant previsibilitat
i transparència al sector.
D’una manera quasi simètrica, però menys
intensiva en regulació, es pot trobar en el
sector del gas la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, que, tot i transposar la primera Directiva, ordena les activitats d’exploració,
transport, distribució i comercialització
dels hidrocarburs líquids i gasosos, i abasta per tant el gas natural i els gasos liquats
del petroli (GLP). També aquesta Llei ha sofert modificacions a través de RDL, moltes
vegades conjuntes per al sector gas i per a
l’elèctric.
La llei del sector del gas i les seves posteriors modificacions estableixen de manera
similar en el sector elèctric una divisió entre
les activitats regulades i les liberalitzades.
Són regulades les xarxes de transport i de
distribució, les plantes de regasificació i
els magatzems soterrats. Es deixen com a
activitats lliures el proveïment de gas de
l’exterior i la comercialització en el mercat
espanyol. Es crea la figura de l’operador
del sistema gasista que ja acomplia anteriorment Enagás, però se li atorga la responsabilitat de gestionar tots els actius del
sistema encara que no en sigui el propietari.

A Espanya les lleis no són
una figura estàtica, sinó
al contrari, fins i tot per
als especialistes no és
fàcil a vegades estar en
ple coneixement de les
normes vigents
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De tot el sector energètic,
el del petroli és el menys
regulat, perquè es dóna
per suposat que ja és
un mercat prou
madur i global
La diversificació del proveïment és un altre
aspecte important que fixa el límit del gas
procedent d’un mateix país per tal d’evitar
l’excessiu risc que significaria la interrupció
del subministrament.
També les normes estableixen l’obligació
per als comercialitzadors de disposar de
trenta dies de reserves de gas en els magatzems per tal de fer front a un període
de manca d’entrada de gas. S’estableixen
unes normes tècniques del sistema gasista que predeterminen els procediments en
què Enagás i els subjectes que utilitzin els
gasoductes i altres instal·lacions hauran
d’actuar. Es fixen unes reserves mínimes
per tal que no hi hagi manca de cobertura,
sobretot pel fet que cada cop més la introducció de gas a Espanya és mitjançant
el gas natural liquat procedent de vaixells
metaners.
De manera molt semblant a la del sector
elèctric, en el sector del gas hi ha establert
un sistema de liquidacions en què els diners cobrats pels distribuïdors va a parar
a una bossa comuna de la qual se separen
les diferents retribucions reconegudes per
a les activitats regulades. Anualment, es
fa un tancament i s’analitzen els desviaments. Anualment també, amb revisions
trimestrals, el Govern, a proposta del Ministeri d’Indústria i Energia, fixa unes tarifes d’últim recurs per al gas natural que
són les que els consumidors que no vulguin
arriscar-se a anar al mercat lliure, hauran
de suportar.
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Tal vegada per la problemàtica de seguretat,
el sector del gas disposa d’una acurada normativa sobre aspectes com els de la seguretat en les instal·lacions de gas, el Reglament
sobre les instal·lacions tèrmiques als edificis
(RITE) i les instruccions sobre la posada en
servei de les instal·lacions receptores i sobre
empreses instal·ladores i, finalment, sobre
la seguretat en els aparells de gas com ara
les calderes.
De tot el sector energètic, el del petroli és el
menys regulat, perquè es dóna per suposat
que ja és un mercat prou madur i global com
perquè no necessiti la protecció de la regulació intensiva dels altres dos sectors ja comentats, el de l’electricitat i del gas natural.
La legislació bàsica d’aquest sector té cura,
doncs, més aviat d’aspectes lligats a la competència i transparència que no pas a regular amb detall cada subactivitat com en els
altres dos casos. En aquest sentit, el grau
de concentració i la publicació de preus són
els aspectes més recurrents que es poden
trobar en la regulació del sector dels combustibles, i els encàrrecs a la CNE per tal
de supervisar-los són els que donen lloc a
interessants informes periòdics on es poden
llegir estadístiques i deduir-ne tendències
de pautes de consum.
L’aspecte normatiu més clar en el sector del
petroli és el de les reserves estratègiques,
que són recomanacions de l’AIE que estableixen disposar d’uns determinats dies de
consum per tal d’assegurar-ne l’abastament
i alhora estabilitzar-ne els preus en moments d’elevada volatilitat. L’encarregat de
l’acompliment d’aquests dies de reserves
és la Corporació de Reserves Estratègiques
(CORES), la qual disposa de tancs distribuïts per tota la geografia espanyola.
Espanya té establerts acords de cooperació amb França i Itàlia de cara a compartir
aquestes reserves estratègiques i així millo-
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rar en eficiència i competitivitat. Encara que
en tot el territori espanyol les existències de
bosses de petroli en cru són molt baixes, hi
ha una normativa sobre com portar a terme
l’exploració i la producció tant en terra ferma com en plataformes marines.
Des d’un punt de vista tècnic, les installacions petrolíferes també disposen de
reglaments en els quals s’estableixen les
pràctiques correctes de l’art i alhora hi ha
especificacions acurades dels productes
procedents del petroli, sobretot pel que fa a
continguts en sofre o més recentment a l’ús
dels biocombustibles.
L’especificitat del GLP fa que hi hagi una regulació més acurada en aquest cas ja que
hi ha una certa assimilació amb el gas natural, per bé que es deixa en determinats
casos al mercat que assigni els preus per als
consumidors. Finalment, no es pot parlar
del petroli sense parlar de la seva fiscalitat,
perquè no s’ha d’oblidar que del preu que
paga el consumidor més del 40% són impostos que no rep el sector sinó que són per
a l’Estat.
Tant les normes europees com les lleis
espanyoles regulen a bastament aquest
aspecte tan transcendent per a l’activitat. Les normes de caràcter espanyol no
s’acaben en les fins ara esmentades, limitades als àmbits sectorials concrets
elèctric, gasista i dels hidrocarburs, sinó
que arriben a establir-se normes per tal
d’aconseguir que l’ús que se’n fa sigui al
més eficient possible. És en aquest sentit que també és vigent el reial decret
que ha definit un pla d’acció per a l’any
2005-2007 dins del marc de l’anomenat
E4, Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya en el període 20042012, a més del recentment aprovat Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE) que té un
vessant energètic important lligat als edificis.
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1.4.4. La política energètica a Catalunya
A Catalunya, la capacitat normativa en el
sector energètic va tornar, després del llarg
període de dictadura, amb l’Estatut de l’any
1979, l’Estatut de Sau, en què en l’article 9
es podien trobar les competències exclusives de la Generalitat referides a l’ordenació
del territori i als aprofitaments hidràulics
“quan les aigües corrin íntegrament dins
del territori català”, i també sobre les installacions de producció, distribució i transport
d’energia “quan aquest transport no surti
del seu territori”.
En l’article 10 s’establia, a més, el següent: “En el marc de la legislació bàsica
de l’Estat i, si s’escau, en els termes que
aquella legislació estableixi, correspon a
la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l’execució de les matèries següents:
e) Règim miner i energètic.” La pràctica
administrativa catalana va situar l’acció de
la Generalitat en el sector energètic en tres
fronts: el de la defensa dels drets dels consumidors enfront de les companyies distribuïdores; el de la generació del règim
especial, principalment el de la cogeneració; i el de l’ús racional de l’energia. Dins
del primer camp, el fet que les delegacions
provincials del Ministeri d’Indústria passessin amb funcionaris i tot a la Generalitat
va fer que moltes de les tasques que aquestes delegacions estatals desenvolupaven
fossin assumides quasi sense modificar pel
Departament d’Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya.

A Catalunya, la capacitat
normativa en el sector
energètic va tornar,
després del llarg període
de dictadura, amb l’Estatut
de l’any 1979
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Això va comportar que tots els aspectes
relacionats amb les reclamacions dels consumidors sobre factures, mancances en el
servei, drets de connexió, butlletins d’alta
dels subministraments als consumidors i
d’altres, constituïssin un bon gruix de les
tasques a les quals la nova Administració va
haver de fer front. Tot un altre paquet d’activitat va ser el de les revisions periòdiques
de les xarxes de mitjana i baixa tensió i les
reclamacions del sector industrial sobre dificultats per fer-se entendre amb les diverses
companyies energètiques.
L’eficiència energètica i l’ús racional de
l’energia va ser un altre eix de l’activitat de
la nova Administració catalana, i amb el
naixent Institut Català de l’Energia aquests
conceptes es van portar a la pràctica amb
molta extensió i aprofundiment i es va crear
una important xarxa de gestors energètics
que ampliaren la labor de la pròpia Administració.
Malgrat aquestes limitades competències, el Govern de la Generalitat ha afrontat
en quatre ocasions la redacció d’un pla de
l’energia per a Catalunya, el primer elaborat
l’any 1981 amb el nom de Pla de mesures
de política energètica que va servir de guia
en temes energètics durant les primeres legislatures i que feia un èmfasi especial en
l’estalvi i la intensitat energètica, el segon
l’any 2002, el tercer l’any 2005 i el darrer
l’any 2009. Amb poques diferències, els dos
darrers plans s’intenten emmarcar dins del
context global de la problemàtica del sector
energètic i la seva complexitat creixent, i
focalitzen els aspectes que es poden gestionar autònomament des de Catalunya. En
l’últim, els quatre eixos de treball que es
concreten són els següents:

L’eficiència energètica i l’ús
racional de l’energia va ser
un altre eix de l’activitat
de la nova Administració
catalana
Pla de desenvolupament de les infraestructures energètiques.
Pla de suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica en
l’àmbit energètic.
L’actual Pla de l’energia disposa d’un pla d’acció que concreta i defineix finançament per
a accions concretes d’eficiència energètica i
estalvi, moltes de les quals són directament
les establertes pel Ministeri d’Indústria i
Energia del Govern central en el seu Pla E4
lligat amb el Pla d’estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Espanya 2004-2007 (E4),
del Ministeri d’Economia de Madrid. Especial
menció mereix en aquest punt de la legislació
catalana l’aprovació del Decret d’ecoeficiència d’edificis, en línia amb aquest Pla d’acció.
L’any 2006 es va aprovar per part del Parlament de Catalunya i posteriorment per
referèndum pels ciutadans de Catalunya un
nou Estatut. Com tothom ha pogut conèixer,
el passat juliol el Tribunal Constitucional va
emetre el seu veredicte per la demanda presentada pel Partit Popular d’Espanya adduint la inconstitucionalitat del seu contingut,
produint-se una forta repercussió social.
En l’article 133 sobre energia i mines, es diu:
1. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria d’energia.
Aquesta competència inclou en tot cas:

Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica.
Promoció de les fonts energètiques renovables.
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a. La regulació de les activitats de producció, emmagatzematge i transport
d’energia, l’atorgament de les auto-
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ritzacions de les instal·lacions que
transcorrin íntegrament pel territori
de Catalunya i l’exercici de les activitats d’inspecció i control de totes les
instal·lacions existents a Catalunya.

la regulació i el règim d’intervenció administrativa i control de les mines i els
recursos miners que estiguin situats al
territori de Catalunya i de les activitats
extractives que s’hi acompleixin.

b. La regulació de l’activitat de distribució d’energia que s’acompleixi a
Catalunya, l’atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions corresponents i l’exercici de les activitats d’inspecció i control de totes les
instal·lacions existents a Catalunya.

Sense entrar en una valoració de si aquestes
competències són les que Catalunya es mereix
o si en caldrien de més àmplies, una primera
valoració posa de manifest que el que aquest
article estableix coincideix amb el que fins ara
ja s’estava portant a la pràctica per part de
l’Administració catalana i que, per tant, no redueix competències, però tampoc les amplia.
Tal vegada, el que realment fa és explicitar el
que ja es feia i, per tant, no permet tornar enrere, amb legislació bàsica de l’Estat, el que ja
definitivament ha estat concedit pel Congrés
dels Diputats amb el nou Estatut.

c. El desplegament de les normes complementàries de qualitat dels serveis
de subministrament d’energia.
d. El foment i la gestió de les energies
renovables i de l’eficiència energètica.
2. La Generalitat participa, per mitjà de
l’emissió d’un informe previ, en el procediment d’atorgament de l’autorització
de les instal·lacions de producció i transport d’energia que ultrapassen el territori de Catalunya o si l’energia és objecte
d’aprofitament fora d’aquest territori.
3. La Generalitat participa en la regulació i
la planificació d’àmbit estatal del sector
de l’energia que afecti el territori de Catalunya.
4. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre el règim miner.
Aquesta competència inclou, en tot cas,

L’actual Pla de l’energia
disposa d’un pla d’acció
que concreta i defineix
finançament per a accions
concretes d’eficiència
energètica i estalvi
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Com a resum, s’exposen els elements constitutius de la seguretat i de la qualitat a Catalunya en dos camps: electricitat i gas natural:
Electricitat
Estructura empresarial, oligopòlica.
Demanda i oferta, molt equilibrades
amb nous projectes de turbina de gas
combinat (CCGT), molt convenients.
Perillós qüestionament de l’energia nuclear.
Poc desenvolupament de les energies renovables.
Xarxes de distribució sense grans manques de capacitat, però amb dificultat
d’execució dels plans d’inversió.
Xarxa de transport deficitària a Girona
amb possibles problemes d’abastament.
Poca o nul·la sensibilització per l’ús racional i l’estalvi.
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Qualitat del servei en general correcte,
millorant els seus valors mitjans, amb
alguns punts negres.
Gas natural
Estructura empresarial oligopòlica.

5. A Catalunya hi ha mancances a les xarxes de transport elèctric i als magatzems
de gas.
6. La cultura del no pot fer perillar la seguretat energètica a Catalunya pel fet
de dificultar l’establiment de les infraestructures necessàries.

Ús creixent del gas natural pels CCGT.
Gran dependència del gas natural liquat
(GNL), des de la planta de recalcificació
del port de Barcelona, amb més projectes d’expansió.
Abastament d’una porció limitada del
territori, però dins dels criteris econòmics generalment acceptats.
Gran dèficit d’emmagatzematge.
Poca o nul·la sensibilització per l’ús racional i l’estalvi.
Gran exercici de l’elegibilitat per part
dels consumidors.
Es poden resumir per a Catalunya les conclusions següents:
1. La seguretat energètica no es pot independitzar dels altres elements de la política energètica com la sostenibilitat i la
competitivitat.
2. La seguretat energètica a Catalunya és
depenent de la que es defineixi per al
conjunt del mercat espanyol i ibèric.
3. La combinació energètica és equilibrada, però hi ha perills de modificar-ho
en excés a favor de només dues energies primàries: el gas natural i l’eòlica.
4. Cal tenir cura dels límits tècnics de les
energies no gestionables.
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1.4.5. Una política energètica local
La normativa energètica és molt complexa
perquè s’aplica a la majoria de les activitats
de les persones i les empreses i entra moltes
vegades en detalls tècnics. S’ha vist com a
casa nostra l’estructura normativa comença
per les directives europees, passa per les lleis
espanyoles i en certes àrees la gestionen els
governs de les autonomies, com la catalana.
També en l’àmbit municipal s’hi troben sensibilitats i actuacions relacionades amb el
sector energètic; com a bon exemple es pot
citar l’Ajuntament de Barcelona.
A la presentació de la pàgina web d’aquest
ajuntament es diu: “L’Agència Local d’Energia de Barcelona té la missió d’impulsar el
posicionament de Barcelona com una ciutat exemplar en el tractament dels temes
energètics i la seva repercussió ambiental.
Així, l’Agència treballa perquè la ciutat assoleixi, a través del consens i la participació, uns nivells òptims en la utilització i la
gestió dels recursos energètics locals, i en
la promoció d’una demanda d’energia de
qualitat, racional i sostenible. Tot això ha
de permetre que Barcelona compleixi amb
els compromisos ambientals i energètics
adquirits tant en l’àmbit local (previstos en
el Pla energètic i en l’Agenda 21) com en
l’àmbit internacional (resultat dels acords
de les cimeres de Johannesburg, Kyoto,
Aalborg i Rio de Janeiro). A més, l’Agència se situa com a punt de referència en
temes energètics de les institucions que
componen el Consorci i coparticipa a títol
propi (o com a representant, en el cas de
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No s’ha de limitar la
comprensió i la diagnosi
del sector energètic només
als actors que hi prenen
part produint, transportant
o comercialitzant els
productes, sinó que totes
les administracions hi
tenen un rol
l’Ajuntament de Barcelona) en projectes
europeus i nacionals.” I continua dient: “El
Consorci de l’Agència Local d’Energia de
Barcelona, constituït el dia 14 de maig del
2002, està integrat per les administracions
directament implicades en la gestió energètica i ambiental del seu àmbit d’actuació:
l’Ajuntament de Barcelona com a responsable municipal, l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
per la seva relació amb la ‘ciutat real’, i
l’Institut Català d’Energia i l’Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
per la seva responsabilitat en l’àmbit català i espanyol, respectivament. A més, per
tal d’aprofundir en el coneixement i en la
recerca, també formen part del Consorci
la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat Politècnica de Catalunya.”
Els principals objectius de l’Agència són els
següents:
Impulsar actuacions innovadores que
fomentin la utilització d’energies renovables locals i l’augment de l’eficiència
energètica per tal de motivar la societat
envers la sostenibilitat energètica.
Portar a terme realitzacions exemplars d’aprofitament de recursos locals
i d’augment de l’eficiència energètica
en cadascun dels principals sectors de
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la ciutat, per tal d’obrir el camí a les
actuacions derivades que es puguin
realitzar posteriorment en cada sector, seguint el model desenvolupat per
l’Agència.
Oferir informació, suport tècnic i assessorament en la gestió a aquells sectors
municipals que ho requereixin pel seu
treball en matèria energètica.
Promoure el paper actiu de la ciutadania envers un nou model energètic basat
en un millor coneixement dels serveis
energètics, l’accés a elements d’eficiència energètica i la pràctica conscient de
l’estalvi energètic.
Informar i assessorar en matèria energètica als ciutadans, als col·lectius, a les
empreses i a les institucions que ho requereixin.
Amb aquest exemple queda palès que no
s’ha de limitar la comprensió i la diagnosi
del sector energètic només als actors que
hi prenen part produint, transportant o comercialitzant els productes sinó que, en el
sentit més ampli, totes les administracions
hi tenen un paper i un rol a desenvolupar,
tot i que, com en el cas dels governs locals,
les seves competències siguin aparentment
reduïdes. Dins l’àmbit de les polítiques locals, també seria molt important que les ordenances municipals establissin l’ús de les
energies renovables com la solar tèrmica,
la solar fotovoltaica i la d’il·luminació, de
manera que l’energia i el seu ús racional
s’integressin en els projectes de les noves
construccions com ja és habitual en altres
països.
Dit això en clau positiva, també cal deixar constància del perill de donar rol actiu als governs locals en matèria energètica si aquestes corporacions l’executen
d’una manera inadequada. Aquest és el
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Determinades
instal·lacions energètiques
catalanes han estat
enfrontades amb autoritats
locals, moltes vegades més
per raons d’instrumentació
política que per raons
tècniques o d’un altre tipus
cas de les oposicions sistemàtiques que
en alguns ajuntaments es presenten davant de determinades infraestructures o
instal·lacions energètiques (o no sempre
energètiques, perquè aquesta cultura del
no també s’aplica a altres infraestructures
com presons, abocadors, carreteres o ferrocarrils).
Determinades instal·lacions energètiques
catalanes han estat enfrontades amb autoritats locals, moltes vegades més per raons d’instrumentació política que per raons
tècniques o d’un altre tipus. La mala utilització del principi de prudència que diu
que “abans que una determinada installació (línia elèctrica, transformador, antena de telèfon mòbil, i un llarg etcètera)
pugui ser perillosa per a la població, és
millor no fer-la”, ha donat a moltes persones la sensació d’abusos de poder per part
d’altres administracions i de les empreses
elèctriques.
Això és molt dolent per a la correcta comprensió de la complexitat de l’ús eficient
de l’energia i per a l’acceptació que aquestes energies són subministrades per xarxes sense les quals no hi ha possibilitat
de donar un servei adequat. Les autoritats
locals són les que més feina han de fer
en aquest camp, ja que són les que més
a prop tenen els ciutadans i les més conegudes.
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1.5. Innovació
1.5.1. A les tecnologies de producció
La recerca i la innovació en les tecnologies de producció d’energia és molt diversa, i sense voler presentar un exhaustiu
llistat de totes es poden recordar les següents:
Energies renovables, sobretot l’eòlica
que ha assolit potències unitàries, rendiments i qualitat de l’ona que la faran quasi competitiva sense necessitats
d’ajudes dins de pocs anys.
Energia solar tèrmica que, si bé encara i
durant bastant temps necessitarà ajudes,
és motiu de recerca, innovació i aplicació, sobretot en països com els de l’arc
mediterrani.
Segrest del carboni que pot donar un
fort impuls a l’ús del carbó si aquesta
tecnologia assoleix èxits i rendiments en
línia amb l’evolució prevista dels preus
de la resta de combustibles.
Energia nuclear de fusió, amb installacions de demostració com el projecte
ITER a Cadarache, a França, que compta amb oficina de proveïdors a Barcelona.
Els cicles combinats per a la generació
d’energia elèctrica que obtenen rendiments de quasi el 60%.
Pràcticament, cap d’elles genera altres
riscos que els ja coneguts, ja que no signifi quen cap salt tecnològic com la informació. El segrest del CO2 i l’energia
nuclear de fusió són les úniques per a
les quals caldrà dissenyar uns protocols
específi cs ja que encara no hi ha cap
instal·lació industrial per treure’n conclusions.
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1.5.2. A les xarxes i infraestructures
A les xarxes elèctriques es poden trobar diversos fronts de recerca i innovació que les
fan evolucionar cap a eficiències més grans.
D’una banda, a les tensions de transport es
troba la utilització d’electrònica de potència
per augmentar dia a dia la capacitat i la dinàmica de les xarxes en corrent continu. De l’altra, a les xarxes de la distribució elèctrica es
troba la combinació de les tecnologies de la
informació amb les capacitats de les xarxes
elèctriques, amb les quals s’arriba a les denominades xarxes intel·ligents (smart grids,
en terminologia anglesa). No sembla que
aquestes innovacions introdueixin més riscos a l’explotació de les xarxes energètiques.
1.5.3. Als usos
Aquest és el veritable front d’innovació en el
camp de l’energia però com que, tenint en
compte l’abast del treball, no és possible ferne una acurada descripció, a continuació se
citen uns quants camps de treball, tal vegada tampoc els més importants, però sí els
que més ressò han tingut en certs mitjans:
En el Codi Tècnic de l’Edificació es planteja la necessitat de qualificar els edificis segons la seva eficiència energètica.
L’aïllament tèrmic, els millors dissenys
arquitectònics per a l’aprofitament de
la llum natural, la utilització de l’aigua
calenta sanitària, la microcogeneració
i la rehabilitació d’edificis per estalviar
energia en són exemples paradigmàtics.
Un nou model de ciutat precedit per un
nou urbanisme i, per tant, per un nou
concepte de mobilitat són conceptes innovadors a la taula de molts ens locals
amb ganes de ser actius en un nou model de consum racional de l’energia. El
concepte de city management, si bé no
és nou, és al front d’aquestes iniciatives
a moltes ciutats del món.

IDES_2010_FIN.indd 51

El vehicle elèctric i la seva logística associada.
Tots aquests nous usos tenen en comú una
utilització de l’energia més eficient i, per
tant, menor risc de malbaratament mediambiental i fan més sostenible el consum
d’energia.

1.6. Gestió dels riscos de l’energia
A tall de conclusions, es pot dir que tots
els riscos que fins aquí s’han exposat i que
són presents en el món de l’energia, necessiten algú que es faci càrrec de la seva
gestió. Als governs els correspon la gestió
del risc d’abastament: 1) o bé sent els que
directament s’encarreguen de la seva gestió als països en què la propietat de les
empreses energètiques segueix en mans de
l’estat o; 2) amb definicions clares de polítiques energètiques i regulació que emeti
els adequats senyals econòmics per als actors que prendran la responsabilitat de les
operacions.
Cada sector té les seves pròpies realitats i,
per tant, seguint la cadena de valor es troba
que en els sectors dels hidrocarburs i el carbó, com que inicien el seu recorregut lluny
dels punts de consum, hi ha una primera
gestió dels riscos i, per tant, de la necessitat de posar-hi capacitats adequades de
gestió en l’explotació i la producció (E&P
en anglès), que tal com demostren recents
accidents al golf de Mèxic poden provocar
desastres naturals de difícil o impossible reparació.
Un cop obtinguts aquests combustibles,
cal transportar-los a grans distàncies,
de vegades milers de milles marines, i
apareixen uns altres riscos que malauradament són ben coneguts, com els dels
vessaments de petroliers que afecten les
costes a prop d’on passen en el seu recorregut.
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Arribant al seu destí, s’inicia un altre procés
que és el tractament dels hidrocarburs en
les refineries, instal·lacions gens absentes
de riscos industrials (cal recordar recentment l’incendi de la planta de Repsol de Puertollano) i el seu trasllat als punts de distribució com gasolineres o punts de consum.
També aquí els fets de l’accident dels Alfacs
ens porten a la memòria els riscos associats a
la logística dels hidrocarburs. D’altra banda,
quasi cap altre episodi es pot recordar associat a les xarxes logístiques estàtiques per
canalització d’hidrocarburs i de gas natural
a càrrec de la Companyia Logística d’Hidrocarburs (CLH) i d’Enagás, respectivament;
per tant, ens trobem davant d’infraestructures amb unes regulacions que garanteixen
efectivament la gestió del risc associat i amb
empreses que fan molt bé la seva feina.
En els altres sectors energètics com el del
gas natural o el de l’electricitat, s’hi poden
distingir dues classes ben diferenciades
d’instal·lacions: les que es limiten a un perímetre i poden qualificar-se d’instal·lacions
industrials (plantes de regasificació, plantes
de compressió, centrals productores hidroelèctriques i termoelèctriques, centrals
electronuclears) i les que els cal travessar
el territori com les xarxes de transport i distribució del gas natural i elèctriques.
La gestió dels riscos en tots els casos es
troba a mans de les empreses energètiques
que, en el cas de les xarxes, segueixen es-
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trictes regulacions i reglaments alhora que
controls dels ens supervisors i de les qualificadores de certificacions.
Les empreses energètiques no només tenen aquests riscos tècnics —que els obliga a mantenir les capacitats de la seva
gestió tècnica—, sinó que n’han d’afrontar d’altres tant o més importants. A continuació s’ofereix un llistat dels més importants:
Riscos de país, en el cas d’empreses multinacionals o globals.
Riscos geoestratègics, en el cas d’operar
en determinades àrees del món.
Riscos de tipus de canvi, quan s’empren
monedes diferents a les del seu origen.
Risc regulatori, sempre present en
empreses que tenen tot o part del seu
compte de resultats depenent d’una decisió administrativa.
Riscos de manca de liquiditat, tema ben
a l’ordre del dia en aquest moment.
Riscos de mercat, si la competència fa
vendre per sota de cost, ja que el preu
pot ser local i la matèria primera, global.
Riscos de responsabilitat del tipus mediambiental.
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2.1. El marc de referència
Per no perdre temps, a continuació s’enuncien les premisses sobre les quals ha de partir qualsevol debat sensat actual sobre el
model energètic:
La ciència mostra que és imprescindible evolucionar en les pròximes dècades cap a una economia molt baixa
en carboni per eludir importants riscos, fonamentalment de caràcter mediambiental.1 L’esforç que cal realitzar
és enorme, ja que el 2050 s’han d’haver reduït les emissions totals de gasos amb efecte hivernacle (GEH) a la
cinquena part del seu valor actual per
poder limitar l’increment mitjà de la
temperatura entorn dels 2ºC i reduir
el risc d’unes conseqüències catastròfiques.
Es vol mantenir una qualitat de subministrament de serveis energètics acceptable i a preus assequibles en els països
industrialitzats, assolir uns nivells comparables en països en desenvolupament
i proporcionar accés universal a formes
modernes d’energia.
Ja són corrents termes com economia baixa en carboni, model energètic sostenible
o baix en CO2, que mostren com energia
i economia es perceben avui dia com inseparablement barrejades. I un dels problemes més apressants del nostre temps
és la manca de sostenibilitat del model
energètic actual, inserit en els models
econòmics vigents. És indubtable que per
abordar un problema tan enormement
complex cal equipar-se amb els millors
arguments econòmics per dissenyar mercats que funcionin, incentivar l’eficiència
de les activitats monopolistes, fomentar
la innovació, defensar els béns comuns o
repartir equitativament les càrregues que
resultin.
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Cal defensar els sòlids principis econòmics
de l’aplicació precipitada, oportunista o ignorant, de mesures del govern que condueixen a comportaments ineficients o a l’abandó de les millors solucions econòmiques o
tècniques. Però també és cert que l’economia, i en particular l’ús de mecanismes de
mercat, té limitacions que només poden ser
superades prenent en consideració aspectes
més amplis, socials, ètics i polítics, fonamentalment, que en general comporten l’ús
d’instruments regulatoris més expeditius o
rudimentaris, d’una naturalesa decididament pragmàtica.

1
“When some conclusions
have been thoroughly and
deeply tested, questioned, and
examined, they gain the status
of ‘well-established theories’
and are often spoken of as
‘facts’. […] Climate change
now falls into this category:
There is compelling, comprehensive, and consistent objective evidence that humans are
changing the climate in ways
that threaten our societies
and the ecosystems on which
we depend.” Cita de la carta
enviada per més de 200 membres de l’Acadèmia de Ciències
nord-americana i publicada a
Science, vol. 328, núm. 5979,
7 de maig del 2010.

Aquest article examina com s’han d’intentar
aplicar sòlids principis econòmics per dirigir
el model energètic cap a un camí de sostenibilitat, però també les seves limitacions i
com superar-les en el món real.

2
Per exemple, el World Energy
Outlook 2009 de l’Agència Internacional de l’Energia, 2009.

Abans d’entrar en matèria, cal recordar que
una reflexió sobre aquest tema ha de prendre sempre en consideració els principals
factors que defineixen l’actual cruïlla energètica:
En les pròximes dues dècades el sector
energètic, i l’elèctric en particular, necessitarà enormes volums d’inversió,2
que majoritàriament haurà d’abordar
el sector privat, amb un temps llarg de
maduració, i altes possibilitats d’obsolescència i desadaptació tecnològica, per la

Termes com economia
baixa en carboni, model
energètic sostenible o
baix en CO2, mostren
com energia i economia
es perceben avui dia
com inseparablement
barrejades
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La clau del pas a una
economia global baixa en
carboni és la tecnologia
qual cosa les decisions d’avui tindran pes
durant molt de temps. És crític, per tant,
crear les condicions perquè aquestes inversions es duguin a terme, utilitzin tecnologies adequades (amb el millor coneixement disponible) i tinguin un cost
assequible per als consumidors.
L’escenari continuista (business as usual)
consisteix en un creixement sostingut
de la demanda d’energia, encara acoblat
en excés al creixement econòmic i amb
un escàs nivell d’utilització del potencial
existent en estalvi i eficiència energètica.
Els combustibles fòssils subministren
el 80% del consum d’energia primària
en el món. I el 65% de les emissions de
GEH tenen origen energètic.
La creixent dependència de les importacions de recursos energètics, l’origen
dels quals està molt concentrat en un
nombre de països escàs, amenaça la seguretat de subministrament energètic
dels països de la Unió Europea, entre
d’altres. D’altra banda, a mitjà termini
és previsible l’esgotament del subministrament del petroli —i més tard de gas
natural— a preus assequibles.
Prop de 2.000 milions de persones, la
major part en zones rurals dels països
menys desenvolupats, no tenen accés a
serveis energètics moderns, la qual cosa
constitueix un impediment fonamental
per al seu progrés. D’altra banda, la seva
incorporació —i la d’un altre terç de la
humanitat, el subministrament energètic
del qual és molt precari— a un model
de consum que s’assembli al dels països
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desenvolupats agreujaria considerablement els problemes que s’acaben d’exposar.
No existeix un marc institucional adequat per tractar adequadament el nivell
de complexitat associat al canvi climàtic,
a causa de la rellevància dels seus possibles impactes i de les seves múltiples
i fortes interaccions amb altres aspectes
econòmics, socials i mediambientals,
així com per les seves implicacions polítiques.
Les següents reflexions se centren principalment en el sector elèctric, encara que en la
majoria de casos es poden estendre a altres
sectors energètics.

2.2. El nus de l’assumpte i la tesi
d’aquest article
En definitiva, la clau del pas a una economia
global baixa en carboni és la tecnologia. I el
tema veritablement clau és com aconseguir
que es produeixi la transformació tecnològica necessària, que suposa primer portar a
terme els processos d’innovació necessaris
per posar a punt les noves tecnologies netes i després produir-les i desplegar-les en
quantitat suficient per transformar el model
energètic.
Els mecanismes de mercat són instruments
molt potents per aconseguir objectius de
caràcter mediambiental, de desenvolupament econòmic i d’estratègia energètica.
Així, un preu global del carboni ajudaria a
resoldre el problema de l’equitat en allò referent a l’impacte del futur règim del clima
sobre la competitivitat dels països. Mentre
sigui possible aplicar mecanismes de mercat, aquests han de ser l’opció preferida, la
qual cosa no significa que hagin de ser l’opció prioritària per a tots els països, ja que la
situació d’uns i altres és, en general, molt
diferent, fins i tot en països desenvolupats.
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Tanmateix, pot ser que els mecanismes de
mercat, malgrat la seva utilitat en l’assignació eficient de recursos i de lligar diferents
sistemes energètics per mitjà de transaccions comercials, no produeixin senyals econòmics (preus) prou forts com per ocasionar
els canvis que es necessiten en l’estructura
tecnològica i en els patrons de conducta
dels consumidors. Això és el que passarà
mentre no s’imposin objectius de reducció
d’emissions conseqüents amb la vertadera
magnitud del problema, costin el que costin. I aquest és un dels motius pels quals
se’ls ha de suplementar amb instruments regulatoris addicionals. L’altre gran motiu és
que els instruments de mercat no són adequats per a les activitats energètiques que
tenen característiques de monopoli natural,
com és el cas de les infraestructures de xarxa, ja siguin de gas o elèctriques.
Pràcticament totes les tecnologies netes
(fins i tot les convencionals, en tant que
es vegin significativament afectades per
les netes) necessiten un suport regulatori
específic perquè el seu desenvolupament
industrial massiu sigui viable (això és més
policy driven que market driven) per motius
coneguts i degudament justificats: l’actual
incapacitat dels preus de l’electricitat per
internalitzar tots els costos, en especial els
de caràcter mediambiental i les necessitats
d’R+D+i per reduir els costos de tecnologies encara immadures. Totes les tecnologies
renovables, cadascuna amb els seus costos
diversos i nivells de maduresa tecnològica,
necessiten, en general, suports econòmics
per atreure la inversió privada. En una situació semblant, però encara pendents de
la demostració de la viabilitat industrial,
es troba el segrest i l’emmagatzematge
del CO2 en plantes de combustibles fòssils.
L’experiència mostra que la construcció de
noves plantes nuclears en condicions de
mercat només és possible —i encara s’ha
de veure— amb ajudes estatals i garanties
que redueixen significativament el risc per
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Pràcticament totes
les tecnologies netes
necessiten un suport
regulatori específic perquè
el seu desenvolupament
industrial massiu sigui
viable
a l’inversor i el traslladen al consumidor
elèctric o al contribuent. Les noves centrals
convencionals de carbó s’enfronten a un futur incert en els països industrialitzats, ja
que és previsible que la seva autorització i el
seu funcionament estiguin subjectes a fortes restriccions. Ja actualment les centrals
de punta —turbines de gas de cicle simple,
generalment— necessiten instruments d’estabilització dels seus ingressos en la majoria dels països, a través de pagaments per
capacitat, mercats específics de capacitat i
altres. I la prevista —o ja existent, en alguns
països— alta penetració de generació de caràcter intermitent —eòlica o solar sense emmagatzematge— crearà major volatilitat en
preus de l’energia i un funcionament molt
més cíclic a les plantes de caràcter intermedi —els cicles combinats de gas— que ja
comencen a sol·licitar un tractament específic que permeti estabilitzar i incrementar
els seus ingressos, com ha estat el cas de les
centrals de punta.
Suport regulatori generalitzat, conseqüentment, mentre el preu del CO2 (això és el
nivell d’exigència dels objectius de reducció
d’emissions de GEH que cal complir, ja siguin obligatoris o voluntaris) no assoleixi
el nivell necessari i els costos de les tecnologies netes no siguin competitius. Això és
també aplicable a altres sectors energètics,
de manera que es necessitaran mecanismes
i polítiques públiques específiques, d’àmbit
nacional o regional, de suport a les tecnologies més prometedores baixes en carboni,
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sense que això signifiqui necessàriament
escollir prematurament cap d’aquestes tecnologies. També incentius per a l’eficiència
energètica en sectors difusos clau, com el
transport i l’edificació; i la transferència
de tecnologia apropiada i el finançament
adequat de totes aquestes actuacions en el
cas dels països en vies de desenvolupament
procedent dels països desenvolupats.
Així que, en definitiva, la clau de l’assumpte
i tesi d’aquest article és que es necessita un
marc regulatori adequat per promoure les
tecnologies netes. I aquesta afirmació dóna
pas als dos grans temes que s’abordaran en
aquest capítol. Primer, com saber què es vol
promoure i fins on es vol arribar, intentant,
a més, influir el mínim possible en la selecció de tecnologies concretes —d’això se’n
parlarà a l’apartat sobre la planificació indicativa. I, segon, com s’han de dissenyar
els instruments regulatoris adequats per
aconseguir els objectius que s’estableixin,
deixant en la mesura del possible que els
mercats compleixin la seva funció.
La resta del capítol és un recorregut pels
diferents grans temes que requereixen una
atenció regulatòria específica per avançar
en la consecució d’un model energètic sostenible. Primer els mercats energètics i la

Es necessita un marc
regulatori adequat per
promoure les tecnologies
netes, saber què es vol
promoure i fins on es
vol arribar, i s’han de
dissenyar els instruments
regulatoris adequats per
aconseguir els objectius
que s’estableixin.
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problemàtica de l’adequació de la capacitat
del parc generador; després un recorregut
per les tecnologies renovables, la nuclear, la
captura i l’emmagatzematge de carboni, l’estalvi i l’eficiència energètica, les xarxes intelligents, l’electrificació rural i l’accés universal a l’energia, la investigació en el sector
energètic i, finalment, les característiques
que ha de reunir la regulació energètica amb
caràcter general i el rol de la planificació indicativa.

2.3. El funcionament
correcte dels mercats
L’experiència de prop de vint anys en el desenvolupament dels mercats d’electricitat
per tot el món ha portat al convenciment
que són difícils de dissenyar i implantar. No
és possible tallar i enganxar les regulacions
d’uns països a les d’altres, ja que cal tenir en
compte les característiques de cada mercat
concret. Tanmateix, hi ha unes regles bàsiques que cal seguir i que són les que s’exposen a continuació:3
Privatització, per estimular l’eficiència i
innovació en el desenvolupament de les
activitats i reduir la interferència dels
governs.
Separació vertical de les activitats que
cal realitzar en competència de les que
cal tractar com a monopolis regulats.
Reestructuració horitzontal per crear un
camp de joc anivellat.
Operador independent del sistema elèctric o gasista.
Mercats i transaccions voluntàries
d’energia i serveis complementaris.
Accés lliure de les xarxes de transport,
amb senyals econòmics de localització
adequats.
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Lliure elecció de subministrador pels
consumidors, juntament amb un disseny
adequat de les tarifes minoristes.
Creació d’organismes reguladors independents.
Provisió dels mecanismes de transició
necessaris.
I, en principi, res més. Les fallades en el funcionament dels mercats provenen tant de no
incloure alguns dels elements bàsics necessaris com d’afegir mesures addicionals que
distorsionen i posen traves. Hi ha experiències reeixides de sistemes que han seguit els
principis bàsics, com els països escandinaus,
el Regne Unit, l’Argentina (abans de la crisi
econòmica), Texas o PJM als Estats Units,
o Austràlia. I també fracassos quan s’han
omès alguns dels principis (França, Alemanya i Nova Zelanda) o se n’han afegit altres
d’espuris (Califòrnia i Espanya).
Però, més enllà del funcionament específic
intern dels mercats, el que aquí preocupa
és la seva capacitat d’anticipar i respondre
als reptes essencials del model energètic actual. I existeix un consens generalitzat pel
que fa als mercats d’energia que no proporcionen, per diversos motius, solucions adequades als grans problemes estratègics de
seguretat de subministrament, esgotament
dels recursos naturals, dependència energètica o mitigació del canvi climàtic.
Aquest article defensa la tesi que és possible
i desitjable compatibilitzar l’existència de
mercats financers competitius, que assignin
de manera eficaç els recursos escassos, amb
mesures regulatòries de caràcter estratègic
que estableixin nivells mínims o màxims
de penetració de determinades tecnologies
renovables, o finançament per a activitats
d’R+D+i energètiques de llarg termini, així
com límits superiors de les emissions de
GEH en conjunt o per a un sector determi-
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nat, o límits al percentatge de dependència
d’un recurs determinat o país d’origen. Com
que els senyals de preu que s’estima que
han d’existir a curt i mitjà termini, encara
que útils i recomanables, no seran capaços
d’internalitzar de manera completa aquests
objectius prioritaris, hauran de complementar-se amb instruments regulatoris ad hoc
per a cada cas.

4
PÉREZ ARRIAGA, J.I.:
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2.4. L’adequació del parc generador
d’electricitat
Els mercats d’electricitat són capaços
d’atreure suficients inversions en el parc generador per mantenir un nivell de fiabilitat
de subministrament elèctric que sigui socialment satisfactori? Es tracta d’un assumpte
que ha estat molt discutit pels experts en
el disseny d’aquests mercats i del que encara no s’ha assolit un consens. La tendència,
tanmateix, ja és imparable cap al convenciment que hi ha, també aquí, una fallada
de mercat de manera que, sense suport regulatori, els mercats sols no proporcionen
la fiabilitat requerida.4 Un estudi recent del
Regne Unit ha qüestionat seriosament el
model britànic de no-intervenció (leave it to
the market) a la vista del perill imminent
d’insuficiència en la capacitat de generació
prevista per al 2015 per l’escassetat d’inversions.5
On encara hi ha gran diversitat d’opinions
és en l’elecció de l’instrument concret per
complementar el mercat. S’ha proposat
que els grans operadors del sistema es facin càrrec de les inversions a les centrals de
punta (generadors essencials) per assegurar
la cobertura de la demanda en situacions
d’emergència; o bé que els operadors del
sistema exigeixin per avançat i contractin
volums importants de reserves d’operació;
que els organismes reguladors puguin convocar subhastes per incorporar nova generació, amb contractes convencionals de
remuneració per cost de servei, en cas que

08/10/2010 14:11:04

60

Energia, economia i seguretat: vincles estratègics

BATLLE, C.; VÁZQUEZ, C.;
RIVIER, M. i PÉREZ ARRIAGA
J.I.: “Enhancing power supply
adequacy in Spain: Migrating
from capacity payments to
reliability options”. Energy
Policy (setembre del 2007), 35
(9). Pàg. 4545-4554.

6

faltin inversions; que es remuneri la capacitat instal·lada de generació, en funció de la
seva contribució prevista a la fiabilitat del
sistema, per estabilitzar part de la remuneració dels generadors i atreure inversions;
que es creï l’obligació per a la demanda de
cobrir la seva demanda prevista de punta
més un marge amb potència ferma de generació, per donar lloc així a un mercat
paral·lel de capacitat; o que l’organisme regulador sol·liciti, mitjançant subhastes, un
compromís dels generadors de subministrar
energia fins a una potència determinada, a
un preu prefixat (alt, corresponent a una
situació típica propera a l’escassetat) i de
manera que la remuneració per aquest compromís, que reforça i estabilitza la remuneració dels generadors, vagi acompanyada
d’una forta penalització per incompliment si
el generador no produeix quan se li demana. Els mètodes més avançats actualment
es basen en aquest últim enfocament, conegut com a contractes d’opcions de fiabilitat,6
i incorporen la participació explícita de la
demanda com en el sistema de Nova Anglaterra (Estats Units).

2.5. Les energies renovables
És indubtable la necessitat de comptar amb
una forta participació d’energies renovables
en la futura combinació de generació elèctrica i així es reconeix en la legislació energètica i mediambiental de nombrosos països. La
discussió se centra en el nivell de penetració
desitjable per a cada tecnologia i en l’elecció
dels instruments regulatoris més apropiats
ja que, excepte en alguns casos com en la
generació eòlica terrestre en què els recursos
de vent són excel·lents, les tecnologies renovables no són competitives en les condicions
actuals, com ja s’ha comentat.
Per a cada tecnologia s’ha de tenir en compte el seu nivell de maduresa, de manera que
es promoguin, segons convingui, els esforços en investigació fonamental o els que
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És indubtable la necessitat
de comptar amb una forta
participació d’energies
renovables en la futura
combinació de generació
elèctrica i així es reconeix
en la legislació energètica
i mediambiental de
nombrosos països
millorin els procediments de fabricació, o
ambdós, abans de dedicar fons quantiosos
per aconseguir el desplegament massiu
d’una tecnologia determinada. L’aspecte
clau aquí és que la remuneració ha de ser
previsible i els objectius de penetració clarament definits, per crear confiança en els
inversors i en la indústria a favor del desenvolupament i la fabricació dels equips. Això
no està renyit amb el fet que el nivell de
suport econòmic es vagi adaptant (però mai
retroactivament) a l’evolució dels costos de
cada tecnologia, segons vagin madurant.
Els principals contendents entre els instruments de suport a les tecnologies renovables
són els sistemes de primes (feed-in-tariffs) i
els de certificats verds (similars als production tax credits i renewable portfolio standards
nord-americans, respectivament). Encara
que els sistemes de subhastes de capacitat
semblen estar conceptualment molt ben
adaptats al problema, fracassos previs com
la seva aplicació durant els anys noranta al
Regne Unit els han exclòs dels debats. Tanmateix, caldria reincorporar-lo a les alternatives, amb les modificacions oportunes.
L’experiència ha mostrat que un sistema de
primes ben dissenyat pot ser més efectiu i
eficient que un de certificats verds. L’avantatge principal del primer és la predicibilitat
i estabilitat de la remuneració. A més, en
un entorn multinacional com el de la Unió
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Europea, està més ben capacitat per treure
partit als beneficis locals de les renovables,
encara que sigui a costa d’alguna pèrdua teòrica d’eficiència. Això no vol dir que els esquemes actuals de primes siguin perfectes:
cal millorar en transparència, informació,
resposta al mercat i flexibilitat.
A més del suport econòmic, és essencial dissenyar esquemes de connexió de xarxa adequats, que no creïn barreres innecessàries
al desplegament massiu previst, i que permetin augmentar la seva contribució sense
conseqüències negatives per a la seguretat
de subministrament.
D’altra banda, els alts nivells estimats de
penetració de tecnologies renovables de
producció d’electricitat de caràcter intermitent —eòlica i solar en les seves diverses
formes— requeriran una revisió en profunditat del concepte d’operació del sistema
elèctric, així com de rol que s’ha de desenvolupar per a una gestió de la demanda necessàriament molt activa i innovadora, com
es comentarà més endavant.
Un tema obert i interessant per a una anàlisi detallada és l’impacte que una elevada
futura presència de generació renovable de
caràcter intermitent (eòlica i solar sense

Tant l’estalvi i l’eficiència
com les energies
renovables són les
opcions, no només
baixes en carboni, sinó
també sostenibles, per la
qual cosa cal donar-los
prioritat, encara que sigui
atenent els sobrecostos
que es puguin generar
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emmagatzematge) tindria sobre el mix òptim de tecnologies de producció i els preus
del mercat de l’electricitat. Indubtablement
serà precís comptar amb una major proporció de generació flexible, capaç de canviar
ràpidament i eficient el nivell de producció,
típicament generació hidràulica o turbines
de gas o fins i tot cicles combinats. D’altra
banda, almenys la generació eòlica, juntament amb les plantes flexibles, competirà
amb els grups de base com les nuclears i
el carbó. Un interessant desafiament regulatori serà crear els incentius necessaris per
aconseguir prou volums d’inversió en centrals de punta i intermèdies, malgrat l’anticipada volatilitat de preus i la necessitat
d’un comportament cíclic de les plantes,
amb freqüents canvis del nivell de producció, arrencades i parades.
Finalment, un element de gran rellevància és
com traslladar aquestes consideracions als països en vies de desenvolupament, per tal que
aquests puguin desplegar també les tecnologies renovables a l’escala requerida. Hi ha dos
enfocaments possibles: a partir de programes
d’electrificació rural o amb un desplegament
de renovables a gran escala. Els programes
d’electrificació rural sempre necessiten subsidis, i la prioritat és l’accés al subministrament
elèctric i l’establiment de models de negoci
que atreguin la inversió privada, més que la
reducció d’emissions de CO2. Per a la lluita
contra el canvi climàtic, els factors clau són:
l’acceptació de grans projectes hidroelèctrics,
com exportar grans projectes de tecnologies
renovables des de països desenvolupats a països en vies de desenvolupament, i com reduir
les barreres financeres i de mancança d’infraestructures, sobretot a Àfrica.
Tant l’estalvi i l’eficiència com les energies
renovables són les opcions, no només baixes
en carboni, sinó també sostenibles, per la
qual cosa cal donar-los prioritat, encara que
sigui atenent els sobrecostos que es puguin
generar.
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D’acord amb l’estudi de
l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) “El futuro
de la energía nuclear”, es
necessitarien unes mil noves
plantes nuclears en el món per
mantenir l’any 2050 el mateix
percentatge actual de 17% en
la producció d’electricitat.

8

2.6. L’energia nuclear
S’observa l’inici d’un possible “renaixement”
de l’energia nuclear d’àmbit mundial. Diversos governs han expressat ja el seu desig de
comptar amb la tecnologia nuclear com a
part de la seva estratègia contra el canvi
climàtic, i d’altres estan considerant seriosament aquesta opció.
Els arguments a favor d’aquesta tecnologia són fonamentalment: les seves emissions significativament menors de CO2 si es
compara amb el carbó; el seu cost pot ser
competitiu, ja que el dels seus competidors
fòssils no deixa també d’augmentar; i la
seva contribució a la seguretat de subministrament. Per tant, les polítiques de reducció
d’emissions de GEH seran clau per a l’eventual desenvolupament de l’energia nuclear.
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desenvolupats, més enllà dels casos aïllats
que de moment s’han de considerar “de
demostració”, i en qualsevol cas sembla indubtable que es necessita un consens polític
i social previ que redueixi el risc regulatori
a límits tolerables. El cas dels Estats Units
és paradigmàtic; els incentius a la inversió
en noves plantes nuclears de l’era Bush no
van tenir efecte i ha estat necessari reforçar-les per l’Administració Obama, amb
resultats que encara s’han de veure, de manera que les propostes legislatives més recents7 contenen incentius notablement més
forts. Queda la complicada qüestió de com
estendre aquest model a països en vies de
desenvolupament i, el que sembla l’obstacle més gran, les implicacions que per als
riscos de caràcter no econòmic tindria un
desplegament massiu —més de mil plantes
nuclears per tot el món— perquè l’impacte d’aquesta tecnologia en el canvi climàtic
sigui de l’ordre de la cinquena a la desena
part de l’esforç que cal realitzar per complir
amb els objectius de la lluita contra el canvi climàtic esmentats més amunt.8 L’energia
nuclear comporta desafiaments molt específics que són aliens a altres tecnologies,
i els riscos per a la seguretat global i les
seves implicacions polítiques no es poden
ignorar.

Els inconvenients principals de la tecnologia
nuclear tenen relació amb el risc: els riscos
ja coneguts (accidents, residus radioactius
de llarguíssima durada i potencial utilització de la tecnologia o dels residus amb
finalitats militars o terroristes), i altres de
caràcter econòmic deguts a la sistemàtica
incertesa en els veritables costos d’instal·lació, la disponibilitat de combustible, els
nous mecanismes de remuneració associats
a la liberalització del sector elèctric, i fins i
tot a les polítiques de reducció de GEH per
si mateixes. La majoria d’aquests riscos econòmics tenen relació amb les centrals noves, i no amb les existents. Per tant, el debat
nuclear té dos components: un, l’extensió
de la vida útil de les centrals existents —o
fins i tot el seu reemplaçament en els emplaçaments actuals—, i l’altre, l’increment
de l’energia nuclear i, per tant, la necessitat
de nous emplaçaments.

Un altre tema d’importància és si una remuneració de mercat, en què no-producció
significa no-ingressos, és adequada per a
instal·lacions on la seguretat hauria de ser
sempre prioritària. Una remuneració del
tipus cost de serveis, més incentius moderats al nivell de producció, podria constituir
una alternativa interessant per a plantes
que sempre estan al capdavant en l’ordre
del mèrit econòmic de la resta de centrals
convencionals.

Pel que fa al segon punt, la realitat està
demostrant que l’energia nuclear no es pot
desenvolupar sense suports regulatoris decidits en mercats liberalitzats dels països

Un altre aspecte d’interès que cal examinar
i resoldre respecte a la futura combinació
energètica és la relativa incompatibilitat
entre una forta presència de generació re-
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novable intermitent de cost variable zero
operant en base, com ja és el cas de l’eòlica
en diversos països, i una producció en base
ocupada ja per centrals nuclears amb un règim inflexible de funcionament.

seva viabilitat econòmica? Hi haurà economies d’escala i aprenentatge en les plantes
de demostració? On s’han de construir les
noves centrals? Com s’han d’incentivar, i qui
ha de pagar-ho?

2.7. La captura i
l’emmagatzematge de CO2

La captura i l’emmagatzematge de carboni
no sembla que hagi de ser la solució definitiva, ja que té alguns riscos i no és totalment
sostenible, però, sent realistes, ara mateix
és l’única possibilitat per evitar que totes
les plantes de carbó (i també de gas natural) que s’estan construint, i sobretot totes
les que es construiran en països en vies de
desenvolupament, continuïn emetent CO2
a l’atmosfera. De moment, l’establiment de
programes conjunts de demostració com els
iniciats a la Unió Europea sembla una via
adequada. A més, és necessari un marc regulatori adequat, sobretot en allò referent
al transport i l’emmagatzematge de CO2.
Sembla que hi ha un acord generalitzat a dir
que el transport i l’emmagatzematge de CO2
s’ha de realitzar amb suport públic, i que
han de ser activitats regulades. Per tant, el
gran repte és com mobilitzar el gran volum
d’inversió que és necessari per construir les
centrals elèctriques amb CEC.

Hi ha bones raons per considerar el carbó
com a part imprescindible del panorama
energètic durant molt de temps encara (almenys les pròximes dues o tres dècades):
està ben distribuït geogràficament i, per
tant, aporta més seguretat energètica que el
petroli o el gas, i té uns costos competitius;
i, a més, hi ha grans quantitats de carbó
disponibles per alimentar les centrals que
s’han de construir properament a la Xina o a
l’Índia, o per substituir les que es donen de
baixa a l’OCDE. Als Estats Units hi ha també
abundants reserves i el 50% de la seva electricitat es produeix actualment amb carbó.
Tanmateix, l’ús d’aquest carbó requereix l’ús
de tècniques de captura i emmagatzematge
de CO2 (CEC) perquè sigui compatible amb
una trajectòria dràstica de reducció d’emissions. El problema és que l’èxit del CEC requereix encara solucionar preguntes obertes: La tecnologia és disponible? Quina és la

La captura i
l’emmagatzematge de
carboni té alguns riscos i
no és totalment sostenible,
però, ara mateix és l’única
possibilitat per evitar
que les plantes de carbó
(i també de gas natural)
continuïn emetent CO2 a
l’atmosfera
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Tot i que encara hi ha temes tècnics pendents de resoldre, l’obstacle principal no
és tecnològic, sinó de costos. La CEC incrementa apreciablement el cost i redueix el
rendiment de les centrals convencionals de
carbó, per la qual cosa mai podrà ser competitiva amb ells en absència d’un preu elevat i estable de les emissions de CO2, com
a mínim d’uns 35 euros/t i d’una reducció
important dels costos actuals de la CEC. És
un altre exemple clar de la necessitat de suport regulatori.

2.8. L’estalvi i l’eﬁciència energètica
El foment de l’estalvi i l’eficiència energètica
és la mesura més destacada per aconseguir
reduir les emissions de GEH, pel seu poten-
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cial i pel seu cost reduït en relació amb la
resta d’alternatives. I és, certament, sostenible. La Comissió Europea estima que és
possible aplicar mesures que reduirien el
consum d’energia fins un 20% el 2020 respecte a la sendera tendencial, i a més serien
rendibles econòmicament.
Tanmateix, aquest potencial continua fonamentalment desaprofitat, i més encara en
els països en desenvolupament, en molts
dels quals ni tan sols s’hi han començat a
plantejar mesures. Les causes són múltiples: preus de l’energia massa baixos, per
la qual cosa l’incentiu individual és molt
reduït; falta d’informació; costos d’inversió
inicials elevats enfront d’uns estalvis incerts
i que s’estenen en el temps; dificultats administratives o tècniques i la proverbial peresa. I a més l’efecte rebot, per complicar
les coses.
D’altra banda, els qui sembla que de manera natural haurien de difondre, promoure i ajudar a implantar aquestes mesures
són les companyies elèctriques, pels seus
coneixements tècnics i per la seva proximitat als consumidors. Tanmateix, el desplegament de les tecnologies avançades
de mesura i comunicació i l’aplicació dels
senyals econòmics que condueixen a millores en el comportament dels consumidors, típicament comporten reduccions en
la retribució regulada de les empreses distribuïdores i destrucció de demanda per
les comercialitzadores. Aquestes mesures
seran obstaculitzades per les empreses
elèctriques a menys que la remuneració de
l’activitat de distribució sigui capaç de reconèixer l’existència i impacte d’aquestes
mesures, i que la regulació permeti que
les empreses comercialitzadores participin
dels beneficis obtinguts i que promogui
l’existència d’empreses de serveis energètics la missió primordial dels quals sigui
aconseguir aquestes millores de conservació i eficiència.
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El foment de l’estalvi i
l’eficiència energètica és
la mesura més destacada
per aconseguir reduir les
emissions de GEH, pel seu
potencial i pel seu cost
reduït en relació amb la
resta d’alternatives
Es tracta, per tant, d’aplicar mesures que
continguin els objectius d’estalvi i eficiència
superant les barreres citades. A més d’aconseguir que els senyals del preu —als quals
mai s’ha de renunciar— arribin als consumidors —per exemple, a través de comptadors horaris que permetin aplicar preus
d’electricitat pràcticament a temps real—,
s’haurà de fer ús també de mesures tipus
command-and-control, com són els estàndards d’eficiència per als electrodomèstics,
o l’eliminació de determinats productes,
com les bombetes incandescents per a la illuminació domèstica.
Pel costat de les empreses elèctriques, la regulació hauria d’establir el rol que han de
desenvolupar les empreses distribuïdores,
les comercialitzadors (coincidents amb les
anteriors en determinats països, com als Estats Units, o bé obligatòriament separades
d’aquelles, com a la Unió Europea) i les empreses estrictament de serveis energètics,
que a priori semblen les més adequades per
portar a terme aquesta tasca, per ser la seva
missió específica i no tenir conflicte d’interessos.

2.9. Les xarxes elèctriques
de distribució i transport
Els sectors del gas i l’electricitat, així com el
subministrament d’aigua o les telecomunicacions, són indústries de xarxes. Centrant
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l’atenció només en el cas de l’electricitat, el
pes de les xarxes en el conjunt d’activitats
de subministrament elèctric és tan important que, sense el seu suport eficaç, no serà
possible assolir els objectius de sostenibilitat del model energètic que s’ha plantejat.
Tenint en compte el caràcter de monopoli
natural de les xarxes elèctriques, novament,
la seva regulació econòmica serà essencial
per a l’èxit d’aquesta tasca.
L’objectiu, doncs, és examinar com una
regulació adequada pot ajudar a reforçar la contribució de les xarxes en la
satisfacció de les necessitats de consum
d’energia d’una manera eficient, fiable i
mediambientalment responsable. El terme xarxes intel·ligents (smart grids) s’ha
utilitzat per definir aquest nou tipus de
xarxes, encara que una definició precisa
no existeix ni, possiblement, pugui existir.9 Les xarxes intel·ligents han de ser
capaces d’integrar eficaçment les accions
de tots els usuaris que hi estan connectats —generadors, consumidors o els qui
realitzen ambdues activitats— fent ús de
tecnologies avançades de supervisió, comunicació i control.
De totes les formes en què les xarxes
elèctriques poden contribuir a crear un
model energètic més sostenible, aquí
se’n destacaran tres: 1) el desplegament
i la integració de generació distribuïda,
típicament renovable; 2) la incorporació
de la participació activa de la demanda,
en particular en accions que condueixin
a l’estalvi i l’eficiència energètica; i 3)
el reforç de les xarxes de transport per
permetre la instal·lació de grans volums
de generació renovable en aquells llocs
on es troben els millors recursos i la
seva utilització en grans centres de demanda. A més, s’esmentarà el probable
canvi de paradigma de l’operador del
sistema com a conseqüència d’aquests
canvis.10

IDES_2010_FIN.indd 65

2.9.1. La generació distribuïda
Contràriament al cas de les xarxes de
transport, les de distribució no han estat dissenyades per acomodar generació. Tanmateix, actualment se’ls exigeix
que s’adaptin per connectar quantitats
creixents de generació distribuïda, en
especial la solar, l’eòlica i la microcogeneració, en diferents nivells de tensió.
Les xarxes avançades de distribució que
faran possible el desplegament de les diferents tecnologies de generació distribuïda tindran uns costos d’infraestructura,
operació i control superiors als actuals.
Es podrà comptar amb la cooperació de
les empreses distribuïdores per dissenyar
i implantar les millores necessàries només si els esquemes actuals de retribució
i regulació —en bona part basats actualment en el volum d’energia distribuïda—
s’adapten per incorporar aquestes noves
infraestructures d’innovació tecnològica i
la instal·lació i operació de les noves infraestructures.

9
Es pot trobar una definició
detallada a http://www.
smartgrids.eu
10
Una exposició més completa
es pot trobar a “Regulatory
instruments for the deployment of clean energy technologies”, Proceedings of the
Annual Meeting of the National
Academies of Engineering,
Calgary, Canadà, juliol 2009,
i a Working Paper 09-009,
Center for Environmental and
Energy Policy Research, MIT,
juliol 2009.

2.9.2. La participació activa de la demanda
Com s’ha indicat quan s’ha exposat el
tractament regulatori de l’estalvi i de
l’efi ciència energètica, cal que: 1) es
posin els mitjans necessaris perquè els
consumidors coneguin els senyals de
preu i puguin respondre-hi; 2) les empreses distribuïdores tinguin incentius
econòmics per instal·lar els dispositius
necessaris per fer possible la participació
activa de la demanda i al mateix temps
el seu control, en cas de necessitat urgent, i 3) es faciliti la participació de les
empreses de serveis energètics. En un
futur, potser no gaire llunyà, una regulació adequada i les noves tecnologies
haurien de fer possible, per exemple, el
control en temps real dels processos de
càrrega i descàrrega de flotes de vehicles
híbrids endollables a la xarxa, proporcio-
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J.: “La electrificación sostenible de zonas rurales aisladas
mediante microsistemas eléctricos renovables”, conferència
presentada en el XV Simposi
Solar Peruà celebrat del 10
al 14 de novembre del 2008
a Cajamarca (Perú). <www.
energiasinfronteras.org>.
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nant serveis tècnics amb valor econòmic
als operadors dels sistemes de distribució afectats i a l’operador del sistema de
transport.
2.9.3. El transport de grans volums de producció renovable
Una presència massiva de generació intermitent i dispersa ha de coexistir amb un
pla d’expansió de les xarxes de distribució
i transport que faciliti la seva utilització
eficient, juntament amb senyals econòmics de localització que indiquin als futurs inversors els emplaçaments que minimitzen la necessitat de reforçar la xarxa.
La intermitència es mitiga amb el volum
d’emmagatzematge, la resposta activa de
la demanda i la capacitat de la xarxa de
transport interna i de les interconnexions.
Una novetat recent és la magnitud dels
recursos que es volen utilitzar (a Europa,
la generació eòlica al mar del Nord o el
projecte Desertec per importar electricitat
d’origen termosolar des del nord d’Àfrica;
als Estats Units, la utilització a la costa
est dels grans recursos eòlics de l’Oest
Mitjà, etc.). Tot això parla de la dimensió
multinacional d’aquest problema, al qual
el recent paquet legislatiu ha començat
a donar resposta a Europa mitjançant la
creació d’ENTSO-E (i la seva planificació
indicativa de la xarxa) i ACER amb la
seva funció coordinadora, mentre que els
Estats Units és objecte d’un debat al qual
encara no s’ha donat resposta.

L’electricitat, com a forma
moderna d’energia, és
un vector essencial en la
lluita contra la pobresa i
és una de les condicions
necessàries per avançar en
el desenvolupament
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2.9.4. L’operació del sistema
La forta presència de generació intermitent
i distribuïda, el potencial de la resposta activa de la demanda i la presència d’agents
nous que sàpiguen explotar aquest potencial, hauran de conduir a mitjà i llarg termini
a un canvi de paradigma en l’operació del
sistema. Es redefiniran o es crearan nous
serveis complementaris, caldrà repensar el
rol de la generació hidràulica i d’altres formes d’emmagatzematge i la flexibilitat en
l’operació serà un tema central.

2.10. L’electriﬁcació rural i l’accés
universal a l’energia11
L’electricitat, com a forma moderna d’energia, és un vector essencial en la lluita contra
la pobresa i és una de les condicions necessàries per avançar en el desenvolupament.
La manca de cobertura elèctrica afecta
sobretot la població rural, que és, d’altra
banda, el lloc on resideix la majoria de la
població en extrema pobresa. El 80% de les
persones sense accés a l’electricitat viu en
zones rurals.
El subministrament d’electricitat ha de ser
considerat com un servei de caràcter essencial i, en conseqüència, la responsabilitat última és competència dels estats, que
han de vetllar per la seva extensió a tots els
ciutadans. Tanmateix, és un fet que molts
països estan molt lluny d’aconseguir aquest
objectiu i que les zones rurals aïllades són
les més afectades per aquesta situació.
Està estesa l’opinió que el subministrament
d’energia elèctrica ha de deixar-se exclusivament a mans dels agents del mercat
que, mitjançant el lliure joc de les forces
d’aquest, atendran de manera òptima les
demandes requerides. L’experiència ha demostrat àmpliament que aquesta opinió no
és vàlida per a l’electrificació rural, ja sigui
per extensió de xarxa o per zones aïllades, i
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que les forces del mercat han d’anar acompanyades d’una intervenció adequada dels
poders públics per donar una solució eficaç
al subministrament on encara no existeix.12
La intervenció de l’Administració pública
ha de comprendre tant que l’electrificació
rural sigui tinguda en compte específicament quan es realitzi la planificació energètica nacional, com el desenvolupament
d’un marc específic que reguli aquesta actuació.
Com a principis bàsics, l’estat ha de declarar l’accés universal al servei elèctric com
de necessitat nacional i d’utilitat pública i
dirigir el procés d’electrificació al desenvolupament sostenible d’aquestes zones i a
millorar la qualitat de vida de la població
que hi viu. En cap cas l’electrificació rural
s’ha d’entendre com una finalitat en si mateixa, sinó com un instrument necessari per
al desenvolupament social i econòmic de les
comunitats.

2.11. L’R+D energètica
Si la solució última a l’actual cruïlla energètica resideix en la tecnologia, cal prestar una atenció preferent a l’R+D+i en
el camp energètic, exactament al contrari
del que s’ha fet durant els últims vint anys,
durant els quals les quantitats dedicades a
R+D+i en energia ha anat disminuint, fins
que recentment les empreses i governs han
començat a prestar atenció prioritària a
aquest sector.
Des del punt de vista governamental, són
tres les funcions que han de realitzar els
governs13: 1) establir les normes bàsiques
perquè es pugui desenvolupar l’activitat
d’innovació (patents, drets de propietat
intel·lectual, exempcions d’impostos, controls de transferència de tecnologia, etc.);
2) finançar el desenvolupament precompetitiu de tecnologies quan els resultats són
encara accessibles públicament; i 3) invo-
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lucrar-se en la segona fase del procés d’innovació, mentre sigui necessari per falta
d’iniciatives privades.
D’altra banda, la regulació específica de les
diferents activitats energètiques ha d’intentar
fomentar la innovació, la qual cosa requereix
un disseny molt curós dels instruments regulatoris. Un cas contret és el dels ajustaments
a la quantia de les primes a les renovables (feed-in-tariffs) per evitar que el desplegament
que s’aconsegueixi de renovables només incrementi la quantitat, però sense fomentar
un esforç paral·lel de reducció de costos i
millora tecnològica. Un altre cas és el de les
modificacions que OFGEM està introduint en
la seva regulació RPI-X de les xarxes elèctriques, de manera que les empreses tinguin un
veritable incentiu a innovar i no només a reduir els costos per altres mitjans.

12
GNESD: Synthesis Compilation Report of the “Energy
access” Working Group on
Global Network on Energy for
Sustainable Development, abril
del 2004. <www.gnesd.org>.
13
DEUTCH, J.: “What should
the Government do to
encourage technical change
in the energy sector?”, MIT
CEEPR reprint series (febrer
del 2007), núm. 203.

2.12. Una regulació d’envergadura
industrial
Cada cop resulta més evident que les empreses industrials i les entitats financeres —
encara més que els governs, encara que sota
el marc regulatori que aquests estableixin—
han de ser els motors del canvi estructural
cap a una economia baixa en carboni. Hi ha
diverses raons per això:
El sector privat és imprescindible per
proporcionar l’elevat volum d’inversió en
tecnologies netes que es necessita en el
curt, mitjà i llarg termini, amb les entitats
financeres que proporcionin el finançament necessari i els instruments de cobertura del risc. Consideracions anàlogues
s’apliquen a les activitats d’adaptació.
Les empreses poden utilitzar els seus coneixements valuosos i els seus recursos
materials i humans per desenvolupar i
desplegar a gran escala les mesures de
mitigació i adaptació que es necessiten
per lluitar contra el canvi climàtic.
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Les empreses privades han estat tradicionalment el motor de la innovació tecnològica, que és un component essencial de
qualsevol futur règim global del clima.
La majoria de les empreses industrials
reconeixen ara que són part del problema, de manera que també han de ser
part de la solució.
Però per aconseguir aquesta participació positiva de les empreses privades cal que el futur
règim del clima proporcioni un marc regulatori clar i els incentius necessaris. Fan falta senyals econòmics forts (preus, impostos,
limitacions o objectius) per redireccionar les
inversions cap a les tecnologies apropiades.
El disseny d’aquests objectius serà un aspecte
crític en el futur règim global del clima. La
regulació energètica per a la promoció de tecnologies netes ha de ser loud, long and legal.14
És a dir, els instruments regulatoris han de tenir un impacte real (loud), de manera que les
inversions en energies netes siguin realment
atractives. Aquests instruments regulatoris
han de mantenir-se (long) durant un període
de temps que estigui d’acord amb les característiques financeres dels projectes industrials
corresponents. I, finalment, els instruments
regulatoris s’han de basar en un marc regulatori clar, estable i ben fonamentat (legal).

2.13. La planiﬁcació indicativa

Pel que fa al subministrament elèctric,
aquesta anàlisi ha de tenir en compte l’actual disponibilitat, costos, acompliment
tècnic i evolució prevista de les tecnologies
de generació, les implicacions del procés
actual de liberalització dels mercats energètics, les restriccions mediambientals, la
capacitat de resposta de la demanda en les
seves dimensions d’estalvi i de millora de
l’eficiència energètica, les consideracions
geopolítiques, la repercussió de les diferents
estratègies sobre la seguretat del subministrament, la capacitat de les interconnexions
amb mercats externs, el preu estimat de
l’electricitat i la competitivitat d’indústries
i serveis, comptant sempre amb la percepció del ciutadà de la situació energètica.
Una planificació indicativa no substitueix
de cap manera la llibertat d’instal·lació de
les empreses de producció d’electricitat —ni
hi interfereix—, les quals realitzaran lliurement les seves inversions per participar en
el mercat elèctric. La planificació indicativa
ha de proporcionar les línies d’actuació que
permetin cobrir, coordinadament i de la millor manera possible, el conjunt d’objectius
plantejats i la justificació de les decisions
adoptades que hi fan referència.

Un cop que s’ha constatat la curtesa de vista
dels mercats per anticipar els grans reptes
de llarg termini de la cruïlla energètica ac-

Poc es pot dir sobre l’estratègia més adequada a llarg termini fins que una entitat
solvent posi a sobre de la taula els comptes

En definitiva, les empreses privades han
de jugar un paper significatiu en tot aquest
procés, tant com a proveïdores de tecnologies i productes innovadors, com agents de
canvi i també de finançament. Però per això
exigeixen als governs credibilitat i claredat
en els seus objectius, ambdós necessaris per
crear el clima necessari d’estabilitat i seguretat en les inversions.
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tual, es necessita un instrument adequat per
proporcionar aquesta visió a la societat, de
manera que pugui adoptar una estratègia
energètica amb coneixement de causa i on
això sigui possible, d’acord amb procediments democràtics. Una anàlisi prèvia de
llarg termini, tant qualitativa com quantitativa, és l’única base possible per a un debat públic constructiu que condueixi a una
consulta als ciutadans sobre les seves opcions davant de les alternatives que se’ls presenten, i a l’adopció de les solucions que es
derivin d’aquest debat. Aquest instrument
és la planificació indicativa.
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bàsics i les alternatives existents amb les
seves implicacions en cost i emissions. Cap
tecnologia s’ha d’excloure a priori i és possible que hagi de comptar amb la contribució de totes elles. La incertesa és gran, però
les alternatives no són moltes i algunes de
les decisions clau seran, en definitiva, polítiques. Pel costat del subministrament, s’ha
de considerar fins on es vol i es pot arribar
en la penetració de renovables, en la substitució de combustibles fòssils, en l’ús de
noves tecnologies com el segrest i l’emmagatzematge geològic del CO2, i en l’extensió
de vida i futur desenvolupament de l’energia nuclear. Pel costat del consum hi ha
moltes maneres complementàries d’aconseguir estalviar energia i millorar l’eficiència
energètica, moltes de les quals necessiten
instruments específics de promoció per ser
aplicades.
Moltes línies d’activitat que són impensables
a curt termini poden ser clau en estratègies energètiques en un termini llarg. Així, es
pot plantejar de manera sistemàtica aprofitar l’energia tèrmica residual del procés
de generació de centrals termoelèctriques,
de mida i ubicació adequades, mitjançant
xarxes de districte per a climatització i aigua calenta sanitària. I es podria plantejar
una nova estratègia d’operació del sistema
elèctric a més llarg termini, amb molta més
penetració d’energies renovables que l’actual, en què la demanda energètica del sector
de l’edificació —i també la de transport amb
vehicles elèctrics— es pogués complementar amb les característiques naturals d’intermitència de la major part de la producció
elèctrica renovable.

2.14. Per acabar
A causa de la crisi econòmica, els governs
de molts països han intervingut massivament en els mercats financers de maneres
que prèviament s’haurien considerat impossibles. La crisi pot obrir també una finestra
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Els criteris clàssics de
sostenibilitat i de seguretat
de subministrament
assoliran una rellevància
igual o superior al criteri
d’eficiència econòmica, i
és aquí on cal esperar més
presència de les polítiques
públiques
d’oportunitat per repensar un model econòmic basat en el supòsit que el creixement
il·limitat és la solució a gairebé tots els problemes, i afrontar el vertader problema de
respectar i protegir els béns públics en què
es basa la nostra sostenibilitat.15

15
WORKING GROUP ON
CLIMATE CHANGE AND
DEVELOPMENT: “Other
worlds are possible”. <www.
neweconomics.org>.
16
“We can look forward to a
growing role for government
regulation in choosing the
technologies used to produce
and especially to consume
energy even as policy moves
forward placing prices on CO2
emissions. Thus, in the last
35+ years we have moved
from heavy handed reliance
on one type of regulation of
energy markets motivated by
one set of economic concerns
and interests to heavy reliance
on another type of regulation
motivated by environmental
concerns.” JOSKOW, P. a: “The
US energy sector: Progress
and challenges: 1970-2009”.
Dialogue (agost del 2009),
vol. 17, núm. 2. <www.usaee.
org>.

Ens encaminem globalment cap a un model
energètic que haurà de ser necessàriament
molt baix en la seva dieta de carboni, per
raons de sostenibilitat que són de coneixement comú. I el sector elèctric serà un component essencial d’aquest model. En aquest
nou context, l’actual paradigma regulatori
del sector haurà de ser reconsiderat, ja que
serà inevitable una major presència de les
polítiques públiques per ajudar a aconseguir objectius que el mercat per si mateix
serà incapaç d’assolir.16
Els criteris clàssics de sostenibilitat i de seguretat de subministrament assoliran una
rellevància igual o superior al criteri d’eficiència econòmica, i és aquí on cal esperar
més presència de les polítiques públiques.
El desplegament massiu de tecnologies netes, ja siguin noves o existents, serà clau per
aconseguir un model energètic sostenible.
Però, en general, aquestes tecnologies necessiten un suport regulatori, ja sigui del
segrest i l’emmagatzematge del carboni, les
renovables, l’estalvi i l’eficiència o l’energia
nuclear.
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I als polítics i reguladors se’ls presentarà,
des d’unes premisses diferents, el dilema
permanent de la tensió entre competència
i regulació, mercats i governs, que amb
tanta precisió va explicar Alfred Kahn en el
seu llibre The economics of regulation (MIT
Press, 1988): “All competition is imperfect;
the preferred remedy is to try to diminish
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the imperfection. Even when highly imperfect, it can often be a valuable supplement
to regulation. But to the extent that it is
intolerably imperfect, the only acceptable
alternative is regulation. And for the inescapable imperfections of regulation, the only
available remedy is to try to make it work
better”.
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3.1. Introducció
En les properes dècades, el món s’enfronta al desafiament d’un creixement econòmic i demogràfic que requerirà un augment
del consum energètic, molt especialment
dels combustibles fòssils. Davant d’aquest
panorama, aquest treball vol analitzar els
riscos associats al model energètic, clarament insostenible, posant èmfasi especial
en aquells riscos associats a la seguretat del
subministrament del petroli i el gas.

3.2. Previsions sobre la demanda
energètica global en un escenari
tendencial de business as usual
L’escenari de referència del World Energy
Outlook (WEO, 2009) de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE)1 preveu que la
demanda mundial d’energia primària augmentarà un 40% durant el període 20072030, i passarà de 12.000 a 16.800 milions
de tones equivalents de petroli, cosa que
implica una taxa anual mitjana de creixement de l’1,5%.
Aquest pronòstic sobre la demanda es basa
en les hipòtesis de partida següents:
a. El ritme mitjà de creixement demogràfic
mundial serà de l’1%, de manera que la
població passarà de 6.600 milions d’habitants el 2007 a 8.200 milions el 2030
(la taxa mitjana anual de creixement
durant el període 1990-2006 va ser de
l’1,3%).
b. Durant el període 2007-2030, el producte interior brut (PIB) mundial creixerà a una mitjana anual del 3,1% (la
mitjana entre el 1990 i el 2006 va ser
del 3,2%).
c. El preu mitjà del barril de petroli importat pels països de l’OCDE se situarà, en
termes nominals, entorn dels 100 dòlars
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el 2015, per arribar el 2030 a un valor
pròxim als 200 dòlars (uns 115 dòlars
del 2008).
d. Amb relació al desenvolupament tecnològic, s’assumeix que durant el període
2006-2030 es produiran canvis tecnològics, particularment en el camp de l’eficiència, però aquests seran incrementals
més que revolucionaris. No s’espera que
abans del 2030 es produeixi el desplegament a gran escala de noves tecnologies
diferents a les utilitzades actualment,
tant en l’àmbit de l’oferta com en el de
la demanda.
Les úniques quatre tecnologies que podrien assolir un grau important de penetració a partir del 2020 són: la captura i el
segrest del carboni, la generació d’electricitat a partir de l’energia solar de concentració, els vehicles elèctrics i híbrids “endollables” i els biocombustibles de segona
generació.

L’Agència Internacional de
l’Energia (AIE), amb seu
a París, és un organisme
autònom fundat el 1974,
com a conseqüència del
xoc petrolier del 1973, dins
del marc de l’Organització
per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic
(OCDE). El seu objectiu
és dissenyar i portar a
la pràctica un programa
energètic internacional.
L’AIE està integrada pels
països següents: Alemanya,
Austràlia, Àustria, Bèlgica,
el Canadà, Corea del Sud,
Dinamarca, Espanya, els
Estats Units d’Amèrica,
Finlàndia, França, Grècia,
Hongria, Irlanda, Islàndia,
Itàlia, el Japó, Luxemburg,
Nova Zelanda, Noruega,
els Països Baixos, Polònia,
Portugal, el Regne Unit,
República Txeca, República
Eslovaca, Suècia, Suïssa i
Turquia. La Comissió Europea
també participa en els treballs
de l’AIE.

1

La llista de països que
pertanyen a l’OCDE és la
mateixa que la dels països
integrats a l’AIE (vegeu la
nota 1).

2

3.2.1. La nova geograﬁa de la demanda
Des d’un punt de vista geogràfic, l’escenari de referència del WEO 2009 considera
que els països que no pertanyen a l’OCDE2 absorbiran el 90% de l’increment de
la demanda mundial d’energia primària
projectat per al període 2007-2030. Dins
d’aquest grup destaquen la Xina, l’Índia i
els països de la regió d’Orient Mitjà que
comptabilitzaran una quota d’augment total del 39,6%, 14,8% i 10,3%, respectivament.
Segons aquesta font, la taxa de creixement
de la demanda per al conjunt de països que
no formen part de l’OCDE serà una mitjana
d’un 2,3% anual, davant del 0,2% de l’OCDE. Com a resultat, els països aliens a l’OCDE passaran a representar, el 2030, el 63%
del total de la demanda global d’energia
primària davant del 52% del 2007.
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Taula 3.1. Demanda mundial d’energia primària per
combustible a l’Escenari de
Referència

1980

2000

2007

2015

2030

2007-2030*

Carbó

1.792

2.292

3.184

3.828

4.887

1,9 %

Petroli

3.107

3.655

4.093

4.234

5.009

0,9 %

Gas

1.234

2.085

2.512

2.801

3.561

1,5 %

Nuclear

186

676

709

810

956

1,3 %

Hidràulica

148

225

265

317

402

1,8 %

Biomassa i residus**

749

1.031

1.176

1.338

1.604

1,4 %

12

55

74

160

370

7,3%

7.228

10.018

12.013

13.488

16.790

1,5 %

Altres renovables
Total
Nota:
* Taxa mitjana de creixement anual
** Inclosos els usos tradicionals i moderns
Font: Agència Internacional
de l’Energia: World Energy
Outlook, 2009

3.2.2. Els combustibles fòssils
no perden protagonisme
Pel que fa a la demanda d’energies primàries, l’escenari de referència de l’AIE considera
que el 2030 els combustibles fòssils representaran el 80% de la combinació global,
davant del 82% del 2007. La biomassa (tant
la tradicional com la comercial moderna)
assolirà el 10%, mentre que la nuclear se
situarà entorn del 6% i les renovables entorn
del 4%, amb la hidràulica que acapararà la
meitat d’aquest percentatge. Carbó, petroli i
gas hauran de cobrir el 75% de l’augment de
la demanda global d’energia primària projectat per al període 2007-2030 (taula 3.1).
El carbó

Entre els combustibles fòssils, el carbó serà el
que experimentarà una taxa mitjana de creixement més ràpida, propera a l’1,9% anual,
de manera que la seva quota sobre el total
de la demanda mundial d’energia primària
passarà d’un 27% el 2007 a un 29% el 2030.
Les previsions indiquen que la Xina comptabilitzarà el 65% de l’augment de la demanda
entre el 2007 i el 2030, seguida per l’Índia
amb un 20%. Segons l’AIE, a finals del període citat els països que no pertanyen a l’OCDE
sumaran més del 77% de la demanda de car-
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bó; la Xina i l’Índia representaran el 49% i el
12%, respectivament, del total global, seguits
pels Estats Units amb un percentatge lleugerament inferior al de l’Índia. El 2030, l’ús del
carbó a la Unió Europea amb prou feines representarà el 4,8% del total mundial.
L’escenari de referència del WEO 2009 considera que prop del 75% de l’augment del consum mundial de carbó previst durant el període 2007-2030 serà atribuïble al sector elèctric.
Amb referència als preus, aquest escenari
assumeix que després d’assolir el rècord de
121 dòlars a la primera meitat del 2008 i
situar-se prop dels 90 dòlars a mitjans del
2009, la tona de carbó utilitzada per a la
generació d’electricitat (steam coal) experimentarà un encariment gradual en termes
reals, assolint els 100 dòlars el 2020, per
després arribar als 110 dòlars el 2030. En
qualsevol cas, l’AIE assenyala que la introducció d’una taxa sobre les emissions de
CO2, així com l’enduriment de les regulacions mediambientals, podrien rebaixar la
demanda i el preu del combustible.
El petroli

El WEO 2009 afirma que en el transcurs
de les pròximes dues dècades el petroli
continuarà sent el combustible fòssil més
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utilitzat, encara que la seva participació en
la combinació energètica global caurà d’un
34% el 2007 a un 30% el 2030.
Les projeccions de l’escenari de referència
assenyalen que l’augment de la demanda
mundial de petroli, xifrat en uns 20 milions de barrils diaris (Mbd) per al període
2008-2030 (excloent els biocarburants),
provindrà en la seva totalitat de països que
no pertanyen a l’OCDE. La contribució de
la Xina a aquest augment se situarà entorn
del 42%, mentre que la de l’Índia rondarà
el 19%.
Una altra dada d’importància és que la participació d’Orient Mitjà en l’increment de la
demanda mundial de petroli serà del 18%,
el tercer percentatge més alt després de
l’Índia. Contràriament, els pronòstics per a
l’OCDE assenyalen una caiguda de l’ús del
petroli de 43,2 a 40,1 Mbd durant el període 2008-2030. En conjunt, amb caràcter
global la demanda de petroli durant el període citat creixerà a un ritme mitjà de l’1%
anual, passant de prop de 85 a 105 Mbd.
L’AIE identifica el sector del transport com
a responsable del 97% d’aquest augment.
L’aportació de biocarburants al transport
s’incrementarà des de 0,8 Mbd el 2008 a
2,7 Mbd el 2030.
El gas natural

En el cas de la demanda de gas natural, l’escenari de referència que s’està comentant
preveu que augmentarà a un ritme mitjà de
l’1,5% anual, encara que la quota del gas
sobre el total de l’energia primària consumida en el món es mantindrà sense canvis
entorn del 21%.
El WEO 2009 pronostica que durant el període 2007-2030 Orient Mitjà absorbirà aproximadament el 24% de l’increment global
de la demanda de gas, de manera que se
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situarà en el tercer lloc del rànquing mundial de consumidors d’aquest hidrocarbur,
després dels Estats Units i la Unió Europea.
Altres països que experimentaran un augment important del consum seran la Xina i
l’Índia, que comptabilitzaran prop del 13%
i el 17%, respectivament, de l’augment de la
demanda global.
Les previsions apunten que el 45% de l’increment mundial del consum de gas natural
es dedicarà a la generació d’electricitat en
plantes de cicle combinat.
Pel que fa als preus del gas natural, molt
lligats als del petroli a Europa i a la regió
d’Àsia-Pacífic, el WEO 2009 considera que,
després de la pujada experimentada a mitjans del 2008, s’assistirà a una caiguda suau
fins a finals d’aquest any per tal de, després,
mantenir-se relativament estables, abans
d’iniciar una suau remuntada a partir del
2015.
A l’Amèrica del Nord les expectatives són
que els preus del petroli i el gas mostraran
una trajectòria cada cop més independent,
a causa de la creixent producció de gas a
partir de recursos no convencionals. En
qualsevol cas, en aquesta part del continent
americà també s’espera un augment moderat dels preus a llarg termini. A Europa i la
regió d’Àsia-Pacífic, l’escenari de referència
del WEO 2009 preveu que la relació entre

AIE assenyala que la
introducció d’una taxa
sobre les emissions de
CO2, així com l’enduriment
de les regulacions
mediambientals, podrien
rebaixar la demanda i el
preu del combustible
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els preus del gas natural i del petroli (estimada en termes d’equivalència energètica)
se situarà en una franja compresa entre 0,6 i
0,8, mentre que a Amèrica del Nord aquesta
relació se situarà entre 0,4 i poc més de 0,5.
3.2.3. La generació d’electricitat i
el paper de les renovables i la nuclear
L’informe de l’AIE recull en el seu escenari de referència que la demanda mundial
d’electricitat creixerà a un ritme mitjà anual proper al 2,5%, amb un 80% d’augment
concentrat en països que no pertanyen a
l’OCDE.

Figura 3.1. Generació mundial d’electricitat per tipus de
combustible a l’Escenari de
Referència

En particular, es preveu que la Xina triplicarà la seva demanda durant el període
2007-2030, de manera que a partir del
2015 aquest país s’haurà convertit ja en el
major consumidor mundial, i quinze anys
després, el 2030, duplicarà la de la Unió
Europea que ocuparà el tercer lloc del rànquing mundial després dels Estats Units.

L’escenari de referència del WEO 2009 considera que el carbó continuarà constituint
l’espina dorsal del sistema de generació
elèctrica global i que la seva participació en
aquest sistema passarà del 42% el 2007al
44% el 2030.
D’altra banda, durant el mateix període, la
quota de les renovables en la combinació
de generació elèctrica mundial augmentarà d’un 18% a un 22%, amb la major part
del creixement en les renovables no hidràuliques (especialment l’eòlica i la solar, per
aquest ordre) que veuran augmentar la seva
participació d’un 2,5% a un 8,6%, mentre
que la hidràulica caurà d’un 16% a un 14%.
Les previsions de l’AIE diuen que la producció d’electricitat a partir de l’energia
nuclear creixerà a totes les regions, excepte a Europa, encara que el seu percentatge en la combinació de generació elèctrica
global caurà d’un 14% el 2007 a un 11%
el 2030.

Petroli
Biomassa
Altres
renovables
Nuclear
Hidràulica
Gas
Carbó

2007

2015

2030

Font: Agència Internacional
de l’Energia: World Energy
Outlook, 2009
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El percentatge del gas natural en aquesta
combinació de fonts d’energia es mantindrà
estable entorn del 21%, mentre que l’ús dels
derivats del petroli, actualment marginal en
molts països, caurà al 2% (figura 3.1).

3.3. Inversions necessàries
i riscos derivats de la conjuntura
actual de crisi
L’AIE estima que cobrir la demanda mundial
d’energia prevista a l’escenari de referència
del WEO 2009 requerirà, entre el 2008 i el
2030, unes inversions acumulades de 25,6
bilions de dòlars (del 2008). De mitjana,
aquesta xifra equival a una inversió anual
d’1,1 bilions, o a l’1,4% del PIB global.
Del total esmentat, 13,7 bilions (el 53%)
correspondrien al sector de generació
d’electricitat, mentre que els sectors del petroli i el gas natural demanarien 5,9 i 5,1
bilions, respectivament, és a dir, el 23% i el
20% del total. Les necessitats d’inversió per
una part de la indústria del carbó (excloent
el transport) totalitzarien uns 700.000 milions (un 3%) i els biocarburants 200.000
milions (o l’1% restant). Totes aquestes
inversions s’hauran de destinar tant a expandir la capacitat de subministrament per
adequar-la a la demanda creixent, com a
substituir les instal·lacions existents i futures la vida útil de les quals finalitzi entre el
2008 i el 2030.
El 50% de la inversió total correspondria
a països en vies de desenvolupament i un
altre 11% a Rússia i altres països de l’Europa oriental i Euràsia. La Xina requerirà una
inversió de 4,1 bilions (o el 16% del total
mundial), mentre que la de l’Índia s’aproximarà a 1,7 bilions. Per la seva banda, la
regió d’Orient Mitjà demanarà una inversió
de 2 bilions, la meitat dels quals hauran de
dedicar-se a projectes d’exploració i producció de petroli i gas. Els països de l’OCDE
comptabilitzaran el 37% de la inversió total.
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L’actual conjuntura de crisi
financera i econòmica
projecta una ombra de
dubte sobre la possibilitat
de mobilitzar a temps les
inversions necessàries
En el seu informe, l’AIE destaca que l’actual conjuntura de crisi financera i econòmica projecta una ombra de dubte sobre
la possibilitat de mobilitzar a temps les
inversions comentades. Les companyies
energètiques estan perforant menys pous
de petroli i gas i estan retallant la despesa
en refineries, oleoductes i centrals elèctriques. Així mateix, un bon nombre de projectes engegats s’han endarrerit i alguns
d’ells s’han posposat o cancel·lat. Alhora,
les empreses o llars estan gastant menys en
aparells, equips i vehicles que propiciïn un
ús més eficient de l’energia. Això contribueix a endarrerir el desplegament i la comercialització d’una nova generació de models
més eficients i que els fabricants redueixin
la inversió en R+D.
L’AIE estima que en el sector del petroli i del
gas els pressupostos d’inversió global per
al 2009 registraran una reducció del 19%
(uns 90.000 milions de dòlars) respecte als
de l’any anterior. En qualsevol cas, segons
aquest organisme, la crisi no solament afecta els combustibles fòssils, sinó que també
es deixa notar amb força en les inversions
en la generació d’electricitat a partir de
fonts d’energia renovable, que a finals del
2009 podrien haver descendit un 20% amb
relació a les del 2008; un percentatge que
podria haver assolit un 30% sense l’estímul
proporcionat per les ajudes fiscals dels governs.
L’AIE adverteix clarament en el WEO 2009
que, depenent de com continuïn resolent
els governs, la caiguda de les inversions
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Una desacceleració
prolongada de la inversió
podria limitar l’augment
de la capacitat de
producció a mitjà termini,
la qual cosa augmentaria
el risc de dèficit en el
subministrament
comentada podria tenir conseqüències serioses en el futur de la seguretat energètica, el canvi climàtic i la pobresa energètica
global. Una desacceleració prolongada de
la inversió, especialment en els sectors del
petroli i de la generació elèctrica, podria limitar l’augment de la capacitat de producció a mitjà termini, la qual cosa augmentaria el risc de dèficit en el subministrament.
En pocs anys, quan la demanda comencés
a recuperar-se, aquest dèficit podria conduir a un nou repunt dels preus que limitaria el creixement econòmic mundial
i minaria la possibilitat d’una recuperació
duradora.

3.4. Els riscos d’un
model insostenible
L’escenari de referència del WEO 2009 de
l’AIE dibuixa un panorama insostenible en
el triple vessant mediambiental, econòmic
i de lluita contra la pobresa energètica global.
3.4.1. L’amenaça del canvi climàtic
s’aguditza
L’informe de l’AIE assenyala que continuar
pel camí energètic actual, sense canvis en
les polítiques públiques, implicaria incrementar ràpidament la dependència dels
combustibles fòssils, amb alarmants conseqüències per al canvi climàtic.
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Com a resultat de l’increment general de
la demanda de combustibles fòssils cap
al 2030, l’escenari de referència del WEO
2009 preveu un augment ràpid de les
emissions de CO2 relacionades amb l’energia. Després de passar de 20,9 gigatones
(Gt) el 1990 a 28,8 Gt el 2007, l’informe
estima que les emissions de CO2 assolirien
les 34,5 Gt el 2020 i les 40,2 Gt el 2030,
la qual cosa implicaria un augment mitjà
anual de l’1,5% durant el període 20072030.
Les emissions globals previstes per al 2020
(34,5 Gt) són un 1,9 Gt (un 5%) menys
que les projectades a l’escenari de referència de l’any passat (WEO 2008). Tres
quartes parts d’aquesta reducció s’atribueixen a la fase actual de crisi econòmica
i a la consegüent disminució de la taxa
de creixement de la demanda d’energies
fòssils, mentre que el quart restant es relaciona amb els esforços governamentals
per promoure la inversió en fonts energètiques de baixa emissió de carboni i amb
altres mesures de lluita contra el canvi climàtic. Les dades disponibles actualment
indiquen que les emissions de CO2 relacionades amb l’energia es podrien haver
reduït el 2009 prop d’un 3%, encara que
es preveu que aquestes emissions retornin a una trajectòria ascendent a partir
del 2010.
La totalitat de l’augment de les emissions de
CO2 relacionades amb l’energia previst fins
al 2030 a l’escenari de referència del WEO
2009 (11 Gt) provindrà dels països que
no pertanyen a l’OCDE. Tres quartes parts
d’aquest increment procediran de la Xina
(on l’augment de les emissions rondarà les
6 Gt), de l’Índia (2 Gt) i d’Orient Mitjà (1
Gt).
Així mateix, les previsions assenyalen que
les emissions dels països de l’OCDE disminuiran lleugerament. Aquest fet reflecteix
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Figura 3.2. Emissions
de CO2 relacionades amb
l’energia segons el combustible i la regió a l’Escenari de
Referència
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tant una caiguda en la demanda energètica
—derivada de la crisi a curt termini i de
substancials millores en l’eficiència— com
una major dependència de l’energia nuclear i de les fonts renovables —conseqüència, en gran mesura, de les polítiques ja
instaurades per mitigar el canvi climàtic
i millorar la seguretat energètica (figura
3.2).
En qualsevol cas, és de justícia constatar que encara que els països que no
pertanyen a l’OCDE generen en l’actualitat el 52% de les emissions mundials
anuals de CO2 relacionades amb l’energia, solament són responsables del 42%
de les emissions mundials acumulades
del 1890
La taxa de creixement del consum
d’energies fòssils prevista en l’escenari
de referència condueix inexorablement, a
llarg termini, a una concentració de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera
superior a 1.000 parts per milió (ppm)
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Marina internacional i
búnquers de l’aviació

equivalents de CO2. La concentració de
CO2 que es desprèn de l’escenari esmentat comportaria una elevació de la temperatura mundial de fins a 6ºC. Això
provocaria, gairebé amb total seguretat,
un canvi climàtic sever i un dany irreparable al planeta.

Font: Font: Agència Internacional de l’Energia: World
Energy Outlook, 2009

3.4.2. Una factura molt alta en concepte
d’importacions de petroli i gas
Les tendències recollides en l’escenari de
referència del WEO 2009 també desperten
inquietud en el camp econòmic.
En la introducció de l’apartat 3.2 i en
el subapartat 3.2.2 s’ha fet referència als
pronòstics sobre l’evolució dels preus del
petroli i el gas. Aquesta informació ha
de complementar-se amb la relacionada
amb l’evolució previsible de les importacions d’ambdós tipus d’hidrocarburs per
part dels països consumidors. En aquest
sentit, l’escenari de referència assenyala que malgrat que els països de l’OCDE
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La taxa de creixement
del consum d’energies
fòssils prevista condueix
inexorablement a una
concentració de gasos
amb efecte hivernacle
a l’atmosfera superior a
1.000 ppm equivalents
de CO2. Aquest escenari
comportarà una elevació
de la temperatura
mundial de fins a 6ºC que
provocarà, gairebé amb
total seguretat, un canvi
climàtic sever i un dany
irreparable al planeta
importaran el 2030 menys petroli que en
l’actualitat, alguns països aliens a aquesta organització, en particular la Xina i
l’Índia, augmentaran espectacularment
les seves importacions. D’altra banda, la
majoria de les regions que avui dia són
importadores de gas, com Europa i els
països en desenvolupament d’Àsia, també augmentaran les seves importacions
netes d’aquest hidrocarbur.
Les previsions de l’escenari de referència
deixen entreveure un nivell cada cop més
elevat de despesa en importacions d’energia, la qual cosa constituirà una pesada càrrega econòmica per als importadors. L’AIE
preveu que els preus del barril de petroli
en dòlars reals del 2008 repuntin amb la
recuperació econòmica fins a assolir els
100 dòlars el 2020 i els 115 dòlars cap al
2030. En conseqüència, s’estima que el
grup format pels països de l’OCDE gasta-
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rà de mitjana prop del 2% del seu PIB en
importacions de petroli i gas fins al 2030.
La càrrega serà fins i tot superior per a la
majoria de països importadors que no pertanyen a l’OCDE: la Xina sobrepassarà els
Estats Units poc després del 2025, i la despesa de l’Índia en importacions de petroli
i gas superarà la del Japó poc després del
2020.
Expressades en dòlars del 2008, el valor de
les importacions de petroli i gas de la Unió
Europea podrien suposar prop de 671.000
milions el 2030, davant dels 463.000 milions del 2008 i els 336.000 milions del
2007. Aquesta evolució comportaria que el
rànquing mundial de despeses en importacions de petroli i gas estaria encapçalat
per la Unió Europea, seguida de la Xina
(570.000 milions de dòlars), els Estats
Units (430.000 milions) i l’Índia (300.000
milions).
La concentració creixent de les reserves
mundials convencionals de petroli i gas en
mans d’un petit grup de països, inclosos
Rússia i els països d’Orient Mitjà, rics en
recursos, podria reforçar el poder de mercat d’aquests països i la seva capacitat per
influenciar els preus. Segons els càlculs de
l’AIE, els beneficis acumulats en concepte
d’exportacions de gas i petroli per part de
l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) durant el període 2008-2030
estaran entorn dels 30 bilions de dòlars,
una xifra que gairebé quintuplica els obtinguts en els últims vint-i-tres anys. I fins
i tot en el cas que s’assolís un compromís
global per reduir les emissions de gasos
amb efecte hivernacle, tal com se suposa
en l’escenari 450 del WEO 2009 de l’AIE,
els països de l’OPEP haurien d’augmentar
la seva producció el 2030 respecte als nivells actuals en 11,4 milions de barrils diaris. En ambdós escenaris assistiríem, per
tant, a un augment del poder de mercat
de l’OPEP.
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3.4.3 La pobresa energètica global
es pot fer crònica
L’elevat preu que s’ha de pagar en concepte
d’importacions d’hidrocarburs, juntament
amb les possibles retallades en les inversions en infraestructures comentades en
l’apartat 3.3, amenacen d’impedir l’accés de
les llars més desfavorides a l’electricitat i a
altres formes modernes d’energia.
Ampliar l’accés de la població pobra del món
a les energies modernes continua sent una
qüestió apressant. El WEO 2009 de l’AIE
calcula que 1.500 milions de persones —
més de la cinquena part de la població mundial— encara no tenen accés a l’electricitat,
i que aproximadament el 85% d’aquestes
persones viu en zones rurals, principalment
a l’Àfrica Subsahariana i al sud d’Àsia. I les
previsions de l’escenari de referència per
al 2030 no són gens optimistes: el nombre
total citat més amunt solament s’haurà rebaixat en 200 milions, encara que les xifres
augmentaran a Àfrica.
Ampliar l’accés a l’energia moderna és una
condició necessària per al desenvolupament
humà. Amb polítiques adequades, l’accés
universal a l’electricitat es podria assolir
mitjançant una inversió anual addicional
de 35.000 milions de dòlars (del 2008) fins
al 2030, la qual cosa equival al 6% de la
inversió prevista per al sector elèctric en
l’escenari de referència (apartat 3.3), amb
la particularitat que l’increment consegüent
de la demanda d’energia primària i emissions de CO2 seria relativament modest.

3.5. La seguretat del
subministrament del petroli
Un informe del National Petroleum Council
(NPC) del 2007 adverteix d’una realitat preocupant: “El món no s’està quedant sense
recursos fòssils, però l’augment continu de
l’extracció de petroli a partir de fonts con-
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vencionals presenta cada vegada més riscos
i aquests constitueixen un obstacle seriós
per assegurar la demanda a mitjà termini”.
Quin és el significat precís d’aquesta asseveració? A quins riscos es refereix?
3.5.1. Disponibilitat de reserves i
recursos de petroli
Malgrat la poca transparència i la disparitat
de criteris existents a l’hora de comptabilitzar les reserves provades de petroli, el WEO
2009 de l’AIE conclou que aquestes són suficients per cobrir l’augment de la demanda
previst entre el 2008 i el 2030.
Al marge d’algunes avaluacions extremes,
tant per excés com per defecte, existeix
un cert consens en la indústria petroliera
internacional sobre el fet que les reserves
provades de petroli cru i de líquids del gas
natural que queden per explotar oscil·len
entre 1,2 i 1,3 bilions de barrils (incloent
prop de 0,2 bilions de barrils de petroli no
convencional), de manera que, en teoria, al
ritme actual de consum, aquest volum seria
suficient per assegurar el subministrament
mundial durant els propers quaranta anys.
L’AIE assenyala que la xifra de reserves provades gairebé s’ha duplicat des del 1980,
encara que reconeix que la major part de
l’augment procedeix de revisions (poc justificades tècnicament) efectuades durant la
dècada dels vuitanta als països de l’OPEP
i no de nous descobriments. Així mateix,

L’accés universal a
l’electricitat es podria
assolir mitjançant una
inversió anual addicional
de 35.000 milions de
dòlars (del 2008) fins al
2030
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l’AIE destaca que, encara que des de l’any
2000 el volum anual mitjà de petroli descobert ha estat superior al comptabilitzat
durant la dècada dels noranta (gràcies a
l’augment de l’activitat exploratòria i a les
millores tecnològiques), la realitat és que
des dels anys vuitanta els volums extrets
superen els inventariats mitjançant nous
descobriments (malgrat algunes grans troballes recents, com les efectuades en aigües
profundes del Brasil).
Les estimacions de reserves donen una idea
aproximada de quant petroli pot ser extret a
curt i mitjà termini. Els recursos finalment recuperables (RFR) informen sobre el volum total de petroli que en última instància podrà ser
produït de manera comercialment rendible.
L’AIE estima que els RFR de petroli convencional (que inclouen les reserves inicials provades
i provables existents en els jaciments ja descoberts, el creixement de les reserves i el petroli
que encara queda per descobrir) s’aproximen
als 3,5 bilions de barrils, dels quals, fins a la
data, tan sols hem consumit un terç.
Els RFR de petroli no convencional, que
pràcticament no han estat desenvolupats
fins avui dia, també són molts grans. Entre
aquests, les sorres bituminoses i els petrolis extrapesats (principalment localitzats al
Canadà i a Veneçuela, respectivament) podrien totalitzar entre 1 i 2 bilions de barrils
recuperables econòmicament. Si a aquests
recursos no convencionals se li afegeix el
potencial dels esquists bituminosos, el total
recuperable podria ascendir a 6,5 bilions de
barrils. I si a aquesta xifra se li suma el potencial de les tecnologies de transformació
de carbó o gas a líquids (CTL i GTL, respectivament), la xifra final de RFR no convencionals podria ascendir a 9 bilions de barrils.
Tot i que alguns estudis rebaixen sensiblement aquestes xifres, en el futur, el
major o menor grau d’explotació de tots
aquests recursos, així com els costos de
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producció, dependran de factors polítics, ambientals, normatius i fiscals. L’exportació dels recursos no convencionals
suposa un impacte ambiental important
i l’emissió de quantitats més elevades
de gasos amb efecte hivernacle durant
el procés extractiu que les originades
durant el mateix procés pels combustibles convencionals. A més, l’exportació
d’aquests recursos no convencionals implica un balanç energètic (relació entre
l’energia utilitzada per a la seva obtenció
i l’energia subministrada pel seu ús) considerablement menor que el dels petrolis
convencionals.
3.5.2. El declivi de la producció de petroli
convencional
Els punts exposats en l’apartat anterior poden portar a la conclusió errònia que, encara
que possiblement el petroli serà més car en el
futur, el seu subministrament està garantit.
Tanmateix, això no és així. Al marge de conèixer amb més o menys precisió la disponibilitat de reserves i recursos, convé analitzar
la situació i les perspectives existents entorn
de la producció per saber si la transformació
dels recursos i les reserves en fluxos productius es realitzarà a la velocitat necessària per
cobrir la demanda projectada.

Per satisfer el creixement
de la demanda i
compensar el declivi de
la producció de petroli
convencional la indústria
petroliera haurà de
desenvolupar d’avui fins al
2030 una nova capacitat
productiva propera als 64
Mbd
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En aquest sentit, l’AIE ha destacat la importància de determinar de manera precisa la
taxa de declivi de la producció dels camps
de petroli actualment en explotació al món.
Conèixer aquesta taxa, que mesura la pèrdua de producció anual d’un jaciment quan
aquest entra en la fase de maduresa, resulta
crític per preveure la nova capacitat de producció i les inversions necessàries per tal de
satisfer la demanda global.
Per aquesta raó, l’AIE ha abordat l’anàlisi detallada de les tendències històriques de producció de 800 camps que el 2007 van totalitzar més del 60% de la producció mundial.
Els resultats obtinguts mostren que la taxa
de declivi observada per als camps que han
passat el seu zenit productiu és d’un 6,7%
anual amb caràcter global, i que aquest percentatge podria elevar-se al 8,6% el 2030.
D’altra banda, si es defineix la taxa de declivi natural (o taxa de declivi subjacent)
com la caiguda de la producció anual que
s’hauria esdevingut si no hagués estat corregida mitjançant un programa adequat d’inversions en tecnologia, resulta que aquesta
taxa seria d’un 9% anual de mitjana a escala mundial (un 2,3% més que la taxa de
declivi observada). Les projeccions de l’AIE
indiquen que el 2030 la taxa mitjana de declivi natural postzenit haurà experimentat
globalment un increment percentual d’un
punt, situant-se prop del 10%. Això respon
al fet que totes les regions experimentaran
una caiguda en les dimensions mitjanes dels
camps de producció, al mateix temps que
en la majoria d’aquestes s’assistirà a un desplaçament de l’activitat des de terra cap a
aigües marines.
3.5.3. Incerteses i riscos en la producció de
petroli
Per satisfer el creixement de la demanda
i, alhora, compensar el declivi comentat
en l’apartat anterior, la indústria petroli-
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era haurà de desenvolupar d’avui fins al
2030 una nova capacitat productiva propera als 64 Mbd. Un volum que equival
a més de sis vegades l’existent avui dia
a l’Aràbia Saudita. I el temps és escàs, ja
que d’aquí a cinc anys, el 2015, la nova
capacitat requerida serà de 30 Mbd.
La pregunta és: podrà la indústria del
petroli fer front a aquest desafiament?
Els riscos que cal afrontar i superar en
aquesta comesa són molts i variats. Alguns són de naturalesa essencialment
tècnica, d’entre els quals cal citar els següents:
a. Des de la dècada dels vuitanta els nous
descobriments no reposen el petroli extret.
b. Els costos d’exploració i producció estan
augmentant com a conseqüència que cada
vegada es treballa en regions més remotes
i en ambients més extrems i es perfora a
més profunditat, la qual cosa comporta un
desafiament tecnològic creixent.
c. La producció mundial de petroli convencional en els camps que avui estan en
explotació està experimentant un declivi
mitjà del 6,7% anual, i podria assolir el
10% si es descuiden les inversions i no
s’introdueixen millores tècniques.
d. La indústria del petroli està experimentant una escassetat de personal alarmant, molt especialment de científics i
tècnics altament qualificats.
e. La relació entre l’energia obtinguda mitjançant l’extracció de petroli i
l’energia consumida per aquest mateix
procés (o EROEI) està declinant de
manera molt ràpida, la qual cosa significa que cada nou barril de reserves
afegit té un contingut energètic net
inferior.
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Figura 3.3. Producció de
petroli per regions a l’Escenari
de Referència
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A més dels riscos tècnics comentats, cal considerar-ne d’altres amb un matís geopolític clar:
a. La producció de petroli en trenta dels
cinquanta-quatre estats productors ha
sobrepassat ja el seu zenit, mentre que
en uns altres deu s’observa una tendència a l’estancament, la qual cosa significa
que en el futur el subministrament de
petroli dependrà, bàsicament, de catorze
països, molts d’ells integrats a l’OPEP.
b. La producció de petroli convencional aliena a l’OPEP ja ha superat el zenit i ha
entrat en declivi.
c. El món dependrà cada cop més de les exportacions de l’OPEP. Aquest últim punt
implica la consolidació d’un mercat oligopolista, no competitiu i un cert perill
per a l’existència d’un “lliure mercat” del
petroli (figura 3.3).
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2030
Quota de mercat
de l’OPEP (eix dret)

Un dels riscos més importants de cara
a la seguretat de subministrament de
petroli resideix en les incerteses que hi
ha entorn de la concreció de les inversions necessàries. Com s’ha comentat en l’apartat 3.3, cobrir la demanda
mundial de petroli prevista entre el
2007 i el 2030 requereix una inversió
acumulada propera als 5,9 bilions de
dòlars (del 2008). D’aquesta quantitat, aproximadament, el 80% correspondria a activitats d’exploració i producció, el 16% al sector del refinatge
i el 4% al del transport. El 75% de
la inversió acumulada en exploració i
producció de petroli prevista per al període citat correspondria a països que
no pertanyen a l’OCDE i, en la majoria d’aquests països, la mobilització de
les inversions requerirà superar moltes
barreres legislatives, normatives i comercials.
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Els principals obstacles o riscos que podrien
limitar o endarrerir les inversions comentades en els països productors són, essencialment, de naturalesa geopolítica, i inclouen:
a. Aquells associats a les polítiques de control del ritme d’extracció de recursos
exercides pels governs.
b. Els derivats del “petronacionalisme” que
impedeix o limita l’accés de les companyies privades internacionals a l’explotació dels recursos.
c. Els lligats a la inestabilitat política, amenaces terroristes i conflictes militars.
Altres tipus de riscos geopolítics que poden
posar en perill la seguretat del subministrament i causar-ne interrupcions temporals són
els derivats de disputes entre països productors i de trànsit, així com els provocats per
conflictes o atemptats terroristes que bloquegin les rutes comercials als mercats o danyin
les infraestructures de transport. Per prevenir aquest tipus d’imprevistos, els països de
l’OCDE mantenen les anomenades reserves
energètiques (AGÈNCIA INTERNACIONAL
DE L’ENERGIA: Sistema de respuesta de la AIE
ante situaciones de emergencia en el abastecimiento de petróleo. París: AIE, 2010). Altres
grans consumidors, com la Xina, també estan
adoptant polítiques preventives similars.

Com a resultat d’una
inversió insuficient,
diverses fonts han
assenyalat l’existència
d’un risc potencial que
l’oferta no arribi a satisfer
la demanda de petroli en
algun moment del període
2011-2015
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3.5.4. Projeccions sobre
el subministrament global
de petroli a curt i mitjà termini
A mitjà termini, el balanç global entre
l’oferta i la demanda de petroli es pot calcular sense massa dificultats. La principal
font d’incertesa és la possible incidència
de certs imprevistos com els endarreriments en la inauguració dels projectes de
producció, així com la cancel·lació o l’endarreriment indefinit d’alguns d’aquests.
Com a resultat d’una inversió insuficient,
diverses fonts han assenyalat l’existència
d’un risc potencial que l’oferta no arribi a
satisfer la demanda en algun moment del
període 2011-2015. En l’actual conjuntura
de crisi, aquest perill s’ha vist perllongat
en el temps per la caiguda de la demanda,
però en els pròxims anys la caiguda de les
inversions que ha acompanyat la caiguda
comentada pot provocar un agreujament
del risc, especialment si la sortida de la crisi es tradueix en una ràpida recuperació de
la demanda.
Hi ha nombroses projeccions sobre el futur del subministrament global de petroli
de cara al 2030. Totes són el resultat de
diferents models, basats en aproximacions metodològiques i dades de partida
diverses. En general, aquestes projeccions mostren una marcada dicotomia.
D’una banda, hi ha aquelles que no veuen dificultats insuperables amb vista al
2030. D’una altra, hi ha pronòstics més
pessimistes que adverteixen que el món
està arribant ja al zenit de la producció
de petroli convencional (peak oil), o ho
farà en les pròximes dues dècades, per
la qual cosa és urgent reduir la demanda
i afavorir un desenvolupament ràpid de
substituts.
Una anàlisi comparativa de catorze pronòstics recents elaborats entre 2006 i 2008
(UKERC, 2009) conclou que, malgrat l’exis-
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tència de múltiples incerteses, és probable
que el zenit de la producció de petroli convencional tingui lloc abans del 2030 i que
existeix un risc significatiu que aquest moment es concreti en aquesta dècada. Davant
d’aquest risc, resulta vertaderament preocupant constatar com la majoria de països no
està considerant seriosament l’aplicació de
polítiques preventives i de gestió de riscos.

3.6. La seguretat de
subministrament de gas natural
Com es veurà a continuació, les reserves i
els recursos de gas encara són abundants,
de manera que si les inversions es concreten
a temps el subministrament global sembla
assegurat durant les pròximes dècades. Les
principals incerteses són de naturalesa geopolítica. Tanmateix, alguns esdeveniments
recents als Estats Units permeten alimentar
l’esperança que els lligaments geopolítics
puguin relaxar-se en el futur. La dada és que
el 2009 els Estats Units van desplaçar a Rússia del primer lloc en la producció mundial
de gas. Les raons cal buscar-les en l’impacte
sever que la crisi econòmica ha tingut sobre la producció russa i en la introducció
per part de la indústria nord-americana de
noves tecnologies de perforació que han
permès revolucionar la producció de gas a
partir de fonts no convencionals.
La indústria del gas recorda amb freqüència
els avantatges múltiples del gas natural. El
primer és que és el combustible fòssil més
net, ja que la seva combustió produeix un 4045% menys de diòxid de carboni que el carbó
i entre un 20-30% menys que els productes
derivats del petroli; a més, el gas natural no
emet partícules sòlides ni cendres i les emissions d’òxids de nitrogen són inferiors a les
del carbó i els productes petroliers, mentre
que les de diòxid de sofre són pràcticament
nul·les. En segon lloc, les turbines de cicle
combinat alimentades pel gas, la construcció
de les quals resulta relativament ràpida i ba-
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El 2009 els Estats Units
van desplaçar a Rússia del
primer lloc en la producció
mundial de gas. Les raons
són l’impacte sever que la
crisi econòmica ha tingut
sobre la producció russa i
la introducció per part de la
indústria nord-americana
de noves tecnologies de
perforació
rata, tenen una eficiència del 60% en termes
de potència produïda amb relació a l’energia
primària consumida. Així mateix, les plantes
de generació d’electricitat alimentades per
gas poden encendre’s i apagar-se amb més
facilitat que cap altre tipus de centrals i, per
això, resulten ideals com a complement a la
producció intermitent d’electricitat a partir
de fonts renovables.
Tot això ha reforçat la idea que el gas natural
podria erigir-se com el combustible de transició cap a l’economia de baixa intensitat en
carboni que el món persegueix. En els apartats següents s’analitzarà amb més detall la
qüestió relativa a la seguretat del subministrament global d’aquest hidrocarbur.
3.6.1. Disponibilitat de reserves
i recursos de gas natural
Els recursos globals de gas natural són abundants, encara que, com succeeix en el cas del
petroli, estan concentrats en un petit nombre de països. A finals del 2008, les reserves
provades de gas natural se situaven en una
xifra propera als 180 bilions de metres cúbics, equivalents a uns seixanta anys de consum al ritme actual. Tres països, Rússia, Iran
i Qatar, acumulen poc més de la meitat de
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les reserves provades per explotar del món i
solament 25 camps de gas contenen el 48%
d’aquestes. Orient Mitjà totalitza, en conjunt, el 41% de les reserves i Rússia el 25%.
Cal destacar que més del 40% de les reserves mundials de gas (i el 60% de les d’Orient Mitjà) presenten un elevat contingut de
SH2 i CO2, la qual cosa suposa un important
desafiament tècnic i econòmic, tant des del
punt de vista de la perforació i producció,
com des del punt de vista mediambiental.
El volum de gas natural aportat pels nous
descobriments és gran i, a diferència del
cas del petroli (apartat 3.5.1.), tot i que
el volum dels jaciments de gas trobats ha
declinat en les últimes dècades, el volum
de gas trobat durant el període 2000-2006
encara supera el produït. Així, l’AIE destaca
en el WEO 2009 que les reserves provades
s’han multiplicat per poc més de dos des
del 1980, i que el 2008 l’addició de noves
reserves ha superat en un 190% els volums
extrets. Els principals descobriments han
tingut lloc a Orient Mitjà i a l’Amèrica del
Nord i les reserves provades provinents de
recursos no convencionals, com les sorres
de baixa permeabilitat (tight gas), el metà
de capes de carbó (coal bed methane) i el
gas d’argiles compactades (shale gas), han
crescut ràpidament i, actualment, representen el 4% del total mundial.
Els recursos recuperables finals de gas natural convencional pendents d’explotació
—que inclouen les reserves provades per
explotar, el creixement de les reserves i els
recursos per descobrir— podrien ser d’uns
400 bilions de metres cúbics. A efectes comparatius, s’ha de destacar que la producció
acumulada fins al 2007 representa menys
d’una sisena part d’aquest volum.
Els recursos no convencionals de gas natural són encara molt més grans i podrien superar els 900 bilions de metres cúbics, dels
quals prop de 380 bilions es podrien catalo-
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gar com a recuperables econòmicament. La
innovació tecnològica, els pous horitzontals
i la fracturació hidràulica en particular han
permès l’explotació de grans volums de gas
no convencional a l’Amèrica del Nord, en
alguns casos a costos inferiors als dels recursos convencionals. A escala global, prop
del 25% dels recursos no convencionals es
concentren als Estats Units i al Canadà, països als quals segueixen la Xina, l’Índia i l’antiga Unió Soviètica, amb un 15% cadascun.
La seva explotació a gran escala dependrà
de la facilitat d’accés als terrenys per a les
operacions de perforació, la disponibilitat
d’aigua i infraestructures, i les regulacions
ambientals. Dins de l’estimació de recursos
no convencionals comentada no s’inclouen
els hidrats de gas. Aquests compostos, l’explotació comercial dels quals sembla llunyana a gran escala, podrien allotjar entre 3,4
trilions i 300.000 bilions de metres cúbics
de gas.
L’AIE estima que el total de recursos de gas
natural recuperables supera els 850 bilions
de metres cúbics, incloent en aquesta xifra
solament aquelles categories la producció
comercial de les quals està demostrada actualment. D’aquest total, 66 bilions ja han
estat extrets, amb un cost de fins a 5 dòlars
(del 2008) per cada milió de British thermal
units o MBtu. Els costos de producció de la
part restant dels recursos de gas convencional fàcilment accessibles (55 bilions de
metres cúbics) varien des de 0,50 dòlars/
MBtu a prop de 6 dòlars/MBtu. La producció dels 380 bilions de metres cúbics de gas
no convencional econòmicament recuperables costaria entre 2,70 dòlars/MBtu i 9
dòlars/MBtu.
3.6.2. El declivi de la producció
de gas convencional
Tal com passa amb el petroli (apartat
3.5.2.), la taxa de declivi de la producció en els camps de gas actualment en
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explotació constitueix un factor primordial per determinar quina nova capacitat
de producció i quines inversions són necessàries per garantir la futura demanda
global.
Per tal de calcular aquest declivi, l’AIE presenta en el WEO 2009 un estudi detallat
sobre les tendències històriques en l’extracció de gas natural de prop de 600 camps
que representen el 55% de la producció
mundial. Els resultats d’aquest estudi mostren que, com a conseqüència de l’esgotament progressiu dels jaciments, gairebé la
meitat de la capacitat de producció existent
avui dia haurà de ser substituïda el 2030.
Això significa un volum equivalent a dues
vegades la producció actual de Rússia. L’AIE
estima que de cara a aquesta data solament
prop d’un terç del total de la producció
provindrà de camps explotats actualment,
malgrat les contínues inversions que s’hi
realitzen.
Les taxes de declivi en aquells camps de gas
que han superat ja el seu zenit productiu
són més baixes en els camps més grans i
més elevades en els camps marins que en
els camps terrestres de grandària similar.
La mitjana de declivi postzenit observada
en els camps de gas més grans del món és
d’un 5,3% anual. Sobre la base d’aquesta
xifra i de les estimacions de la grandària
i la distribució per edat dels jaciments de
gas de tot el món, la taxa anual de declivi
postzenit de la producció global ha estat estimada entorn d’un 7,5% (un percentatge
lleugerament superior al calculat per als
jaciments de petroli, com es pot veure en
l’apartat 3.5.2.).
3.6.3. Incerteses i riscos en la
producció de gas natural
D’acord amb el que s’ha exposat en l’apartat 3.6.1., l’AIE considera que les reserves
i els recursos de gas natural són més que
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L’AIE considera que les
reserves i els recursos de
gas natural són més que
suficients per satisfer la
demanda prevista fins
al 2030. Tanmateix,
adverteix que existeixen
incerteses sobre si les
infraestructures necessàries
per desenvolupar aquests
recursos, per transportar el
gas, podran ser construïdes
a temps
suficients per satisfer la demanda prevista
fins al 2030. Tanmateix, aquest organisme
adverteix que existeixen incerteses sobre
si les infraestructures necessàries per desenvolupar aquests recursos, així com per
transportar el gas des dels països productors als principals centres de demanda, podran ser construïdes a temps, especialment
si es tenen en compte les barreres econòmiques, geopolítiques i tècniques existents
per a la inversió.
Un dels riscos més importants de cara a
la seguretat del subministrament global
de gas natural resideix en les incerteses
existents entorn de la concreció de les inversions necessàries. Com s’ha comentat
en l’apartat 3.3, cobrir la demanda mundial de gas natural prevista entre el 2008
i el 2030 requereix una inversió acumulada propera als 5,1 bilions de dòlars del
2008. D’aquesta quantitat, aproximadament el 59% correspondria a activitats
d’exploració i producció, el 31% al sector del transport i la distribució i el 10%
restant a projectes de gas natural liquat
(GNL).
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És significatiu destacar que prop del 70%
de la inversió mundial prevista en projectes de GNL durant el període 2008-2030 i
més de la meitat de la requerida pel sector
de l’exploració i la producció, així com pel
transport i la distribució de gas natural,
correspondrien a països que no pertanyen
a l’OCDE. Aquest aclariment resulta pertinent perquè, de manera similar a allò exposat per al cas del petroli (apartat 3.5.3.),
en la majoria d’aquests països la mobilització de les inversions requerirà superar
força barreres legislatives, normatives i
comercials.
Els riscos geopolítics també resulten evidents si es té en compte que l’AIE pronostica que el conjunt de països que no
pertanyen a l’OCDE absorbiran gairebé la
totalitat de l’augment previst en la producció mundial del gas natural entre el 2007
i el 2030. En termes absoluts, Orient Mitjà
haurà de carregar sobre les seves espatlles
el major augment en la producció i en les
exportacions, ja que la regió té les reserves més grans i té els costos de producció
més baixos. Iran i Qatar comptabilitzaran
la major part del creixement de la producció, mentre que Àfrica, Àsia central (en
particular, Turkmenistan), els Estats Units
i Rússia també experimentaran un creixement significatiu. En el seu escenari de
referència, l’AIE preveu que el comerç internacional de gas creixi substancialment,
des de 677.000 milions de metres cúbics el
2007 a uns 1,07 bilions de metres cúbics
el 2030.
3.6.4. Projeccions sobre el subministrament
global de gas a curt i mitjà termini
L’AIE assumeix en el seu WEO 2009 que
si les inversions previstes no s’endarrereixen, el zenit de la producció de gas natural
(peak gas) no es produirà abans del 2030.
Tanmateix, alguns analistes argumenten
que aquest zenit s’assolirà en una data pro-
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pera al 2030, fins i tot si a més del gas provinent de fonts convencionals es considera
aquell aportat per les no convencionals.
Altres autors (MOHR, S.H. i EVANS, G.M.,
2007) situen el zenit de la producció convencional entorn d’aquesta mateixa data,
però consideren que si a aquesta producció
se li suma la procedent de fonts no convencionals, el zenit s’endarrerirà uns deu
anys.

3.7. Una reﬂexió ﬁnal
Tot apunta que per al 2030, tot i l’augment
experimentat per l’eficiència, les renovables
i, en alguns casos, la nuclear, els combustibles fòssils continuaran cobrint més de les
tres quartes parts de la demanda d’energia
primària global. Un fet que en el cas de la
Unió Europea comportarà una major dependència de les importacions de carbó, gas i
petroli, el subministrament dels quals haurà
de ser garantit per països aliens a l’OCDE.
Per tant, una situació que, molt especialment en el cas del petroli i el gas, comportarà un increment dels riscos en la seguretat
del subministrament. Riscos que es poden
agrupar en tres grans categories: geològics,
geopolítics i econòmics. La gestió preventiva d’aquests riscos constitueix una prioritat
nacional i, per tant, s’hauria de situar en el
màxim nivell estratègic en l’agenda del Govern.

La gestió preventiva
d’aquests riscos
en la seguretat del
subministrament de petroli
i gas constitueix una
prioritat nacional i, per
tant, s’hauria de situar en el
màxim nivell estratègic en
l’agenda del Govern
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L’energia ha estat, és i previsiblement continuarà sent un tema del màxim interès a escala mundial per la seva condició de recurs
bàsic i indispensable per al funcionament de
tots els sistemes, des de l’econòmic fins al
social, passant pels sistemes ecològics. No
obstant això, durant els darrers anys s’ha estès la preocupació sobre el model energètic
—tant pel que fa als seus impactes com a la
seva viabilitat de cara al futur— i s’ha parlat
a bastament de la importància d’avançar cap
a un model energètic més sostenible. Un model basat essencialment en tres grans eixos:
L’estalvi (supressió de consums superflus
o innecessaris) i l’eficiència energètica
(augment del percentatge d’energia realment aprofitada respecte del total que
cal consumir per a obtenir una determinada prestació).
El canvi de fonts energètiques (des dels
combustibles fòssils cap a una combinació energètica configurada per energia
procedent de fonts amb menys impacte
ambiental).
La seguretat i la qualitat del subministrament.
En paraules de l’Agència Internacional de
l’Energia (AIE; en sigles angleses, IEA),1
l’eficiència energètica és una eina molt poderosa i amb una gran relació cost-efectivitat per avançar vers un escenari energètic
més sostenible. En aquest sentit, i segons la
mateixa agència, les millores en l’eficiència
energètica haurien de permetre:
1. Reduir les necessitats d’inversió en infraestructures energètiques.
2. Reduir els costos associats al consum de
combustibles.
3. Incrementar la competitivitat de l’economia.
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4. Augmentar el grau de benestar dels consumidors.

1
http://www.iea.org/efficiency/index.asp

5. Reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i la contaminació atmosfèrica a escala local.
6. Millorar la seguretat energètica (a través
de la reducció de la dependència respecte als combustibles d’origen fòssil).
Davant de l’interès existent sobre l’eficiència
energètica, aquest capítol descriurà la situació del nostre país amb relació a aquest aspecte i la posarà en relació amb el context existent a la Unió Europea, però també a escala
mundial. A partir d’aquí, el capítol farà referència a les principals iniciatives polítiques i
legislatives impulsades arreu per tal d’aconseguir un model energètic més eficient.
En el cas de la Unió Europea, per exemple,
es farà referència al paquet Energia i Clima
aprovat per les institucions comunitàries (conegut també com a paquet 20-20-20), el qual
preveu reduir el consum energètic a tota la
Unió Europea en un 20% de cara a l’any
2020. També s’introduiran les disposicions
del Pla de l’energia de Catalunya, revisat el
novembre del 2009, en aquesta matèria.
Finalment, i atès el seu interès en un context de crisi econòmica i d’ocupació com
l’actual, el capítol apuntarà el potencial de
creació de llocs de treball en el sector de
l’eficiència energètica, prenent com a referència els estudis realitzats darrerament

L’eficiència energètica és
una eina molt poderosa i
amb una gran relació costefectivitat per avançar vers
un escenari energètic més
sostenible
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La intensitat energètica va
disminuir en un 26% entre
els anys 1990 i 2005 a
escala mundial
per institucions internacionals, per la Unió
Europea i diverses organitzacions sindicals
i ambientals europees.

1.1. Eﬁciència i intensitat energètica: l’estat de la qüestió
En un estudi recent fet públic per l’Agència Internacional de l’Energia i l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i titulat
Worldwide Trends in Energy Use and Efficiency. Key Insights from IEA Indicator
Analysis, es presenten les observacions
següents:

Els estats membres de
l’OCDE són els següents:
Alemanya, Austràlia, Àustria,
Bèlgica, Canadà, Corea, Dinamarca, Eslovàquia, Espanya,
els Estats Units d’Amèrica,
Finlàndia, França, Grècia,
Hongria, Irlanda, Islàndia,
Itàlia, el Japó, Luxemburg,
Mèxic, Noruega, Nova
Zelanda, els Països Baixos,
Polònia, Portugal, el Regne
Unit, República Txeca, Suècia,
Suïssa i Turquia.
2

3
PASQUIER, S.; JOLLANDS,
N. i MOARIF, S.: Summary of
Country Reports Submitted to
the Energy Efficiency Working
Party. Period from September 2009 to January 2010,
2010. <http://www.iea.org/
papers/2010/country_report_
summary.pdf>
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Entre els anys 1990 i 2005, el consum
d’energia final es va incrementar en un
23% i les emissions de gasos amb efecte
hivernacle associades a aquest consum
energètic van augmentar en un 25%. La
major part d’aquests increments es van
produir en països que no són membres
de l’OCDE.2
A escala global, els sectors que van incrementar de manera més important el
seu consum energètic van ser el transport i els serveis, com a conseqüència
d’un augment important en el nombre
de passatgers i el moviment de mercaderies, i per la ràpida terciarització de
l’economia.
Pel que fa a l’energia elèctrica, el seu
consum està creixent molt ràpidament
(entre el 1990 i el 2005 es va incrementar en un 54%). Aquest increment
contrasta amb l’evolució d’altres formes d’energia final, com la biomassa

i el carbó, que disminueixen la seva
importància en la combinació de fonts
d’energia final consumida (excepte en
alguns estats que no són membres de
l’OCDE).
La intensitat energètica (expressada en
consum d’energia final per unitat de
PIB) va disminuir en un 26% entre els
anys 1990 i 2005 a escala mundial. Això
vol dir que el consum energètic ha crescut de manera més lenta que l’activitat
econòmica en la majoria de països, especialment en estats que no són membres
de l’OCDE (en aquests casos, aquest fenomen es deu tant a canvis estructurals
com en millores en l’eficiència energètica).
Segons apunta l’AIE, en l’escenari tendencial el consum energètic es podria
incrementar un 50% en els pròxims
vint-i-cinc anys. Aquest fet comportaria
un increment important de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (que
podria portar a un increment de les
temperatures de més de 6ºC a finals
de segle).
L’AIE i l’OCDE, en un document fet públic l’any 2010 3 indiquen que en els
estats estudiats (un total de setze, entre els quals s’inclouen Alemanya, Bèlgica, el Canadà, Corea, els Estats Units
d’Amèrica i França) s’observa clarament
un procés de desacoblament entre el
consum d’energia i el creixement de
l’economia, la causa del qual és l’aplicació de mesures per millorar l’efi ciència
energètica adoptats entre el 1973 i el
2005.
El document apunta, però, que en aquests
estats el ritme d’increment de l’eficiència
energètica ha experimentat una certa
desacceleració des de la dècada dels anys
noranta. La conclusió a la qual arriben
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Taula 1.1. Evolució del

consum d’energia final a la
Unió Europea (1990-2007)

UE-27
1990-2007

1999-2007

UE-15
2004-2007

1990-2007

1999-2007

Nous estats membres
2004-2007

1990-2007

1999-2007

2004-2007

Consum ﬁnal

8,39 %

4,37 %

-1,31 %

14,86 %

3,87 %

-1,82 %

-18,66 %

7,42 %

1,83 %

Residencial

8,02 %

-1,55 %

-7,12 %

9,89 %

-0,69 %

-7,86 %

-0,64 %

-5,73 %

-3,18 %

Serveis

21,14 %

6,47 %

-0,92 %

23,76 %

4,87 %

-0,89 %

8,07 %

16,58 %

-1,06 %

Indústria

-11,73 %

1,87 %

-2,82 %

1,30 %

1,93 %

-2,97 %

-46,78 %

1,56 %

-2,04 %

Transport

34,38 %

11,49 %

4,58 %

32,11 %

8,41 %

3,01 %

55,47 %

43,61 %

18,86 %

Agricultura

-15,67 %

-7,06 %

-6,24 %

3,92 %

-0,81 %

-4,12 %

-51,55 %

-25,52 %

-13,72 %

els seus autors és que els canvis introduïts per l’increment dels preus del petroli durant la dècada dels anys setanta
i les mesures adoptades per fer-hi front
van contribuir més a controlar el consum
energètic que no pas les mesures adoptades durant la dècada dels anys noranta
del segle XX.
A escala de la Unió Europea (UE-27),
el consum d’energia final mitjà va disminuir en el període 2004-2007, segons
un estudi fet públic l’any 2009 pel Joint Research Centre (Institute for Energy-Renewable Energy Unit) de la Comissió Europea.4 Aquesta disminució es
pot quantificar en un 1,31% respecte a
l’any 2004, com es pot veure a la taula
1.1 d’aquest mateix capítol. Per sectors,
aquesta disminució es concreta amb els
percentatges següents: sector residencial
(-7,12%), indústria (-2,82%), agricultura (-6,24%) i sector terciari (-0,92%).
Cal apuntar, però, una tendència clarament positiva en el sector del transport,
en què el consum d’energia final es va
incrementar en un 4,58% en el període
2004-2007.
Segons apunta l’informe del Joint Research Centre del qual procedeixen aquestes
dades, l’evolució descrita en els paràgrafs
anteriors semblaria demostrar que les polítiques adoptades durant els darrers anys en
l’àmbit de l’eficiència energètica (especialment en el sector domèstic) estan comen-
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çant a mostrar els seus efectes, com demostrarien les dades corresponents al període
2004-2007.
Admetent com a vàlida aquesta possibilitat, caldrà seguir amb atenció l’evolució en
els pròxims anys, quan és previsible una
disminució percentual i absoluta encara
superior, per l’efecte combinat de les mesures per incrementar l’eficiència i la reducció del consum d’energia final derivat de
la crisi econòmica que està experimentant
la Unió Europea en aquest moment (que
comporta la disminució de l’activitat econòmica, el cessament de moltes activitats
industrials i una disminució del transport
rodat i d’altres activitats que porten associat un consum d’energia final). Com apunta l’informe Summary of Country Reports
Submitted to the Energy Efficiency Working
Party. Period from September 2009 to January 2010, citat anteriorment, des de l’any
2009 s’han començat a produir disminucions destacables en el consum energètic
com a conseqüència de la crisi econòmica
actual (i no pas de les mesures per millorar l’eficiència energètica). En aquest
sentit, per exemple, a Hongria el consum
d’electricitat va disminuir un 6,4% i a Alemanya ho va fer prop del 6,5% respecte a
l’any 2008.
Si s’analitza la intensitat energètica de l’economia de la Unió Europea,5 s’observa una
tendència general a la disminució d’aquesta
al llarg dels anys. S’ha passat de les 232,7

Font: Electricity Consumption and Efficiency Trends in
European Union –Status Report
2009. Joint Research Centre

4
BERTOLDI, P. i ATANASIU,
B.: Electricity Consumption and
Efficiency Trends in European
Union –Status Report 2009.
Luxemburg: Oficina de Publicacions de la Unió Europea,
2009.

EUROSTAT: EU energy and
transport in figures. Luxemburg: Oficina de Publicacions
de la Unió Europea, 2010.

5
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6
COMISSIÓ EUROPEA:
Doing More with Less: Green
Paper on Energy Efficiency.
Brussel·les, 2005. Accés a
través de l’enllaç: http://
ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/2005_06_green_paper_book_en.pdf

En intensitat energètica (figura 1.3)
s’observa una petita reducció respecte
a l’any 2006, passant de 109,1 tep/Milió d’euros de l’any 2000 a 108,1 (un
nivell similar al de l’any 1991 i del
1994). De cara al futur, l’objectiu del
Pla de l’energia de Catalunya és una
millora de la intensitat energètica final
de l’1,62% anual entre els anys 2003
i 2015, que en termes acumulatius
comportarà una millora del 17,8% en
aquesta període.

Meuros de PIB de l’any 1990 als 169,3
de l’any 2007. Aquesta constatació sí que
clarament permet afirmar que l’economia
europea ha incrementat la seva eficiència
energètica en les darreres dècades, ja que
el consum energètic necessari per produir
una unitat de PIB ha disminuït de manera
evident (figura 1.1).
Pel que fa a Catalunya, el consum d’energia final l’any 2007 va ser de 16.173,6
ktep, fet que constitueix una moderació
del creixement que s’havia produït en anys
anteriors (en el període 2003-2007 s’havia
incrementat, de mitjana, un 1,8% anual).
Del consum de l’any 2007, i segons dades
de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), un
39,9% correspon al sector del transport,
un 31,6% al sector industrial i, finalment,
un 28,4% als sectors domèstic, serveis i
primari. Si s’analitza el consum d’energia
final per habitant, però, s’observa un increment continu des de l’any 1990, amb
una certa estabilització a partir de l’any
2003. En aquest sentit, i com es veu a la
figura 1.2, el consum final va passar de
1,562 tep/habitant l’any 1990 a 2,223
l’any 2007.

7
Directiva 2006/32/CE,
del Parlament Europeu i del
Consell, de 5 d’abril de 2006,
sobre l’eficiència de l’ús final
de l’energia i els serveis energètics i per la qual es deroga
la Directiva 93/76/CEE. DO
L 114, de 27-04-2006. Pàg.
64-85.

Figura 1.1. Evolució de
la intensitat energètica de
l’economia en Tep / Meuro
(Unió Europea, 1990-2007).

1.2. Accions estratègiques per
impulsar l’eﬁciència energètica
En els darrers anys diverses institucions
estan impulsant actuacions per millorar
l’eficiència energètica. En el cas de la
Unió Europea, l’any 2005, la Comissió
Europea va fer públic el llibre verd sobre
eficiència energètica, titulat Doing More
with Less: Green Paper on Energy Efficiency,6 el qual fa una primera proposta de
mesures per tal d’avançar cap a un escenari energètic més eficient i intentar resoldre els obstacles existents a fi d’assolir
aquest objectiu.

250

Tep / Meuro

200
150

100

50

01
9

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19
97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20
2
20
2
04 005 00
07
6

Nota: En preus de mercat de l’any 2000.
Font: P. Torres i A. Queralt a
partir de dades de l’Eurostat

IDES_2010_FIN.indd 98

08/10/2010 14:11:05

99

El repte pendent: l’estalvi i l’eﬁciència energètica
Pere Torres i Arnau Queralt

Figura 1.2. Evolució del
consum final d’energia en tep/
hab (Catalunya, 1990-2007)
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aquest sentit, la Directiva estableix un objectiu d’estalvi per als estats membres de la
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Posteriorment, ja l’any 2006 les institucions comunitàries van aprovar la Directiva
2006/32/CE,7 la qual estableix el marc per
a la regulació de l’eficiència en el consum

Font: Institut Català d’Energia

Figura 1.3. Evolució de
la intensitat energètica final
en tep/Meuros (Catalunya,
1990-2007)
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la Directiva (objectiu que és orientatiu i que
pot ser superat d’acord amb la voluntat de
cada govern). La Directiva estableix, també,
obligacions per a les autoritats públiques en
matèria d’energia i de contractació pública
amb criteris d’eficiència energètica i, finalment, mesures de promoció de l’eficiència
energètica i dels serveis energètics.
Dos anys més tard, el 2008, les institucions
comunitàries van aprovar el paquet Energia i Clima, també conegut com a paquet
20-20-20, el qual preveu reduir el consum
energètic a tota la Unió Europea en un 20%
de cara a l’any 2020. Aquell mateix any, la
Comissió Europea va aprovar la comunicació Energy efficiency: delivering the 20% target,8 en què es proposa un nou paquet de
mesures per tal de poder fer efectiu l’objectiu del 20% de reducció del consum d’energia. Entre les mesures proposades hi ha les
següents:
Una proposta de refosa de la Directiva
sobre eficiència energètica dels edificis.9
Una proposta de revisió de la Directiva
sobre etiquetatge energètic.
Una proposta de nova directiva sobre un
sistema d’etiquetatge de pneumàtics.

8
COMISSIÓ EUROPEA:
Communication from the
Commission - Energy efficiency:
delivering the 20% target.
COM, 2008. Pàg. 772 final.

Directiva 2002/91/CE,
del Parlament Europeu i del
Consell, de 16 de desembre
del 2002, sobre eficiència
energètica d’edificis. DO L 1,
de 04-01-2003. Pàg. 65-71.
9

Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015. Revisió 2009.
http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_47900574_1.
pdf

10
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Una decisió de la Comissió sobre l’establiment de directrius per aclarir el càlcul
de la quantitat d’electricitat procedent
de la cogeneració.
Una comunicació de la Comissió sobre
cogeneració.
El mes de maig del 2010, tot just abans
de tancar aquest capítol, el Parlament Europeu ha donat el seu vistiplau a dues de
les mesures anteriors, com són la Directiva
sobre l’etiquetatge, que indica l’eficiència
energètica dels electrodomèstics, i la Directiva sobre estalvi energètic dels edificis, la

qual estableix que tots els edificis construïts
a partir de l’any 2020 tindran un consum
energètic proper a zero (mentre que els ja
existents hauran de complir uns estàndards
més elevats d’eficiència energètica).
A Catalunya, el Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 (revisat el novembre del
2009) estableix una opció estratègica per a
l’estalvi i l’eficiència energètica. En aquest
sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de liderar la transició cap a un
nou model energètic i, segons estableix el
document de revisió del Pla, ha de “caminar cap a una economia de baixa intensitat
energètica i baixa emissió de carboni, amb
una aposta molt ferma i intensa per les
tecnologies d’estalvi i eficiència energètica,
amb un baix consum d’hidrocarburs fòssils
i en què, dins de la combinació de fonts
d’energia, es maximitza la utilització de les
energies renovables”.
Aquesta declaració d’intencions es tradueix
en el Pla en un conjunt de mesures per evitar consums d’energia innecessaris i introduir les tecnologies energètiques que siguin
més eficients. Unes mesures que, en termes
quantitatius, haurien de permetre millorar
la intensitat energètica final de l’1,62%
anual en el període 2003-2015 (que supera
l’1,40% que es preveia en la versió original
del mateix Pla).
Aquest capítol no té per objecte —ni té l’extensió requerida— fer una presentació de
totes les mesures incloses en el Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 en l’àmbit de
l’eficiència energètica. No obstant això —i
per això—, a continuació es presenta una
llista de les consideracions que inspiren l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica del
Pla:10
1. La millor energia és la que no es consumeix: l’existència limitada de combustibles, l’impacte ambiental de totes les for-
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mes de generació i transport d’energia
i el cost de consumir-la, fan de l’estalvi
i l’eficiència energètica la millor font
energètica.
2. Compatibilitat amb els plans i directrius
europees i amb les estratègies i plans de
l’Estat espanyol envers l’estalvi i l’eficiència energètica i el desenvolupament
sostenible.
3. Valor afegit de l’estalvi i l’eficiència energètica. L’eficiència energètica no és només un mecanisme de reducció de consum d’energia, sinó que representa una
via de millora per a:
La productivitat i la competitivitat de
les empreses.
La modernització del parc tecnològic.
L’activació de l’economia en general i l’oportunitat d’activació
econòmica derivada d’un mercat
emergent d’alt nivell tecnològic
i alt valor afegit amb la creació
de noves empreses (industrials o
de serveis) i de nous llocs de treball.
La diversificació i disminució de riscos econòmics.
L’equilibri de la balança comercial i
tecnològica del país.
L’avenç cap a la societat del coneixement.
L’extensió de valors de respecte al
medi ambient.
La difusió de valors de solidaritat, amb les generacions futures i
amb les economies menys afavorides.
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El 2008, les institucions
comunitàries van aprovar
el paquet 20-20-20, el qual
preveu reduir el consum
energètic a tota la Unió
Europea en un 20% de
cara a l’any 2020
1.3. L’eﬁciència energètica:
un factor tractor de l’economia?
En els apartats anteriors s’ha analitzat l’eficiència energètica en diverses escales territorials i s’han presentat algunes de les
principals iniciatives polítiques i programàtiques existents arreu per incrementar-la.
En aquest punt, però, es tracta un altre aspecte igualment important, especialment en
un moment de crisi econòmica com el que
s’està experimentant actualment: la possibilitat que l’eficiència energètica —és a dir,
totes les actuacions impulsades en aquest
camp— esdevingui un factor tractor de
l’economia i de generació d’ocupació.
Durant els darrers mesos s’han publicat
diversos estudis que atribueixen un gran
potencial de creació d’activitat econòmica
i de llocs de treball en el sector del canvi
climàtic i de l’energia per als pròxims anys.
El primer d’aquests estudis, elaborat l’any
2008 pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), l’Organització Mundial del Treball (OMT),
l’Organització Mundial de Treballadors
i la Confederació Sindical Internacional,
és el que porta per títol Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, lowcarbon world.11 L’objectiu d’aquest estudi
és analitzar l’impacte, en termes de llocs
de treball, de les accions adoptades per
impulsar una nova economia basada en
accions per mitigar i adaptar-se al canvi

11
http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/
documents/publication/
wcms_098503.pdf.
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climàtic. Els resultats són concloents: la
previsió de creació d’ocupació es quantifica en desenes de milions de llocs de
treball durant les pròximes dècades, tant
en països desenvolupats com en vies de
desenvolupament.
Amb referència a l’objecte d’aquest capítol, cal matisar que no tots aquests llocs
de treball estan associats a l’eficiència
energètica, sinó que en la majoria de casos corresponen a accions en el camp de
les fonts renovables d’energia. Pel que fa
a l’eficiència, la majoria de llocs de treball es preveuen en el camp de l’edificació
(tant a l’edificació de nova planta com, i
sobretot, en el sector de la rehabilitació).
Només com a exemple, l’informe apunta
que a Alemanya el nombre de llocs creats
entre els anys 2001 i 2006 en el sector de
la construcció i rehabilitació d’edificis en
clau d’eficiència energètica va ser de més
de 140.000.

http://usmayors.org/
pressreleases/uploads/GreenJobsReport.pdf.

12

Segons aquest estudi, la
implantació de mesures per
millorar l’eficiència energètica
i augmentar l’ús de les fonts
renovables d’energia podria
generar més de 4,2 milions
de llocs de treball fins a
l’any 2038 (un 10% de tota
l’ocupació generada als Estats
Units fins a aquest mateix
any).

13

http://www.ases.org/
images/stories/ASES/pdfs/
CO_Jobs_Final_Report_December2008.pdf.

14
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Als Estats Units, la U.S. Conference of
Mayors, l’associació que agrupa les principals ciutats del país (més de 1.200 ciutats
amb una població superior als 30.000 habitants), va establir un escenari de reducció dels nivells de consum energètic en els
edificis residencials i comercials d’entorn
del 35% en les tres pròximes dècades. Amb
aquest escenari, un estudi fet públic l’any
2008 per aquesta mateixa associació12 estima que per assolir aquest objectiu serà necessari crear 81.000 llocs de treball (36.000
per incrementar l’eficiència en el sector residencial i 45.000 per fer-ho en el sector dels
edificis comercials).13
Sense deixar els Estats Units d’Amèrica,
l’estudi Defining, estimating, and forecasting the renewable energy and energy efficiency industries in the U.S. and in Colorado,14 elaborat per The American Solar
Energy Society (ASES), apunta que l’any
2007 el sector de les energies renovables

El sector de l’estalvi i
l’eficiència energètica
es pot convertir en un
tractor de l’economia molt
important: tant a nivell de
facturació com de creació
de llocs de treball
i de l’eficiència energètica donava feina a
més de 9 milions de persones en aquest
país i generava un volum de negoci de
més d’1 bilió de dòlars (bilions americans). En aquest sentit, són especialment
interessants les previsions de cara a l’any
2030 que apunten que es podrien assolir
els 37 milions de treballadors i 4,29 bilions de dòlars de negoci si es fes efectiu
tot el desplegament de les fonts energètiques renovables i l’eficiència energètica.
A la Unió Europea, i com ja s’ha apuntat, el
paquet Energia i Clima estableix el compromís de reduir un 20% el consum d’energia
de cara a l’horitzó de l’any 2020. Per aquest
mateix any també s’ha de garantir que com
a mínim un 20% de la demanda energètica
estigui coberta amb energia procedent de
fonts renovables. Un estudi de la Comissió
Europea ha estimat en 410.000 el nombre
net de llocs de treball que caldrà crear per
assolir aquests dos objectius.
Com s’ha explicat en pàgines precedents,
l’any 2005, la Comissió Europea va fer
públic el llibre verd sobre eficiència energètica, titulat Doing More with Less: Green
Paper on Energy Efficiency. En aquest document es fa referència a diversos estudis
existents sobre la relació entre l’eficiència
energètica i la creació d’ocupació. Les dues
conclusions principals que se n’extreuen
—i com apunta el llibre verd— són les següents:

08/10/2010 14:11:06

103

El repte pendent: l’estalvi i l’eﬁciència energètica
Pere Torres i Arnau Queralt

És raonable assumir que un increment
anual d’un 1% en l’eficiència energètica
pot generar una ocupació de 2 milions
de persones a l’any al llarg de tota una
dècada.
Les inversions necessàries per assolir
l’objectiu del 20% de reducció en el
consum energètic a la Unió Europea pot
crear fins a 1 milió de llocs de treball a
la Unió Europea (comptant tant els directes com els indirectes).
Un sector empresarial que ha experimentat
un creixement significatiu en els darrers
anys és el de les empreses de serveis energètics, conegudes arreu del món per l’acrònim
ESCO.15 Es tracta d’empreses que ofereixen
serveis en l’àmbit de l’eficiència energètica
(però també de les fonts renovables d’energia) i que es caracteritzen per tres trets essencials:
Garanteixen estalvis en el consum
d’energia i/o la provisió del mateix nivell de subministrament a un cost menor.
La remuneració que reben pels seus serveis està condicionada als estalvis energètics aconseguits per part dels seus clients.
Poden finançar projectes o assessorar
durant el procés de recerca i obtenció
de finançament a través de la garantia
d’estalvis futurs d’energia associats al
projecte en qüestió.
Tot i que les dades disponibles són de l’any
2007, en aquell moment ja s’apuntava que
alguns estats de la Unió Europa, com per
exemple Àustria, Suècia i Alemanya, han
desenvolupat de manera estratègica aquest
sector empresarial (i l’Estat espanyol presentava, segons el Joint Research Centre de
la Comissió Europea, les condicions idònies
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per a un desenvolupament de les ESCO).
Als Estats Units aquestes empreses disposen
també d’un llarg historial, especialment en
estats com Califòrnia.
El mes de maig del 2010, la Comissió Europea va fer pública una comunicació que
analitza les opcions per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per sobre
del 20% (arribant a l’objectiu del 30%).16
En aquesta comunicació, la Comissió apunta que a escala mundial molts països estan
reconeixent el potencial de les tecnologies
verdes —en les quals s’inclouen les tecnologies per incrementar l’eficiència energètica— com a mecanisme per crear ocupació
i per reforçar la seguretat energètica. No
obstant això, les conclusions que se’n desprenen no són del tot positives i semblen
apuntar un canvi de tendència de caràcter
discursiu per part de la Comissió, el qual
reflecteix de manera bastant fidel la situació
real d’aquest sector.
La comunicació conclou els aspectes següents:
Les inversions de la Unió Europea en
energies renovables i eficiència energètica van representar més del 40% de
totes les inversions a escala mundial en
aquesta matèria.
La Unió Europea continua liderant el
desenvolupament tecnològic en moltes
àrees (entenent que s’està parlant de
tecnologies verdes).
La continuïtat d’aquest lideratge de la
Unió Europea no està en cap cas garantit, atès que en els darrers anys hi ha hagut altres estats que han desenvolupat
de manera molt important —i molt ràpida— el seu sector de producció de béns
i serveis vinculats a l’eficiència energètica, les fonts renovables d’energia, etc.
En aquest sentit, la Xina (especialment),

15
Per a més informació es pot
consultar la pàgina web del
Joint Research Centre de la
Comissió Europea dedicada
específicament a les ESCO:
http://re.jrc.ec.europa.eu/
energyefficiency/ESCO/index.
htm.
16
COMISSIÓ EUROPEA:
Communication from the
Commission to the Council,
the European Parliament, the
European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: Analysis
of options to move beyond
20% greenhouse gas emission
reductions and assessing the
risk of carbon leakage. COM,
2010. 265/3.
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els Estats Units o Taiwan, per exemple,
són competidors molt potents per a la
Unió Europea.
Al Regne Unit, un estudi elaborat per l’Association for the Conservation of Energy,17
citat a l’informe Low Carbon Jobs for Europe,18 va establir que per cada 1 milió d’euros d’inversió pública i privada en programes d’eficiència energètica es creava entre
vuit i catorze llocs de treball addicionals
per any.
A Catalunya, l’informe dels experts que es
va crear per revisar el Pla de l’energia de
Catalunya apunta que és imprescindible
utilitzar el sector energètic per promoure el
desenvolupament econòmic del país i la creació d’ocupació. Entre les diverses línies de
treball proposades, en què s’inclou la consolidació d’una indústria pròpia de tecnologia
d’energies renovables i la reconversió de la
indústria automobilística, destaca també la
de desenvolupar un sector econòmic dedicat als béns i serveis relacionats amb l’estalvi i l’eficiència energètica.

http://www.euroace.org/
highrise/widerbenefits_employment.htm.

17

GHANI-ENELAND, M.:
Low Carbon Jobs for Europe.
Current Opportunities and
Future Prospects. Brussel·les:
WWF-World Wide Fund for
Nature, 2009.

18

Les empreses integrants del
CEEC, en el moment de tancar
aquest article, són les següents: Copcisa Eléctrica, Grupo Ente, Schneider Electric,
Salicrú, Circutor, Simon, Soler
& Palau, Kromschroeder, Elyo
i Endesa Network Factory.

19

Institut Català d’Energia
(ICAEN), ACC1Ó i Fundació
Barcelona Innovació Tecnològica (bTEC).

20
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D’acord amb el sentit de la recomanació
anterior, el Pla de l’energia de Catalunya
2006-2015, revisat el novembre de l’any
2009, preveu que el necessari procés de
transformació del model energètic del país
vers un escenari més sostenible generi un
sector d’activitat econòmica que tingui com
a pilar central l’estalvi i l’eficiència energètica (el qual es tradueix en empreses de
producció de béns i equips, prestació de
serveis energètics, consultoria, enginyeries,
etc.).
Com estima el mateix Pla, aquest nou sector seria el responsable de crear uns 25.000
llocs de treball directes en els pròxims anys
(que, juntament amb els 55.000 creats en el
sector de les energies renovables, permetrien assolir la xifra de 80.000 llocs de treball
directes creats en el sector energètic).

Un exemple concret de la importància
d’aquest nou sector econòmic vinculat a
l’estalvi i l’eficiència el trobem, al nostre
país, en el Clúster d’Eficiència Energètica de
Catalunya (CEEC), una associació d’empreses19 i entitats20 procedents de l’àmbit de la
recerca, de la indústria, institucional, regulador i informatiu. Actualment el CEEC està
integrat per un conjunt d’empreses amb una
facturació anual que supera els 2.600 milions d’euros. No obstant això, segons dades del CEEC mateix (corresponents a l’any
2005), la facturació conjunta de les 170
empreses catalanes que podrien integrar el
Clúster se situa per sobre dels 12.400 milions d’euros.
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2.1. Preàmbul
El risc per a la vida, la salut i el medi ambient associat als diversos sistemes de generació energètica és el resultat de la combinació de riscos de cadascuna de les etapes,
des del bressol fins a la tomba, que constitueixen el cicle de vida del sistema considerat
de manera global.
Sovint s’afirma que una determinada energia és més segura que una altra, basant-se
en una percepció o, en el cas més favorable, en una anàlisi parcial del risc d’alguna
de les etapes, normalment la de generació
elèctrica.
I, tanmateix, una manera de pensar global
obligaria a tenir-les totes en compte per no
oblidar els riscos que afecten persones o territoris allunyats del lloc on es genera i es
consumeix l’energia.
L’objectiu del present treball és explicar de manera resumida, mitjançant un
exemple, com dur a terme una anàlisi del
risc de tot un cicle de generació elèctrica.
En aquest sentit, es compara el risc de
la cadena productiva de gas natural i la
de dos tipus de biomassa amb finalitats
energètiques.
La utilització de la biomassa com a recurs
energètic renovable és un factor determinant a favor de la sostenibilitat ambiental.
Però a més dels aspectes mediambientals
que, probablement, li són favorables, cal
considerar l’increment o la reducció del risc
que aquesta alternativa energètica comporta amb relació a l’ús d’un combustible estàndard com és el gas natural.

2.2. Metodologia
El mètode aplicat consisteix a comparar el
risc de cadascuna de les etapes de producció de la biomassa requerida per generar

IDES_2010_FIN.indd 109

Sovint s’afirma que una
determinada energia és
més segura que una altra,
basant-se en una percepció
o, en una anàlisi parcial
del risc d’alguna de les
etapes
una quantitat d’energia determinada, amb
les d’un combustible fòssil convencional,
representat pel gas natural.
L’objectiu no és determinar un valor absolut
de risc associat a l’ús del biocombustible o
del gas natural, sinó visualitzar una relació
entre el risc dels dos sistemes; per això, és
suficient aplicar tècniques semiquantitatives
i basades en índexs.
Tampoc no es busca estigmatitzar un tipus d’energia enfront d’un altre (qualsevol
mena d’energia pot ser útil per a l’interès
social), sinó posar en evidència les etapes
més perilloses per a la vida de les persones
i el seu risc, entenent com a tal la probabilitat que el perill es materialitzi en un
dany.
En la metodologia estàndard de les anàlisis
de cicle de vida (ACV) s’utilitza una base
de producció com a referència per al càlcul
de les càrregues ambientals. En l’àmbit de
la generació elèctrica, aquesta base sol ser
1 MJe.
Però en el procés de determinació de riscos tecnològics també s’ha de tenir en
compte la grandària de la instal·lació ja
que influeix en determinades variables
com, per exemple, el nombre de treballadors i la capacitat requerida d’emmagatzematge de substàncies. Tant un aspecte
com l’altre afecten el resultat de l’anàlisi
del risc.
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Pel que fa al nombre de treballadors, creix
en funció de la grandària, encara que no ho
faci proporcionalment. Així, si es dobla la
producció d’un establiment industrial, el
nombre necessari de treballadors seria potser el 10% o el 20% més elevat i no el doble.
El risc associat, per tant, creixeria, però només en un 10% o en un 20%.
En el cas de l’inventari de matèries perilloses, com ara combustibles o substàncies
químiques auxiliars, la capacitat d’emmagatzematge probablement necessitaria augmentar, però tampoc proporcionalment.
Caldria veure quina seria l’afectació en
cada cas ja que, per exemple, en el gas natural a penes no hi hauria increment perquè no sol emmagatzemar-se a la central
tèrmica.
La conclusió és que la dimensió influeix, poc
o molt segons el cas, en el valor del risc calculat i, per tant, només es poden comparar
dues cadenes productives corresponents a
instal·lacions reals o, si més no, factibles.

2.3. Deﬁnició de les cadenes
productives dels combustibles
Els dos combustibles que es comparen són,
d’una banda, el gas natural i, de l’altra,
dues espècies de biomassa de les quals es
disposa d’informació1 gràcies a un treball
realitzat per l’equip de recerca Grup d’Anàlisi i Gestió Ambiental (AGA) del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb
altres entitats.
2.3.1. Cadena de producció de gas natural
1
Projecte d’investigació ref.
CTM2004-05800-C03-02/
TECNO. Ministeri d’Educació
i Ciència. Evaluación de la
sostenibilidad medioambiental
de cultivos energéticos mediante Análisis de Ciclo de Vida.
Agrosost.
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Es pren en consideració la part del cicle de
vida que va des de la fase prèvia de prospecció, necessària per determinar la ubicació
de la plataforma d’extracció de gas, passant
per l’etapa de construcció de la plataforma,
la d’extracció i refinatge del gas extret i el

transport per gasoducte fins a arribar a la
central tèrmica de cicle combinat, amb una
potència de 400 MWe (valor tipus).
S’ha considerat que el gas es transporta des
d’Algèria fins a un lloc indeterminat de la
demarcació de Lleida.
2.3.2Cadena de producció de biomassa
Es té en compte tot el cicle de vida, des de
la preparació del terreny, la fase de cultiu
amb les activitats preparatòries (sembra,
fertilització, etc.), la collita, l’assecatge i la
trituració i, tot seguit, el transport fins a la
central tèrmica d’una potència de 400 MWe.
Els camps de cultius s’ubicarien en un lloc
indeterminat de la demarcació de Lleida a
deu quilòmetres de la central tèrmica.
Es coneixen els requeriments de biomassa,
en particular de pollancre (Populus sp.) i de
la mostassa etíop (Brassica carinata), per
a diversos nivells de producció energètica
(10, 25 i 50 MWe).
La comparació de risc s’ha fet a partir d’una
producció energètica de vuit centrals de generació elèctrica de 50 MWe, de manera que
la potència total generada serà de 400 MWe,
igual que la de la cadena de gas natural.
Les dues cadenes productives s’esquematitzen a la figura 2.1.

2.4. Descripció dels paràmetres
més signiﬁcatius en cadascuna
de les cadenes productives dels
combustibles
2.4.1. Cadena de producció de gas natural
Bases de l’estudi

Producció elèctrica: 400 MWe
Eficiència considerada en la cogeneració:
57%
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Figura 2.1. Etapes en les
cadenes productives
Cadena de producció de
gas natural

Cadena de producció de
biomassa
Preparació del camp de cultiu

Estudis geosísmics

Sembrat o plantació
Construcció plataforma d’extracció de gas

Creixement de la planta
Collita

Extracció i reﬁnatge de gas

Assecat i triturat
Transport del gas a la central tèrmica

Transport de la biomassa a la central tèrmica

Font: J.M. Renau

Generació d’electricitat a la central tèrmica

Poder calorífic inferior (PCI) del gas natural
(GN): 10.100 kcal/Nm3. 2
Consum anual de gas natural: 480 milions
de Nm3/a.
Consum horari de gas natural: 60.000
Nm3/h.
Dades per a l’estimació del risc en l’etapa
d’exploració i estudis geosísmics per a la ubicació de la plataforma d’extracció

Bona part del risc en aquesta etapa es
concentra en els desplaçaments per aire
(especialment en helicòpter) i també per
terra.
Considerant només els accidents d’helicòpter que provoquen víctimes mortals,
s’han utilitzat dades sobre sinistres de
l’Association of Oil&Gas Producers (OGP)
elaborades amb la informació que li faciliten els seus associats i que poden ser
consultades en el seu web (http://www.
ogp.org.uk).
Així, el 2004 hi va haver 2,5 milions de vols,
amb un total de 8,5 milions de passatgers i
20 accidents amb 26 morts. El risc indivi-
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dual anual de mort es calcularia dividint el
nombre de morts pel nombre total de passatgers, és a dir:
Equació 1

Ri =

26 = 3,1·10-6
6
8,5·10

Dades per a l’estimació del risc en l’etapa de
construcció de la plataforma d’extracció

Empleats: 50 persones
Mesos de construcció: 24 mesos
Anys de vida de la instal·lació: 20 anys
FAR3: 7,2
La sigla FAR correspon a fatal accident rate,
i és l’índex de mortalitat en activitats industrials.
Per dur a terme una anàlisi de risc comparada, en aquest cas entre dues cadenes productives de combustible per a
una central tèrmica, és molt pràctic i
usual, en una primera fase en la qual no
es pretén entrar molt en detall, utilitzar
índexs determinats a partir d’estadístiques.

2
El volum del gas depèn molt
de la pressió i temperatura i,
per tant, si hom diu simplement metres cúbics, no està
dient una quantitat precisa.
Per això es normalitza a 0ºC i
1 atmosfera de pressió. És una
manera habitual d’indicar els
m3 en el ram del gas: Nm3.
3
El FAR s’ha calculat a partir
dels índexs d’incidència del
2006 extrets d’estadístiques
del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya.

08/10/2010 14:11:07

112

Energia, economia i seguretat: vincles estratègics

Tots els països tenen els seus propis índexs
que es determinen a partir del nombre de
treballadors morts, o ferits, o bé en la quantitat d’hores perdudes d’un determinat nombre de treballadors (en general, 100.000) o
d’hores d’activitat.
En general, aquests índexs permeten una
fàcil comparació d’un any a l’altre, i també
entre països, si bé en aquest darrer cas s’ha
de tenir en compte que les definicions del
que és un accident poden variar, tot i que
en això, com en tants altres aspectes, en el
si de la Unió Europea es tendeix a convergir.
En els sectors químic, petroquímic i energètic és habitual l’ús del FAR (fatal accident
rate), que indica el nombre de víctimes mortals produïdes en 108 hores d’activitat (per
tenir-ne una imatge gràfica, les que hauria
treballat un grup de mil persones durant
tota la seva vida laboral). Però com que es
tracta d’un tema delicat, no és fàcil trobar
dades de FAR publicades per les empreses o
els sectors industrials. Amb caràcter oficial
hi ha certa informació al Regne Unit i Noruega, segurament per la seva relació amb l’activitat offshore d’extracció de gas i petroli.
A partir del FAR es pot calcular el risc individual d’un empleat tipus per any d’activitat.
Sabent que el FAR representa el risc per 108
hores d’activitat, es pot calcular fàcilment,
per simple proporcionalitat directa, el risc
per any d’un individu que treballi 1.800 hores:

En el cas de la construcció de la plataforma s’ha suposat que la durada de la
construcció era de dos anys, però que
el risc individual s’havia de distribuir al
llarg de vint anys de vida estimada de
la instal·lació. L’explicació és la següent.
Tots els riscos que es comparen són individuals anuals, però el risc de la construcció es concentra en dos anys. Si es
considera que la vida de la planta és de
vint anys (la vida real és més, però la
vida que es considerarà per als càlculs
de rendibilitat els limitaria a vint anys),
cal assignar el risc que es concentra en
dos anys als vint anys. Per exemple, si se
suposa que es produeixen 10 morts en
dos anys de construcció, o sigui 5 morts/
any, al cap de vint anys no hi haurà 100
morts, sinó 10. Per tant, el risc seria
10/20 = 0,5.
Per aquesta raó, a la taula 2.1. el risc individual que hi apareix és deu vegades més
petit que el que li correspondria aplicant
l’equació 2.
Dades per a l’estimació del risc en l’etapa
d’extracció i reﬁnatge de gas

Es disposa d’informació sobre el FAR del
2006, per a aquesta etapa, publicada tant
per la Health and Safety Commission (HSC)
com per l’OGP.
Els valors són molt semblants:
FAR (2006, OGP) = 3,92
FAR (2006, HSC) = 4,1

Equació 2

Taula 2.1.

Transformació
del FAR de la construcció
d’una plataforma d’extracció
de gas en risc individual

Risc individual (a-1) =

FAR

FAR x 1.800
10 8

Prenent una mitjana, tindríem un FAR = 4.

FAR de la construcció de la
plataforma d’extracció de gas

Risc individual per 20 anys
de vida útil (a-1)

7,2

1,3 · 10 -5

Font: J.M. Renau
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Taula 2.2.

Etapes considerades en la determinació
del risc individual de la cadena de gas natural des de la
construcció de la plataforma
fins a la central de generació
elèctrica. Determinació del
risc individual

FAR

Risc individual (a-1)

No és necessari

3,1 · 10-6

Construcció de la plataforma d’extracció de gas

7,2

1,3 · 10-5

Extracció i reﬁnatge de gas

4

7,2 · 10-5

Nota

4,0 · 10-5

ETAPES
Exploració i estudis geosísmics

Transport del gas per canonada

Nota: El càlcul del risc del transport de gas per canonada s’ha basat en estadístiques de sinistres en
gasoductes, de 1986 a 2007, elaborades per la PHMSA (Departament de Seguretat del Transport per
Canonada de Materials Perillosos, del Ministeri de Transport dels Estats Units), sobre 325.000 milles
de gasoductes. Per determinar el risc individual s’han considerat 2.250 km de longitud de gasoducte
(des de Hassi R’Mel, a Algèria, fins a un lloc no precisat de la demarcació de Lleida, on se suposa
que hi haurà la central de cicle combinat) i un nombre de 350 persones afectades a banda i banda
del gasoducte (població situada a 50 m a banda i banda del gasoducte en una àrea amb densitat de
població de 1,5 h/km2).

Estimació del risc de les etapes en la cadena de
gas natural

El risc individual d’una sèrie d’etapes successives no pot ser determinat, simplement,
per una mera suma dels riscos individuals de
cadascuna de les etapes ja que el nombre de
persones afectades en cada etapa no és el mateix. Així doncs, el que es presenta a la taula
2.2 són els riscos individuals de les etapes.
2.4.2. Cadena de producció de biomassa
Bases de l’estudi

Les etapes del procés han estat ja detallades a la figura 2.1. No obstant això, a efecte
d’anàlisi del risc s’han agrupat etapes i, a
banda de la de generació elèctrica a la central tèrmica, es consideren les dues etapes
següents:
Etapa de cultiu, collita, assecatge i triturat de la biomassa
Etapa de transport des del camp de cultiu fins a la central tèrmica
En primer lloc, cal determinar el consum de
biomassa necessari per generar 400 MWe.
La quantitat depèn de l’espècie de biomassa
considerada. Tot seguit es calcula la super-
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fície necessària de cultiu. Finalment, es determina la quantitat de mà d’obra necessària per cultivar la biomassa necessària.
En els apartats següents es presenten els
resultats finals ja elaborats. La informació
sobre el PCI de la biomassa, la humitat i
la productivitat agrícola han estat extretes
de C.M. Gasol (2007) i el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i
Tecnològiques (CIEMAT, 2007). Les dades
sobre el personal necessari per hectàrea
cultivada, de la Fundació Lluís Nomen
(2007).
Dades de base per a la generació
elèctrica basada en la Brassica
carinata
Producció elèctrica: 400 MWe
Eficiència considerada en la cogeneració:
30%
PCI de la biomassa: 17,74 MJ/kg
Consum anual de biomassa: 2.705.750 t/a
(amb un 20% d’humitat)
Productivitat agrícola: 4,72 tones de
matèria seca per hectàrea i per any
(tms/ha/a)
Hectàrees de cultiu necessàries: 458.602 ha
Mà d’obra per hectàrea necessària: 6,7
hores/ha
Mà d’obra total necessària: 1.707 persones
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Taula 2.3.

Transformació
del FAR del cultiu i collita de
la biomassa en risc individual

Per a les dues espècies

FAR (Departament de Treball)

2,9

5,2 · 10-5

FAR (d’estadístiques de la
Fundació Lluís Nomen)

11,1

2,0 · 10-4

Font: J.M. Renau a partir de
dades del Departament de
Treball

Dades de base per a la generació
elèctrica basada en el pollancre
Producció elèctrica: 400 MWe
Eficiència considerada en la cogeneració:
30%
PCI de la biomassa: 18,2 MJ/kg
Consum anual de biomassa: 4.219.780 t/a
(amb un 50% d’humitat)
Productivitat agrícola: 13,5 tms/ha/a
Hectàrees de cultiu necessàries:156.288 ha
Mà d’obra per hectàrea necessària: 30,5
hores/ha
Mà d’obra necessària: 2.648 persones
El cultiu del pollancre requereix més personal per hectàrea que el de la Brassica carinata, principalment en les etapes de plantació
i recol·lecció (CIEMAT, 2007).
Poden sorprendre les xifres, però cal tenir
en compte que en el cas de la Brassica carinata la superfície que es cultiva és el 40,3%
de la total cultivable a Catalunya, mentre
que la del pollancre és del 13,7%.
Dades per a l’estimació del risc en l’etapa de
cultiu de la biomassa

El risc depèn del nombre de persones que
treballen en l’activitat agrícola. Per estimar
aquesta variable s’han considerat dues informacions disponibles. D’una banda, els valors
del FAR agrícola oficial a Catalunya del 2006:
FAR activitat agrícola: 2,9
D’altra banda, es disposa d’informació
de la Fundació Lluís Nomen de Catalunya d’accidents al camp durant el 2006
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Risc individual (a-1)

FAR del cultiu i collita
de la biomassa

i primer semestre del 2007, per mitjà
de la qual s’arriba a la conclusió que el
FAR real, a Catalunya, és molt més elevat:
FAR activitat agrícola real a Catalunya: 11,1
Aquest FAR s’ha calculat considerant 18
morts per accidents al camp durant el 2006
i una població que exerceix l’activitat agrícola estimada de 90.000 persones (tot i que
aquest nombre només exerceix en èpoques
específiques). Si es consideressin només els
34.000 pagesos professionals, el FAR seria
quasi tres vegades més.
Aquesta important diferència entre el
FAR oficial i el FAR real es deu, sobretot,
al fet que les estadístiques oficials dels
accidents només tenen en compte els treballadors per compte d’altri i no els autònoms, com són bona part dels pagesos
a Catalunya. A més, algunes bolcades de
tractor (una de les principals causes de
mortalitat) es comptabilitzen com a accidents de trànsit, depenent del lloc on
s’han produït.
Dades per a l’estimació del risc en l’etapa de
transport de la biomassa

En aquest cas, el risc depèn dels quilòmetres recorreguts pels camions que transporten la biomassa, ja seca i triturada,
des dels camps de cultiu fins a la central
de generació elèctrica. També depèn del
nombre de vianants amb els quals s’interrelacionin els camions en el seu recorregut.
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Taula 2.4.

Dades per a
l’estimació del risc del transport de Brassica carinata

Quantitat per camió

7,1 t/camió

Viatges necessaris

382.763 viatges/any

Quilòmetres anuals recorreguts

7.625.255 km/a

Índex de risc a Catalunya

0,0161 morts/M veh.-km

Risc global del transport

0,0161 x 7, 625 = 0,123 morts/a

Risc individual del transport
de Brassica carinata (Nota)

6,1 · 10-3 a-1

Nota: El càlcul del risc del transport de biomassa per carretera s’ha basat en estadístiques extretes
de l’Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya de 2004, del Servei Català de Trànsit (SCT), amb una
mobilitat total de 35.464,2 milions de vehicles-quilòmetres recorreguts i 571 morts (dades a 24
hores). La ràtio del nombre de morts seria doncs de 0,0161 morts/Mveh.-km. El nombre de persones
afectades pel pas dels camions s’ha suposat igual a 20 (és el nombre d’habitants en una franja de
100 m d’ample i 10 km de llarg d’una àrea rural amb una densitat de 20 h/km2)

Font: J.M. Renau

Taula 2.5.

Dades per a
l’estimació del risc del transport de pollancre

Quantitat per camió

10,9 t/camió

Viatges necessaris

387.136 viatges/any

Quilòmetres anuals recorreguts

7.742.716 km/a

Índex de risc a Catalunya

0,0161 morts/M veh.-km

Risc global del transport

0,0161 x 7,742 = 0,125 morts/a

Risc global del transport de pollancre (Nota)

6,2 · 10-3 a-1

Nota: El càlcul del risc del transport de biomassa per carretera s’ha basat en estadístiques extretes de
l’Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya de 2004, del SCT (Servei Català de Trànsit), amb un total
de 35.464,2 milions de vehicles-quilòmetre i 571 morts. El rati del nombre de morts seria doncs de
0,0161 morts/Mveh.-km. El nombre de persones afectades pel pas dels camions s’ha suposat igual a
20 (és el nombre d’habitants en una franja de 100 m d’ample i 10 km de llarg d’una àrea rural amb
una densitat de 20 h/km2)

S’ha suposat que la central tèrmica es troba
a deu quilòmetres de distància dels camps
de cultiu de la biomassa. Vegi’s les taules 2.4
(per al cas de la Brassica carinata) i 2.5 (per
al cas del pollancre).
Els valors del risc són pràcticament idèntics
perquè, encara que les quantitats anuals
que es transporten són diferents, la diferència de pesos específics entre les dues espècies ho compensa, de manera que els quilòmetres anuals recorreguts són pràcticament
idèntics.
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Font: J.M. Renau

Estimació del risc de les etapes en la cadena de
biomassa

A la taula 2.6 es presenten els valors de risc
determinat en cadascuna de les dues etapes
genèriques en què s’ha dividit la cadena de
biomassa per a la producció energètica.

2.5. Comparació del risc de les dues
cadenes
Si es compara el risc de les dues cadenes
(taula 2.7), es pot concloure que:
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Taula 2.6.

Etapes considerades en la determinació del
risc individual de la cadena
de biomassa des del cultiu i
la collita fins a la central de
generació elèctrica. Determinació del risc individual

FAR

Risc individual (a-1)

2,9

5,2 · 10-5

No és necessari

6,2 · 10-3

ETAPES
Cultiu i collita de la biomassa
Transport de la biomassa
Font: J.M. Renau

Taula 2.7.

Comparativa
del risc individual entre el gas
natural i la biomassa

Gas natural

Biomassa

ETAPES

Risc individual (a-1)

ETAPES

Risc individual (a-1)

Exploració i estudis
geosísmics

3,1 · 10-6

Cultiu i collita de la
biomassa

5,2 · 10-5

Construcció de la plataforma d’extracció de gas

1,3 · 10-5

Transport de la
biomassa

6,2 · 10-3

Extracció i reﬁnatge de gas

7,2 · 10-5

Transport del gas
per canonada

4,0 · 10-5

Font: J.M. Renau

En la cadena de gas natural els riscos en cada etapa són del mateix
ordre de magnitud (exceptuant la
d’exploració prèvia, amb un risc més
baix). El risc principal es troba en
l’etapa d’extracció i refinatge del gas,
ja que el seu valor és gairebé el doble que el del transport de gas per
canonada i sis vegades més que el
de la construcció de la plataforma.
S’ha de tenir en compte que el risc
individual de la construcció de la plataforma seria, en realitat, deu vegades més gran ja que el seu valor s’ha
distribuït en un període de vint anys,
mentre que la durada de la construcció s’ha suposat que era de només dos
anys.
En el cas de la biomassa, el risc principal es troba en el seu transport des
del camp fins a la central tèrmica.
Si s’accepten les dades estadístiques de la
Fundació Lluís Nomen sobre el nombre
real d’accidents en l’activitat agrícola a
Catalunya el 2006, amb un FAR resultant
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d’11,1, el risc individual en l’etapa de cultiu/collita seria de 2,0·10-4 (a-1), valor
que es pot considerar com a significatiu.
Com a conclusió final, el risc per a les
persones és més baix en el cas de la
cadena de gas natural, sobretot perquè
el risc associat al transport de la biomassa és notablement superior al de
les altres etapes d’una i altra cadena.
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3.1. Les fonts d’energia utilitzades
en la història de l’automoció
En aquest apartat es fa un inventari de les
fonts d’energia utilitzades fins a l’actualitat
en la història de la mobilitat, i es revisen els
avantatges i els inconvenients de cadascuna
amb relació a l’ús en els vehicles a motor
i a la qualitat de vida dels ciutadans. A la
vegada, es revisen les fonts d’energia i, en
especial, aquelles que, encara que a mode
de prova o experimental, s’estan desplegant
darrerament com a alternativa als combustibles convencionals (hidrocarburs derivats
del petroli): l’electricitat, els biocombustibles i l’hidrogen; així com les fórmules de
reconversió de les energies renovables en
noves fonts d’energia aplicables als automòbils.
3.1.1. Les diferents fonts d’energia
L’energia, com a capacitat de realitzar un
treball, es pot manifestar de maneres molt
diverses; però, bàsicament, es presenta com
a energia cinètica (capacitat de realitzar un
treball associada al moviment dels cossos
i, per tant, clau en la mobilitat sobre vies
públiques), energia química o tèrmica (clau
en els motors d’explosió dels vehicles automòbils perquè està molt relacionada amb la
temperatura i les reaccions dels combustibles), energia potencial (la que pot arribar a
transmetre un cos en moviment quan entra
en contacte amb un altre cos; per exemple,
en el cas de les col·lisions es produeixen lesions i desperfectes, per la qual cosa es compleix el principi de conservació de l’energia
en què tot el que es perd en energia cinètica
es guanya en energia potencial).
Tot i que una mateixa quantitat d’energia
pot realitzar la mateixa quantitat de treball,
segons com es manifesta aquesta energia
(cinètica, tèrmica o algun tipus de potencial) es pot aprofitar millor o pitjor a l’hora de
realitzar un treball.
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Les energies renovables són aquelles que es
produeixen de manera contínua i són inesgotables a escala humana. És a dir, l’energia
eòlica, que prové del vent; la hidràulica,
que prové de l’aigua; la solar tèrmica, que
aprofita la calor dels rajos que provenen del
Sol; la solar fotovoltaica, que transforma la
llum solar en electricitat; la geotèrmica, que
aprofita la calor de l’interior de la Terra; la
mareomotriu, que es fonamenta en l’oscil·lació del nivell del mar provocada per les
onades, els corrents i les marees; i l’energia
blava, que es basa en la diferència de salinitat entre aigües del mar i els rius.
L’objectiu de fer el món més sostenible i habitable tendeix a utilitzar al màxim aquests
tipus d’energia renovable. Però al sector de
l’automoció li costa utilitzar-les, ja que s’ha
basat sempre en altres fonts més contaminants: els combustibles fòssils, especialment.
Un cas a part és l’energia elèctrica, que
necessita energies renovables o fòssils per
generar-se. El moviment dels molins de
vent, les caigudes de l’aigua dels pantans i
la calor del Sol són recursos variables, però
pràcticament il·limitats i fins ara no s’han
introduït en el món de l’automoció, basat,
com s’ha dit, de manera massiva en els recursos no renovables: el carbó, el petroli o
el gas natural.
L’ús d’urani i d’altres elements radioactius en
el procés generador d’energia nuclear o atòmica és, per la seva banda, un punt i a part
en els processos de producció d’electricitat.

Al sector de l’automoció
li costa utilitzar energies
renovables, ja que s’ha
basat sempre en altres
fonts: els combustibles
fòssils, especialment
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És la biomassa agrícola
la que apunta com a
més influent entre els
biocombustibles de futur
per a l’automoció, ja que
inclou els residus generats
en activitats agrícoles
i agroalimentàries
que es poden utilitzar
directament com a
combustible o com
a matèria primera
per a l’obtenció dels
biocarburants
El subministrament d’energia és un procés
que requereix totes aquestes fonts d’energia
com a energia primària, la qual arriba de
diferents maneres al consumidor o usuari
(energia final). Aquest procés està entrant
en uns plantejaments de futur força interessants, ja que les energies primàries que
han ocupat el mercat energètic del trànsit
rodat durant un segle (carbó, gas natural,
petroli, butà i hidrocarburs, en general) estan derivant, gradualment, però de manera
irreversible, cap a energies primàries renovables que porten a energies finals sostenibles, mitjançant processos de transformació
energètica el menys contaminants possibles.
Els acords, sempre incomplerts, de Kyoto i
Copenhaguen sobre el medi ambient del
planeta són conceptes ja vinculants en les
decisions a llarg termini de la producció de
vehicles a motor.
Una consideració a banda es mereix la biomassa, que es refereix al conjunt de tota la
matèria orgànica d’origen vegetal o animal
que inclou els materials que procedeixen de
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la transformació natural o artificial. L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové
de la llum solar, la qual, gràcies al procés
de fotosíntesi, és aprofitada per les plantes
verdes i transformada en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèllules. Aquesta energia pot ser traspassada
per la cadena alimentària al regne animal.
L’energia acumulada a la biomassa pot ser
alliberada sotmetent-la a diversos processos
d’aprofitament energètic. L’aprofitament de
l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi,
ja que no té un impacte mediambiental
significatiu, atès que el CO2 que s’allibera
a l’atmosfera durant la combustió ha estat
prèviament captat pels vegetals durant el
seu creixement; per tant, el balanç final és
nul.
Els diferents productes que es consideren
dins del terme genèric de biomassa poden
ser de tipus forestal, productes i residus
que provenen dels treballs de manteniment
i millora de les masses forestals; del sector ramader i agroalimentari, que generen
residus i subproductes orgànics; o bé biomassa del tipus residual, és a dir, la fracció
orgànica dels residus sòlids urbans (RSU),
els fangs generats en les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) o els olis
vegetals usats com a aliments o per fregir
es poden assimilar a la biomassa residual,
que prové d’un procés de transformació artificial.
Però és la biomassa agrícola la que apunta
com a més influent entre els biocombustibles de futur per a l’automoció, ja que inclou
els residus generats en activitats agrícoles i
agroalimentàries que es poden utilitzar directament com a combustible o com a matèria primera per a l’obtenció dels biocarburants. Els cultius energètics són uns conreus
de plantes de creixement ràpid destinades
únicament a l’obtenció d’energia. El desenvolupament de conreus energètics acostuma
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a anar acompanyat del desenvolupament
en paral·lel de la indústria de transformació de la biomassa en combustible. Entre els
conreus energètics destinats a la producció
de biomassa destaquen els productors de
biomassa lignocel·lulòsica, tant d’espècies llenyoses (eucaliptus i pollancres) com
herbàcies (card) però, sobretot, els conreus
d’oleaginoses (colza i gira-sol) destinats a
l’obtenció d’olis vegetals molt aptes per ser
utilitzats com a carburants en el sector de
l’automoció amb poques variants en els motors tradicionals de combustió.
3.1.2. Les possibles aplicacions en
l’automoció
El món de l’automoció està sumit en una recerca profunda sobre les fonts d’energia més
convenients per al futur. Les línies més punyents d’investigació, prototips, nous models
o, fins i tot, inicis de producció limitades de
vehicles són, ara mateix, les següents:
Els biocombustibles

El bioalcohol és el producte alcohòlic, a partir de matèries vegetals (blat, sucre, fusta) i
residus orgànics per fermentació alcohòlica,
que pot ser utilitzat com a combustible. El
metanol compleix alguns dels requisits per
utilitzar-lo com a combustible, però presenta inconvenients mediambientals. En canvi,
l’etanol és un compost químic que es pot
utilitzar com a combustible (sol o barrejat
en quantitats variades amb gasolina); el seu
ús comença a estendre’s per anar substituint el consum dels derivats del petroli. El
combustible resultant de la barreja d’etanol
i gasolina es coneix com a gasohol o alconafta (dues barreges comunes són E10 i E85,
amb continguts d’etanol del 10% i 85%, respectivament).
El bioetanol, que pot tenir com a matèria
primera vegetals molt diversos (i això estén
arreu les possibilitats de cultiu i producció
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de combustible), té defensors i detractors.
Per uns es perfila com un recurs energètic
potencialment sostenible que pot oferir
avantatges mediambientals i econòmics a
llarg termini, al contrari que els combustibles fòssils; per altres és el responsable de
grans desforestacions i de l’augment del
preu dels aliments, perquè ocupa selves i
terrenys agrícoles per a la seva producció, i
es dubta a més de la seva rendibilitat energètica ja que els processos productius de bioetanol consumeixen gran quantitat d’energia. Actualment, hi ha tres països al món
que han desenvolupat programes significatius de bioetanol: els Estats Units, el Brasil
i Colòmbia, amb cultius molt diferents de
matèries primeres com es veu a la taula 3.1.
Els bioolis i el biodièsel són un altre gran grup
de combustibles amb importants possibilitats
de desenvolupament en el món de l’automoció. Els olis de caire vegetal són àcids grassos
de cadena llarga que s’extreuen a partir de
plantes oleaginoses com el gira-sol, la colza
o el card. Per als motors dels vehicles, la seva
utilització no pot ser directa al 100%, però
són evidents els seus efectes positius en les
reaccions químiques de la transesterificació,
per la qual els àcids grassos reaccionen amb
l’alcohol per donar lloc als èsters metílics o biodièsels, molt utilitzats ja en el món del motor.
L’hidrogen

Un vehicle d’hidrogen és un vehicle de combustible alternatiu que utilitza hidrogen diatòmic com a font primària d’energia per
propulsar-se.
Aquests vehicles utilitzen, generalment, l’hidrogen en la combustió (crema l’hidrogen
en un motor d’explosió com el de gasolina
i deixa CO2) o en la conversió de pila de
combustible (l’hidrogen es converteix en
electricitat a través de piles de combustible
que mouen motors elèctrics, amb un sistema similar al de les bateries).

08/10/2010 14:11:08

124

Energia, economia i seguretat: vincles estratègics

Taula 3.1.

Producció anual
d’etanol per països (20042008).

Classiﬁcació
mundial

Estat
1 Estats Units
2 Brasil
3 Unió Europea

(1)

4 Xina

2007

2006

2005

2004

9.000

6.498,6

4.855

4.264

3.535

6.472

5.019,2

4.491

4.227

3.989

733

570,3

715,00

597,00

528,00

501,9

486

1.017

1.004

964

5 Canadà

237,7

211,3

153

61

61

6 Altres (2)

128,4

83

1.663

1.469

1.157

7 Tailàndia

89,9

79,2

93

79

74

8 Colòmbia

79,9

74,9

ND

ND

ND

66

52,8

502

449

462

26,4

26,4

ND

ND

ND

17.335,2

13.101,7

13.489

12.150

10.770

9 Índia
10 Austràlia
Font: Industry Statistics:
Annual World Ethanol Production by Country (en anglès).
Renewable Fuels Association

2008

Producció mundial

Per als anys 2004, 2005 i 2006 s’han agregat les dades disponibles de països diversos de la Unió
Europea (França, Alemanya, Espanya, Regne Unit i Polònia)
(2)
Per als anys 2004, 2005, 2006 i 2007 s’han agregat les dades disponibles de països diversos
ND: No disponible
(1)

Els vehicles amb pila de combustible es consideren de zero emissions perquè l’únic subproducte de l’hidrogen consumit és l’aigua
que, addicionalment, pot també moure una
microturbina com a automòbil de vapor.
Un gran pacte entre bona part de les empreses productores d’automòbils del món
(totes les japoneses i americanes i part de
les europees) fixen el 2015 com a any de
llançament dels vehicles d’hidrogen al mercat. Tanmateix, l’absència en aquest acord
d’empreses alemanyes i italianes és sospitosa; i fa pensar que aquestes ja disposen de
prototips i fórmules de producció i xarxes
d’abastament d’hidrogen amb expectatives
de presentació en dates anteriors al 2015.
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nuïtat en els projectes pel problema del
pes de les bateries acumuladores de plom i
per les dificultats d’abastament. Els motors
elèctrics de la posada en marxa i dels mecanismes complementaris dels automòbils
han relegat històricament l’energia elèctrica
com a secundària en el món de l’automoció;
sorprenentment, l’ús dels motors elèctrics
en els ferrocarrils sí que s’ha generalitzat.

L’electricitat

Les grans empreses del motor han treballat
amb més intensitat els projectes de vehicles
híbrids amb fonts d’energia alternativa de
combustió i d’electricitat. Els híbrids “tradicionals” utilitzen el motor elèctric com a
suport d’un motor de gasolina o dièsel. Els
híbrids “endollables” permeten recarregar
les bateries amb una connexió de servei
elèctrica domèstica.

La utilització de l’energia elèctrica per a la
propulsió de vehicles automòbils és més
antiga que la dels motors d’explosió i combustió que utilitzen l’energia química dels
hidrocarburs, però no ha gaudit de conti-

Ara mateix, però, les línies dels vehicles
elèctrics han tornat a aparèixer amb vigor i constitueixen un sector creixent i
amb grans expectatives. Les grans empreses s’han començat a implicar quan han
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vist que empreses incipients dels països
emergents poden obrir un mercat molt
competitiu, que està començant amb vendes de vehicles industrials i de vehicles
de transport públic o de recollida de deixalles que depenen d’administracions públiques que promouen la mobilitat sostenible.

3.2. Les expectatives de futur
més sòlides sobre les noves fonts
d’energia dels vehicles automòbils
Aquí es fa referència a les noves tecnologies
en curs, realitzades a la pràctica o en desenvolupament, i s’exposa el posicionament
dels diferents sectors productius i de les administracions públiques davant del possible
esgotament del petroli.
Així mateix, es fa un esforç per recollir
arguments sobre els terminis previstos
per als canvis de font d’energia i, per
tant, les modificacions en les cadenes de
producció i en les estratègies d’aprovisionament de les noves fonts energètiques,
en paral·lel a tota la indústria automobilística històrica vinculada al petroli o a
banda d’aquesta.
3.2.1. El vehicle elèctric: conjuntura
i tecnologia
La crisi econòmica encara vigent i l’inexorable avenç de la protecció del medi
ambient s’han traduït el darrer any en
una escalada d’anuncis de prototips de
vehicles elèctrics de diferents marques.
Les marques japoneses i també les italianes estan fent ofertes que animen la resta del sector a presentar els seus “elèctrics”.

El Zeus, bus elèctric
fabricat a Figueres, té 120
quilòmetres d’autonomia
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Els vehicles industrials han estat un referent
històric dels vehicles elèctrics i, des d’aquest
punt de partida, s’han anat afegint models
elèctrics de busos i camions com el Zeus,
bus elèctric fabricat a Figueres amb 120 quilòmetres d’autonomia.
Els vehicles elèctrics més freqüents ara mateix són vehicles de combustible alternatiu
impulsats per un o més motors elèctrics.
La tracció pot ser proporcionada per rodes o
hèlixs impulsades per motors rotatius, lineals o inercials, o per aplicacions que tenen
els efectes del magnetisme com a font de
propulsió.
A diferència del motor de combustió interna
dissenyat per cremar combustible, el vehicle
elèctric obté la tracció de motors elèctrics
que reben l’energia d’alguna de les fonts
següents:
Energia emmagatzemada a bord amb
sistemes recarregables que, quan estacionen, emmagatzemen energia que
després consumeixen durant els desplaçaments, i ho fan amb energia química
(emmagatzemada en bateries), amb
energia elèctrica (emmagatzemada en
supercondensadors o bateries de liti com
les que es produeixen al jaciment de liti
més gran del món, a Salar de Uyuni, a
Bolívia) o emmagatzemant energia cinètica amb un volant d’inèrcia sense fregament.
Alimentació externa del vehicle durant
tot el seu recorregut, com pot ser el cas
dels ferrocarrils o del troleibús.
Fonts que permeten la generació elèctrica a bord del vehicle durant el seu
propi desplaçament, com són l’energia
solar generada amb plaques fotovoltaiques (sistema pur no contaminant) o
generada a bord utilitzant cèl·lules de
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combustible. L’energia nuclear només
es fa servir per submarins o portaavions.
Recàrregues en punts de subministrament elèctric domèstic (domiciliaris) o
en estacions de servei o posades de recàrrega d’una xarxa concebuda per a vehicles elèctrics.
3.2.2. Els vehicles que utilitzen biocombustibles
Generalment, com més gran és el contingut
d’etanol en una barreja amb gasolina, més
baixa és la conveniència per als motors habituals dels automòbils. L’etanol pur dissol materials com la goma i els plàstics i, per tant, no
es pot utilitzar, sense modificar, en motors. A
més, l’alcohol pur té un octanatge molt més alt
que la gasolina comuna i, per tant, cal canviar
la relació de compressió i la sincronització de
la guspira per obtenir el màxim rendiment.
Un vehicle concebut per a gasolina pura que
passi a utilitzar etanol pur com a combustible, necessita carburadors i caudals més grans
(entorn d’un 35% d’augment). Si fos metanol
encara seria més gran (entorn d’un 50%).
Els motors d’etanol també necessiten un sistema d’arrencada en fred per assegurar la
vaporització suficient amb temperatures per
sota d’11ºC a fi de maximitzar la combustió,
evitar problemes d’arrencada amb el motor
fred i reduir al mínim la no-combustió de
l’etanol no vaporitzat. Tanmateix, la barreja
de gasolines amb un percentatge entre el
10% i el 30% d’etanol no necessita, en general, cap modificació del motor. La majoria
dels vehicles actuals poden funcionar amb
aquestes barreges sense problemes.
Els bioolis i el biodièsel

Una de les aportacions tecnològiques més
sorprenents dels darrers anys respecte al
disseny de motors, ha estat la possibili-

IDES_2010_FIN.indd 126

Les modificacions del
motor Elsbett permeten als
vehicles dièsel funcionar
tant amb gasoil com amb
oli vegetal amb un bon
rendiment termodinàmic
tat de fer-los funcionar directament amb
combustibles d’oli vegetal en brut (sense refinar) en lloc d’utilitzar combustible
fòssil. Aquest és el cas de la transformació del motor dièsel (d’1 a 12 cilindres)
dissenyat per l’empresa alemanya Elsbett
Konstruktion, fundada el 1964 a Hipolstien, que ha obtingut reconeixements internacionals pels beneficis ecològics que se’n
deriven, ja que és un sistema que crema
tot el combustible i no allibera contaminació sensible a l’escapament. Per tant,
és un motor preparat per a la combustió
d’oli vegetal cru que no deixa substàncies
residuals. Això significa que té un millor
rendiment: proporciona més energia mecànica útil tenint en compte que intercanvia molt poca calor amb el medi perquè
no necessita el sistema de refrigeració
convencional.
Els elements mecànics que el distingeixen
d’un motor dièsel convencional són un
pistó articulat a la part superior aïllada
tèrmicament i acústicament situat dins
d’una cambra de combustió esferoïdal, un
o dos injectors per cilindre que injecten
l’oli tangencialment i això permet una
perfecta nebulització (la barreja d’aire
combustible és molt fina i això evita que
es facin dipòsits carbonosos i de nitrogen). L’oli és també refrigerant i lubricant
i això estalvia peces i pes i, malgrat que
la temperatura del nucli de combustió és
altíssima (1.300ºC), la zona del contacte
amb el pistó no supera els normals 650ºC
de qualsevol motor
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Les modificacions del motor Elsbett permeten als vehicles dièsel funcionar tant amb
gasoil com amb oli vegetal amb un bon rendiment termodinàmic, i tot i que no és l’únic
dels motors coneguts amb policarburants, sí
que és l’únic sistema aplicable a qualsevol
motor dièsel (que no tingui elements ceràmics) amb una mínima intervenció i per un
cost molt raonable (anul·lar la cambra d’aigua de la refrigeració, canviar la tapa dels
cilindres i afegir un radiador d’oli refrigerant). Ja es comença a utilitzar el neologisme d’elsbetitzar un motor dièsel.
3.2.3. El vehicle d’hidrogen i les seves
possibilitats
El gran repte de convertir l’hidrogen en
combustible està en el seu emmagatzematge a les hidrogeneres (llocs d’aprovisionament o estacions de servei) i als vehicles ja
que d’això depèn, en gran part, l’autonomia
dels vehicles (pot oscil·lar entre 270 i 400
quilòmetres) i, per tant, el seu impacte comercial.
La clau del vehicle d’hidrogen és la pila de
combustible que extreu els electrons d’hidrogen per convertir-los en electricitat. Les
piles han aconseguit un bon nivell d’eficiència. Un motor de 60 kW (82 CV) pot
permetre arribar a velocitats iguals que les
mitjanes dels vehicles actuals.
Les hidrogeneres poden obtenir l’hidrogen
per electròlisi de l’aigua amb l’energia elèctrica renovable excedentària de parcs eòlics o
plaques solars instal·lades a prop de l’estació
de servei. Ara mateix, sense un pla fort que garanteixi una promoció d’aquests vehicles, invertir en aquesta línia resulta, encara, arriscat.
L’hidrogen, que s’està analitzant com a combustible alternatiu, té com a gran problema
el gran volum que ocupa en estat gasós i la
baixa temperatura i gran pressió que requereix en estat líquid. Una alternativa possible
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per contenir-lo o transportar-lo és fer-ho en
molècules d’etanol i alliberar-ho, després, en
un reformador d’hidrogen que alimenta una
cel·la de combustible amb hidrogen alliberat.

3.3. La inﬂuència en la seguretat
viària de les diferents fonts
energètiques en l’automoció
És evident que les noves fonts d’energia
per a l’automoció, encara incipients, no
tenen prou recorregut com per valorar la
seva influència positiva o negativa en la
producció dels accidents de trànsit. Però
cal cercar arguments, el més sòlids possibles, sobre els diferents aspectes que d’una
manera o altra poden influir en la seguretat o inseguretat viària. Sense altres taules
de dades que les històriques relacionades
amb els motors d’explosió i de combustió
i amb una minsa, per no dir inexistent, sinistralitat dels vehicles alternatius, s’hauran de fer consideracions, probablement
molt subjectives, sobre els factors de risc
viari i com evitar-los.
3.3.1. Els elements deﬁnidors del vehicle
La relació potència/pes i la velocitat màxima han estat sempre els factors definidors dels nous models de vehicles
impulsats per motors d’explosió o de
combustió. Una relació potència/pes molt
elevada i una velocitat màxima excessiva
comporten una pitjor adherència i suposen, a mans de conductors inexperts en
determinades condicions de la via, un risc
important que fins i tot pot ser més greu
en casos de conductors amb el temps de
reacció alterat.
Òbviament, aquesta nova etapa, amb els
nous combustibles i les noves fonts d’energia, constitueix una oportunitat per revisar
aquests dos conceptes que, sens dubte, han
estat d’importància cabdal en la producció
d’accidents de trànsit.
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El nou vehicle ideal en matèria de seguretat
viària seria aquell al qual, en funció de la via
i el conductor, se li pogués aplicar un sistema d’alimentació i de regulació de velocitat
ajustat a cada moment. Aquesta versatilitat
podria ser aportada per la fàcil modulació i
àgil resposta de la potència elèctrica.
Aquestes fórmules tindrien una millor incidència en la seguretat viària, si aquests
sistemes fossin d’una aplicació automàtica que evités la decisió dels conductors
de transmetre a l’accelerador els impulsos
agressius o competitius generadors de risc.
Es tracta d’aconseguir dispositius elèctrics o
electrònics intel·ligents que mantinguin el
ritme del vehicle en paràmetres de normalitat i moderació. Projecte gens senzill, per
cert.
3.3.2. La conducció moderada i racional
És ben cert que no s’ha estat capaç de regular el trànsit viari per una directiva que, a
l’estil de la Directiva 89/391/CEE, relativa
a l’aplicació de les mesures per promoure la
millora de la seguretat i la salut dels treballadors en el treball, aporti un marc homogeni en l’àmbit europeu i que obligui els països membres a estendre les exigències per
a una conducció moderada a la carretera;
clau de volta per a una reducció de les xifres
d’accidents i morts a les xarxes interurbanes. La velocitat mitjana d’una xarxa viària i
les puntes de velocitat són els referents més
importants de la seguretat o inseguretat viària.
Però els nous combustibles, les noves fonts
d’energia i els nous prototips i models de
vehicles a motor es creen perquè hi ha prou
acords de caràcter internacional sobre la necessitat de reduir la contaminació, combatre
l’efecte hivernacle i disminuir la producció de
residus. El sector de l’automoció ha aportat
fins avui gran quantitat d’inconvenients per
a la qualitat de vida dels ciutadans del món.
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El conjunt de nous vehicles té el denominador comú del funcionament net. És millor vehicle el que menys contamina. Això
permet una conducció més racional, econòmica, eficient, mediambiental i sostenible
que requereix circulacions més compactes i
homogènies amb una velocitat relativa que
tendeixi a zero entre els vehicles i en què
les acceleracions i desacceleracions siguin
anècdota i, per tant, el risc d’accident molt
menys probable.
3.3.3. El reciclatge de vehicles i conductors
La normativa vigent permet l’expedició dels
permisos de conduir a persones per manejar
vehicles amb motors de gasolina i dièsel. Les
noves concepcions dels vehicles amb altres
fonts d’energia presenten interrogants sobre
la manera de conduir-los i les possibilitats
de dominar-los, com a mínim diferents als
produïts fins ara.
Fins avui no ha estat possible fer el reciclatge dels conductors ja que l’obtenció del
permís de conduir té un tractament d’acte
administratiu permanent (tret que es demostri per infraccions o accidents un risc
evident en algun usuari). Tanmateix, la directiva europea que exigeix als conductors
de camió i autocar per carretera a tenir, a
més del permís de conduir de la classe C o
D, un certificat d’aptitud professional (CAP)

El nou vehicle ideal en
matèria de seguretat
viària seria aquell al
qual, en funció de la
via i el conductor, se
li pogués aplicar un
sistema d’alimentació i
de regulació de velocitat
ajustat a cada moment

08/10/2010 14:11:08

129

Fonts d’energia i seguretat viària
Josep Lluís Pedragosa

Una nova tecnologia
en els vehicles i unes
prestacions diferents a les
que han estat vigents fins
ara podrien estendre el
reciclatge dels conductors
de la mateixa manera
que els vehicles passen,
periòdicament, la ITV

estendre el reciclatge dels conductors de
la mateixa manera que els vehicles passen,
periòdicament, la inspecció tècnica obligatòria (ITV). És una gran oportunitat per implantar un recurs de seguretat viària que,
fins avui, cap polític ha estat capaç de promoure pels efectes de disgust que tindria
entre la gran massa del cens de conductors
en actiu.

Glossari

que demostri uns coneixements, aptituds i
actituds que garanteixin la seguretat viària,
obliga al reciclatge cada cinc anys amb un
curs de 35 hores de formació en un centre
acreditat.

Octanatge: El grau d’octà (C8H18) és la
proporció d’hidrocarburs de vuit carbonis
de la gasolina habitual. L’índex d’octà mesura la velocitat de detonació d’un combustible líquid en unes condicions d’anàlisi
estàndard, i és una mesura de la qualitat
d’aquest combustible.

Una nova tecnologia en els vehicles i unes
prestacions diferents a les que han estat vigents fins ara, amb els vehicles amb motor
d’explosió o combustió per conduir turismes, motocicletes i ciclomotors, podrien

Transesterificació: Procés de transformació de productes esterificats. Un èster és
el producte resultant de la combinació d’un
àcid i un alcohol amb eliminació d’aigua
(esterificació).

IDES_2010_FIN.indd 129

08/10/2010 14:11:08

IDES_2010_FIN.indd 130

08/10/2010 14:11:08

4

131

La seguretat informàtica
com a garantia de
subministraments

Manel Medina

IDES_2010_FIN.indd 131

08/10/2010 14:11:08

132

IDES_2010_FIN.indd 132

08/10/2010 14:11:08

133

La seguretat informàtica com a garantia de subministraments
Manel Medina

4.1. La informàtica i l’energia
La informàtica ha creat una dependència
a tots els àmbits d’activitat industrial o administrativa. Per aquest motiu, no és difícil
imaginar que també afecta l’energia que
es consumeix al món, però també existeix
una relació de mútua dependència entre la
distribució d’energia i la informàtica: d’una
banda, no poden haver-hi serveis informàtics sense energia elèctrica; i, d’altra banda,
no es poden distribuir eficientment les diferents formes d’energia (gas, llum, combustibles fòssils) sense un adequat tractament de
la informació sobre les necessitats i les capacitats productives o d’emmagatzematge.
L’abaratiment dels sistemes informàtics, la
memòria, els processadors, els discos, i el
sostingut augment del cost del petroli han
fet que les despeses energètiques per fer
funcionar els serveis informàtics comencin a
ser prou significatives per amoïnar els seus
responsables:
Google ha decidit instal·lar un dels seus
centres de procés de dades (CPD) a Islàndia perquè allí no necessitarà aire
condicionat per refredar els ordinadors.
Els sistemes d’informàtica en núvol
(cloud computing) s’estan estenent com
l’escuma, després que Amazon adoptés
una antiga idea (de la dècada dels noranta) el 2006. Els grans proveïdors de
serveis (Google, IBM, Microsoft, etc.)
han seguit aquesta idea. Ara, moltes administracions públiques ja s’estan plantejant utilitzar aquesta tecnologia per estalviar despeses, sobretot energètiques.
Quan es parla de despesa energètica per
proveir un servei informàtic, cal comptabilitzar molts elements, normalment oblidats:
L’energia elèctrica consumida directament pels ordinadors, discos i perifèrics.
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L’energia elèctrica necessària per mantenir les condicions de clima adients (refredar els ordinadors).
El transport dels equips i perifèrics.
Els desplaçaments dels operadors dels
sistemes.
El consum dels equips de comunicacions
entre el proveïdor d’aquests serveis (Internet) i el CPD de l’empresa.
La contractació de serveis públics d’informàtica en núvol (cloud computing)1 permet un estalvi considerable en totes aquestes despeses,
ja que es poden compartir amb usuaris d’altres departaments o delegacions de la nostra
empresa, o amb d’altres empreses completament alienes. Aquesta possibilitat de compartir recursos informàtics és especialment útil
en una perspectiva global, perquè les “hores
punta” d’utilització dels serveis es van desplaçant al llarg del dia, segons els fusos horaris
dels diferents països. Això permet tenir els ordinadors dedicats, majoritàriament, a usuaris
de països diferents, segons l’hora.

4.2. L’avaluació de la seguretat
informàtica
La sèrie de normes ISO 27000, que regula
l’avaluació de la seguretat de la gestió dels
sistemes d’informació, ja va reconèixer el
2005 que la seguretat informàtica no s’havia de mesurar en funció de la disponibilitat

Google ha decidit instal·lar
un dels seus centres de
procés de dades (CPD)
a Islàndia perquè allí
no necessitarà aire
condicionat per refredar
els ordinadors

1
Informàtica en núvol o cloud
computing és un sistema de
processament de la informació
distribuït entre molts ordinadors, sense que quedi clar
quins ordinadors estan treballant en un procés concret;
per això s’empra el símil del
núvol, perquè el procés s’hi
difon dins. El cloud computing
és molt útil en sistemes amb
molts usuaris que hi accedeixen de manera irregular,
perquè permet dedicar-los el
nombre d’ordinadors necessaris en cada moment, en funció
de la complexitat dels processos que demanin i del nombre
d’usuaris, deixant la resta
d’ordinadors del núvol lliures
per donar serveis a altres
usuaris d’altres organitzacions
o empreses.
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dels sistemes informàtics, sinó de la continuïtat dels processos de negoci que faciliten.
Aquesta norma ha anat evolucionant
amb la incorporació dels indicadors de
seguretat que s’utilitzaran per mesurar
aquesta qualitat de servei en l’execució
dels processos. L’avaluació del nivell de
seguretat assolit amb les mesures aplicades és un dels reptes que es vol superar
per garantir els subministraments, especialment a les infraestructures crítiques, i
en concret les vinculades a l’energia i el
transport.
4.2.1. Garantia de subministraments
Un dels àmbits en què s’ha evolucionat més
en els darrers mesos és en l’especificació
de requeriments de seguretat en les infraestructures crítiques per a la provisió de
serveis a la societat, entre els quals hi ha
els subministraments (llum i gas) i els mitjans de transport (ferrocarrils, mercaderies,
etc.).
En l’àmbit estatal s’ha creat el Centre
de Protecció d’Infraestructures Crítiques
(CPIC). Aquest centre, que depèn del Mi-

L’avaluació del nivell
de seguretat assolit
amb les mesures
aplicades és un dels
reptes que es vol
superar per garantir
els subministraments,
especialment a les
infraestructures crítiques, i
en concret les vinculades a
l’energia i el transport
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nisteri de l’Interior, coordinarà la seguretat d’unes 3.500 infraestructures a tot
Espanya en dotze sectors, entre els quals
destaquen:
Energia, nuclear, hídric, químic.
Transport, espai, recerca.
Finances, sanitat, alimentació, administració.
I, sobretot, els sistemes informàtics i de
telecomunicacions (TIC), per l’impacte
que té en la seguretat d’altres sectors,
generant un efecte dòmino.
Un 80% de les infraestructures crítiques
(IC) estan en mans privades, per la qual
cosa la cooperació pública i privada en
la seva protecció (Public Private Partnership, PPP) és fonamental, i des del sector
públic afecta tant els cossos de seguretat com les estructures de protecció civil. Aquesta cooperació s’ha de manifestar en tres àmbits: prevenció, resposta i
recuperació, que ha de ser el més àgil
possible, per minimitzar l’impacte a la
societat.
Segons la Directiva europea de protecció
d’IC de 8/12/2008, les entitats privades
propietàries d’IC estan obligades a disposar de plans de continuïtat de servei, tenint en compte les dependències amb altres sectors, i a disposar de mecanismes
d’intercanvi d’informació amb els agents
rellevants per a l’adient resposta i recuperació.
4.2.2. Capil·laritat del servei: CESICAT
En l’àmbit català, la protecció de les infraestructures, sobretot de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), està assumida pel Centre de Seguretat Informàtica
de Catalunya (CESICAT).
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Aquest centre, a banda de la seva pròpia
capacitat de coordinació i resposta als incidents de seguretat, s’ha proposat la identificació i creació d’una xarxa d’equips de
resposta privats, estesa pel territori català,
que s’encarregarà d’executar els plans de
contingència previstos en cada cas. També
té prevista la confecció de la relació d’IC de
Catalunya.

per identificar els usuaris, atès que actualment tots els terminals operatius han estat
contractats amb un operador, el qual està
obligat a verificar la identitat de tots els
seus clients i recollir les seves signatures
als corresponents contractes de prestació
de servei.

4.3. La identitat digital

No obstant això, encara queda pendent
la certificació fefaent de la identitat d’una
persona, a través d’un proveïdor d’identitat
de confiança, amb unes credencials segures
com poden ser els certificats de clau pública:

La gestió d’identitats dels usuaris a
Internet s’està estabilitzant. Ja s’han
aconseguit acords entre els principals
proveïdors d’identitat a la xarxa (Facebook, Google, etc.) per compartir les
credencials dels seus usuaris, de manera que amb les credencials (identificador d’usuari i contrasenya) d’un, es pot
accedir a altres. És el que s’anomena
federació d’identitats.
La plataforma de federació d’identitats que
sembla que s’ha consolidat és OpenID.
Com a complement dels sistemes d’identificació amb contrasenyes i targetes de
coordenades, s’està implantant la incorporació dels terminals de telèfon mòbil

Un 80% de les
infraestructures crítiques
estan en mans privades,
per la qual cosa la
cooperació pública
i privada en la seva
protecció és fonamental, i
des del sector públic afecta
tant els cossos de seguretat
com les estructures de
protecció civil

IDES_2010_FIN.indd 135

4.3.1. Certiﬁcació d’identitat

Els certificats de la FNMT2 estan desprestigiats, a causa del mal ús generalitzat
que se’n dóna.
El DNI-e és massa complicat de fer servir amb les administracions públiques i
d’adoptar per entitats privades, ja que
encara no s’han publicat les interfícies
de programació (API) per accedir a la
informació que permeti identificar els
ciutadans.
L’idCAT, emès per CATcert, és una bona
alternativa ja que, com que es pot utilitzar a través d’un port USB, facilita
molt la seva implantació, que és bona,
però encara lluny del que seria desitjable.
4.3.2. Biometria
La biometria és l’alternativa d’identificació segura, enfront dels dispositius
criptogràfics esmentats. La biometria
permet identificar una persona a través d’algun dels seus atributs personals,
sense que faci falta que porti al damunt
o connecti cap dispositiu a l’ordinador
que l’ha d’identificar per fer algun tràmit.

2
Fàbrica Nacional de la
Moneda i Timbre, que a més
de moneda de curs legal i
targetes de crèdit, també emet
certificats de signatura-e per a
usuaris de l’Agència Tributària
de l’Estat espanyol.
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La biometria permet
identificar una persona a
través d’algun dels seus
atributs personals, sense
que faci falta cap disposituiu
S’està començant a distingir entre dos tipus
de biometria:
Biometria dura: la tradicional, que identifica les persones per atributs físics (cara,
veu, empremta digital, geometria de
mans o venes, iris, retina). Aquests sistemes comencen a estar regulats, tant pel
que fa a la seva fiabilitat i confiança com
a la necessària protecció de dades (patró
d’identificació biomètrica). El problema
que s’ha detectat és el gran perjudici que
pot causar a una persona el robatori o la
suplantació del seu patró d’identificació
biomètrica, cosa que permetria a l’altra
persona suplantar la seva identitat, sense
possibilitat de canviar l’acreditació, ja que
una persona no es pot canviar fàcilment
l’empremta digital o la cara o la veu.
Biometria tova: consisteix a identificar els
usuaris pel seu comportament amb l’ordinador. Per evitar els problemes esmentats
de la biometria dura, s’estan implantant
altres sistemes d’identificació dels usuaris
basat en el seu comportament o hàbits de
conducta. Aquesta biometria no és tan segura com la tradicional, però aporta elements d’identificació addicionals, que poden complementar altres mètodes quan
comencen a ser considerats insuficients,
com per exemple en la lluita antifrau en
aplicacions financeres.
4.3.3. Privacitat
La confidencialitat de les dades personals continua sent un dels punts
febles dels sistemes informàtics i
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d’Internet, especialment a les xarxes
socials i els nous sistemes de realitat
augmentada.
Cada cop hi ha més gent que utilitza la xarxa
per emmagatzemar-hi dades personals: agendes, calendaris, activitats... I també imatges o
documents confidencials. Aquesta capacitat
d’emmagatzematge de la xarxa s’ha vist incrementada amb la generalització dels serveis
d’informàtica en núvol (cloud computing), que
permeten a molts ordinadors col·laborar en
la producció de serveis d’emmagatzematge o
computació. En aquests moments no està clara la capacitat real de garantir la confidencialitat d’aquesta informació, bé sigui per la imprecisió dels sistemes de protecció propis de les
aplicacions que ho gestionen, o per la manca
de compromís dels proveïdors de serveis.
Els sistemes de realitat augmentada consisteixen en la composició d’imatges virtuals creades a partir de la superposició de les imatges
(reals) captades pels dispositius mòbils (telèfons, PDA) i les generades a partir d’informació obtinguda de fonts digitalitzades, sobretot Internet. D’aquesta manera s’enriqueixen
les imatges captades per l’usuari amb informació contextualitzada geogràficament, de
manera que l’usuari pot veure sobreposada,
per exemple, la imatge d’un edifici singular
amb informació relacionada (data de creació, autor, horari de visita, contingut, etc.).
Per aconseguir aquesta informació, cal que el
dispositiu mòbil de l’usuari transmeti a la xarxa dades sobre la seva ubicació i les imatges
captades, perquè puguin ser analitzades per
l’aplicació, s’identifiqui el que es veu i es lliuri
a l’usuari la informació que es considera que
li pot ser d’utilitat en aquell moment, en funció de l’activitat que la persona declari que fa:
turisme, compres, negocis, treball. Aquestes
aplicacions poden ser usades per les empreses
per controlar les activitats dels seus treballadors, o per les administracions per conèixer
les preferències dels visitants d’una ciutat o
d’un esdeveniment comercial o esportiu.
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4.4. La ciberseguretat
Aquest és, probablement, el tema més “calent” de la seguretat informàtica, ja que és el
que provoca més maldecaps i pèrdues econòmiques en diversos fronts i que, per tant, està
generant més esforços de prevenció i reacció.
4.4.1. Frau ﬁnancer
El frau financer no acaba de ser esborrat
dels problemes que preocupen els administradors dels sistemes informàtics de les entitats financeres. Els mètodes per cometre
frau als usuaris són, fonamentalment:
Phishing: pescar credencials dels clients
d’entitats financeres.
Pharming: suplantar portals d’entitats
financeres o de compres per Internet.
Engany del nigerià, que consisteix a
enganyar un incaut, que es creu intelligent, fent-li creure que pot fer un favor a una persona amb problemes per
cobrar una elevada quantitat de diners
en un país “complicat”. L’incaut avança
uns diners per fer unes gestions o viatja
al país de l’estafador i llavors el poden
extorsionar més fàcilment.
El mercat negre de les targetes de crèdit.
Aquest any han començat els microrobatoris: gent que s’inventa ofertes aparentment
molt econòmiques i atractives, per exemple entrades de cinema a 1 euro. Molta
gent les compra i no les arriba a rebre mai.
4.4.2. Guerra cibernètica
Els governs comencen a estar força amoïnats
per la possibilitat que pirates informàtics puguin aconseguir el control remot d’infraestructures crítiques, com s’ha comentat abans.
És per aquest motiu que els exèrcits de 120
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països s’estan preparant per a una lluita al
ciberespai, com a nou “escenari d’operacions”; el cinquè, després de terra, mar, aire i
espai. Segons una enquesta de McAffe a 600
experts de catorze països, el 54% dels experts en seguretat informàtica enquestats a
tot el món van reconèixer haver patit atacs de
denegació de servei (DoS) a gran escala per
adversaris d’alt nivell, com podrien ser organitzacions criminals, terroristes o governs.
Un 59% van denunciar “infiltrats d’alt nivell”
amb els quals podrien estar implicats governs
estrangers. Geòrgia i Estònia, entre molts altres governs, han patit atacs d’aquest tipus
amb les fortes sospites que han estat provocats per Rússia o la Xina (GhostNet), tot i que
no hi ha proves concloents. També els Estats
Units ha provocat atacs cibernètics com a suport d’atacs per terra i aire al Pròxim Orient.
S’estan planificant exercicis de cibertempestes, orientats a provar l’eficiència dels sistemes de comunicacions en cas d’un ciberatac.
La Unió Europea ja ha proposat un acord per
limitar els ciberatacs, o almenys per aconseguir el compromís dels països signants dels
acords de no atacar hospitals o sistemes de
distribució d’aigua, per exemple.
4.4.3. Màﬁes cibernètiques
El crim organitzat està cada cop més ben
organitzat, ja que permet aconseguir una
“rendibilitat de la inversió” millor que en
el cas del crim tradicional. Als mètodes de
frau financer esmentats, s’hi afegeixen pràc-

Els exèrcits de 120 països
s’estan preparant per a
una lluita al ciberespai,
com a nou “escenari
d’operacions”; el cinquè,
després de terra, mar, aire
i espai
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tiques més típiques d’organitzacions multinacionals com, per exemple, la contractació
de treballadors “temporals” que durant un
temps (fins que són descoberts per la policia)
s’encarreguen de fer de “mules”, és a dir, de
transportar diners d’un banc a un altre, per
trencar el fil conductor de les investigacions
que persegueixen els criminals. La diferència davant de situacions anteriors consisteix
en el fet que ara aquestes persones pensen
que estan treballant per a una multinacional,
que estan fent una tasca comercial, cobrant
factures i lliurant l’import a la “casa mare” a
canvi d’una comissió. L’únic que pot fer sospitar els “contractats” és que aquestes comissions són massa altes per una feina normal.
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Aquestes màfies també estan comercialitzant serveis d’espionatge a través d’ordinadors contaminats amb els seus programes espia “privats”. Es pensa que pot
haver-hi més de 40 milions d’ordinadors
compromesos per un sol d’aquests programes.
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5.1. Introducció
El desenvolupament de les poblacions
humanes ha estat marcat per la capacitat
d’obtenir i aprofitar l’energia del medi. El
domini de les fonts d’energia de l’entorn
per obtenir calor, per facilitar el transport
de béns i persones o per aconseguir un major rendiment de la força de treball, ha estat cabdal i, segurament, un dels principals
condicionants per al desenvolupament social, tal com avui el coneixem. No obstant
això, quan es parla de les fonts d’energia
que han estat dominades per l’home, probablement cap no ha estat tan important com
el control de les fonts d’aliments.
Efectivament, el domini de les fonts d’aliments ha fet possible el pas de les societats
de caçadors nòmades a les societats sedentàries. Avui, aquestes poblacions sedentàries
ho són, de sedentàries, en un doble sentit.
D’una banda, perquè al llarg dels anys s’han
anat establint en uns determinats entorns
tenint en compte les seves possibilitats de
produir, entre altres coses aliments. D’altra
banda, perquè això ha dut a unes societats
cada cop menys actives físicament, a causa
d’uns avenços tecnològics cada cop més a
l’abast de majors masses de població, sobretot als països occidentals. Vivim en unes societats amb un alt desenvolupament tecnològic que s’adreça a l’aprofitament energètic
i condiciona una explotació del medi natural que permet reduir la despesa d’energia
física dels individus que les constitueixen.
Per tant, quan es tracta l’associació entre
l’energia i la salut cal tenir en compte el doble component esmentat. D’una banda, que
l’explotació del medi ha comportat canvis
importants en l’entorn que han determinat
condicions rellevants per a la població humana, com són la contaminació atmosfèrica, alguns tipus d’accidents naturals i d’altres relacionats amb les conductes que es
deriven d’un ús determinat de la tecnologia,
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com els accidents de trànsit i els fenòmens
d’escala global com ara el canvi climàtic.
Tots ells tenen gran impacte sobre la salut,
però es tractaran marginalment en aquesta
anàlisi perquè han estat abordats, amb més
deteniment, en informes anteriors de l’Observatori del Risc. D’altra banda, en canvi,
l’informe actual se centra més en aquells
factors relacionats amb els hàbits i els costums de les persones individuals que tenen
a veure amb l’energia, com són l’alimentació i l’activitat física i la seva repercussió
sobre la salut.

5.2. Fonts d’energia i salut
Cal repassar, encara que sense dedicar-hi
gaire extensió perquè ja ha estat tractat en
altres volums de l’informe de l’Observatori del Risc, les conseqüències sobre la salut
de diverses fonts (o formes de producció)
d’energia. La majoria han estat analitzades
des del vessant dels problemes de la contaminació de l’aire i de l’aigua que provoquen
i, en conseqüència, dels efectes nocius sobre
el medi i el clima. Pensem en la contaminació derivada de la combustió de productes
fòssils (carbó i derivats del petroli). Tot i
això, aquest tipus de contaminació és atribuïble, tan sols en part, a la producció se-

Vivim en unes
societats amb un alt
desenvolupament
tecnològic que s’adreça a
l’aprofitament energètic i
condiciona una explotació
del medi natural
que permet reduir la
despesa d’energia física
dels individus que les
constitueixen
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cundària d’energia (en centrals tèrmiques),
i bàsicament la responsabilitat rau en la
seva utilització com a combustible en la indústria i el transport (públic i privat). Tal
com ja es va assenyalar en tractar del canvi
climàtic, les conseqüències dels productes
de la combustió de fonts d’energia fòssil
sobre la salut estan molt lligades a l’increment de les malalties de l’aparell respiratori com són l’asma i la malaltia respiratòria
obstructiva crònica, i el càncer de laringe i
de pulmó, que suposen una de les amenaces
més greus per a la salut de les persones que
viuen en grans ciutats. També, a més dels
efectes crònics, s’ha estimat que la contaminació de l’aire té efectes a curt termini,
amb un augment de la mortalitat diària del
3% per cada augment de 50 micrograms/
m3 de diòxid de sofre (també anomenat
black smoke, en anglès) tal com va mostrar
un estudi efectuat a dotze ciutats europees
(KATSOUYANNI, K. [et al.], 1997).
Una altra activitat que s’ha considerat que
podria comportar perjudicis sobre la salut
és la que té a veure amb la producció, l’emmagatzematge i el transport d’electricitat,
perquè s’ha relacionat amb determinats
tipus de càncer, com ara la leucèmia, els
limfomes o els tumors cerebrals (JOHANSEN, C. [et al.], 2007). No obstant això,
la majoria d’estudis efectuats corresponen
a dissenys anomenats ecològics (basats en
territoris més que en persones individuals)
en els quals és molt difícil atribuir l’efecte
a una causa única (NICHOLS, L. i SORAHAN, T., 2005). També són comuns els estudis realitzats als treballadors d’aquestes
indústries, que en general obtenen efectes
poc significatius o, fins i tot, en alguns casos s’han descrit resultats paradoxals, en
el sentit que aquestes persones presenten
riscos de malaltia o mortalitat inferiors als
de la població general. És el que s’anomena efecte del treballador sa que es deu,
principalment, al resultat de la selecció
prèvia que es fa a les persones que han de
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L’efecte del treballador sa
es deu, principalment,
al resultat de la selecció
prèvia que es fa a les
persones que han de
treballar en empreses o
llocs específics de feina
que poden comportar un
nivell elevat de risc
treballar en empreses o llocs específics de
feina que poden comportar un nivell elevat de risc (com, per exemple, les plantes
nuclears). En aquests casos, a més de seleccionar les persones amb un bon nivell
de salut, els llocs de treball estan ben remunerats —i, per tant, es troben en nivells
socials més alts que la resta de treballadors
industrials— i segueixen controls de salut
rutinaris molt més estrictes; de manera que
tots aquests factors, en conjunt, faciliten
que aquests treballadors experimentin una
millor salut que la població en el seu conjunt (NICHOLS, L. i SORAHAN, T., 2005
i ROGEL, A. [et al.], 2005). Pel que fa a
l’exposició a les ones ionitzants i electromagnètiques de la població general, la majoria d’estudis són poc concloents respecte
als seus efectes sobre la salut i assenyalen
que es necessiten estudis amb metodologia
més precisa per tal de determinar si tenen
efectes nocius (FATIGONI, C., 2005).
L’altre aspecte important que cal tenir en
compte són els riscos derivats de l’ús, i sobretot de la producció, de l’energia atòmica.
Malgrat el gran nivell de seguretat de les
plantes nuclears, amb relació a la contaminació de les persones que hi treballen i de
les que viuen a la vora, malauradament al
llarg de la història hem hagut d’assistir a
diversos accidents (molt greus, com el de
Txernòbil, i d’altres no tan greus, però que
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han comportat fugues de material radioactiu) que han posat en evidència el perill que
poden suposar i com pot ser de devastadora aquesta font d’energia en cas d’accident
(HARTL, G.; HOFFMAN, M. i FLEMING, M.,
2005). El problema és precisament la seva
capacitat d’afectar grans volums de població i els perjudicis que comporta. Segons
estimacions dels diversos estudis desenvolupats després de l’accident de Txernòbil,
els casos de càncer diagnosticats en menors
de 17 anys de l’àrea d’influència de la radiació provocada per l’explosió de la central
i, per tant, atribuïbles completament al nivell conseqüent de radiació de la zona, són
un 80% superiors als càncers de la mateixa
naturalesa en altres zones de Rússia sense
radiació. També s’ha observat que, al cap de
deu anys, el nivell de risc de desenvolupar
càncer en les persones que van participar en
els treballs de descontaminació després de
l’accident (liquidadors) és 4,3 vegades més
alt que en la resta de la població de la regió
(BENNET, B.; REPACHOLI, M. i CARR, Z.
[ed.], 2006).

5.3. El desequilibri energètic en els
estils de vida
Malgrat no estar exemptes de desigualtats,
les societats occidentals actuals són opulentes i la disponibilitat de recursos alimentaris
ha esdevingut una conquesta social, alhora
que una font de problemes de salut. La disponibilitat d’aliments, que ha suposat la reducció dels problemes de salut lligats a la desnutrició o a l’alimentació escassa i poc variada,
ha comportat paradoxalment nous problemes de salut lligats a l’excés d’aliments.
Els problemes de salut més clarament relacionats amb aquest balanç inadequat de
l’energia adquirida mitjançant els aliments
i la gastada amb el treball físic són l’obesitat i el sedentarisme. Alhora, aquests dos fenòmens estan estretament relacionats amb
altres problemes de salut, sobretot crònics,
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que estan adquirint o han adquirit dimensions epidèmiques, com ara les malalties cardiovasculars, el càncer o la diabetis. Així, si
bé amb els recursos alimentaris disponibles
seria possible garantir la subsistència de la
població i amb els energètics a l’abast el seu
confort, el patró de consum actual ens està
portant a una societat cada cop menys activa, més obesa i, d’alguna manera, menys
saludable. No hi ha dubte que l’esperança
de vida de les poblacions dels països occidentals ha crescut molt durant els darrers
anys, però podem dir que la forma de consum ha estat un factor limitant del potencial
benestar que el progrés ens podia oferir. Segurament els canvis en el desenvolupament
tecnològic han estat més ràpids que la nostra capacitat d’adaptació.
En paral·lel, el control de les fonts d’energia ha incrementat enormement el confort
de les societats occidentals, de manera
que s’ha facilitat el treball, el transport,
la calefacció i refrigeració de les vivendes, la qualitat i seguretat dels aliments i,
en definitiva, la vida quotidiana. Això ha
comportat la producció intensiva de béns
—entre ells, els alimentaris, amb la con-

Si bé amb els recursos
alimentaris disponibles
seria possible garantir la
subsistència de la població
i amb els energètics a
l’abast el seu confort, el
patró de consum actual
ens està portant a una
societat cada cop menys
activa, més obesa i,
d’alguna manera, menys
saludable
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seqüent disminució del preu i la millora
de l’accessibilitat—, la generalització dels
viatges d’oci i, en definitiva, la capacitat
de consum i altres millores enteses com a
qualitat de vida en les societats benestants.
De manera que mentre que els patrons de
consum en termes de quantitat d’energia
ingerida en forma d’aliments no solament
no han canviat sinó que s’han incrementat,
la despesa per al treball físic s’ha reduït
dràsticament. En altres paraules, els canvis
en els estils de vida han suposat un excés
d’ingressos i una reducció de despesa energètica física.

5.4. L’obesitat i el sedentarisme

Figura 5.1. Prevalença de
sobrepès i obesitat en homes
de 18 o més anys d’edat, segons grups d’edat. (Catalunya,
2006)

Els indicadors que serveixen per analitzar
la magnitud i la tendència d’aquests desequilibris i el seu impacte sobre la salut de la
població en l’àmbit de la salut pública són,
entre d’altres, la prevalença d’obesitat i del
sedentarisme.

Per a la mesura de l’obesitat s’utilitza la
informació, obtinguda a partir d’exàmens
de salut, relativa al pes i la talla. Per mesurar el grau d’activitat física de la població
s’utilitzen enquestes que mitjançant qüestionaris permeten classificar les persones
en diferents nivells d’activitat segons la
quantitat de temps dedicat i la intensitat
de l’activitat realitzada. En ambdós casos
la informació s’obté a partir de mostres
aleatòries de la població de Catalunya.
Per definir el sobrepès i l’obesitat es calcula
l’índex de massa corporal (IMC), que és el
resultat de dividir el pes (mesurat en quilograms) pel quadrat de la talla (mesurada
en metres). Amb aquest índex es formen les
categories següents: a) baix pes quan l’IMC
< 18,5; b) pes normal quan l’IMC està entre
18,5 i 24,9; c) sobrepès per valors entre 25 i
29,9; d) obesitat en valors d’IMC entre 30 i
39,9, i e) obesitat mòrbida per IMC > 40. Val
a dir que, en general, quan es parla d’obesitat
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Figura 5.2. Prevalença de

sobrepès i obesitat en dones
de 18 o més anys d’edat, segons grups d’edat. (Catalunya,
2006)
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es fa referència a les dues darreres categories
juntes; és a dir, IMC > 29,9. En la informació
a la qual es farà referència, es consideren sedentàries les persones que declaren que durant el lleure les activitats que realitza són
totalment o predominantment sedentàries.
A Catalunya s’ha assistit, durant els darrers
anys, a un increment de l’obesitat en la població adulta i infantil. Les dades del darrer
examen de salut de Catalunya realitzat l’any
2006 indiquen que el 46,6% dels homes tenen sobrepès i el 19,0 obesitat, la qual cosa
representa que un 65,6% dels homes tenen
excés de pes (DEPARTAMENT DE SALUT,
2006). Pel que fa a les dones, el 32,6% tenen sobrepès i el 18,9% obesitat, és a dir,

de 45 a 59
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Obesitat
que un 51,5% tenen un pes excessiu. Les
figures 5.1. i 5.2. mostren la distribució de
l’excés de pes segons categories en els homes i les dones per grups d’edat. En els homes (figura 5.1), la prevalença de sobrepès
augmenta amb l’edat i la d’obesitat té el seu
màxim en el grup de 45 a 59 anys. En les
dones, l’augment de la prevalença de sobrepès s’estabilitza en el grup de 45 a 59 anys,
però l’obesitat es continua incrementant
fins al grup de 60 a 74 anys (figura 5.2).
En tots els grups d’edat s’observa una major
prevalença de sobrepès en els homes, mentre que pel que fa a l’obesitat, la prevalença
és més elevada en els homes per als grups
d’edat entre 18 i 59 anys, i superior en les
dones per sobre d’aquesta edat.

Taula 5.1. Prevalença

d’obesitat i sobrepès en la
població adulta – 18-74 anys.
(Catalunya, 1989-2006)

1989

1993

2002

2006

Sobrepès

27,80 %

35,20 %

38,90 %

39,90 %

Obesitat

11,90 %

12,80 %

16,60 %

18,90 %
Font: SERRA, J. [et al.], 2003,
i DEPARTAMENT DE SALUT,
2006 <http://www.gencat.
cat/salut/depsalut/html/ca/
plasalut/sapoblainfa2006.
pdf>
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La taula 5.1 presenta la informació evolutiva
sobre sobreprès i obesitat (SERRA, J., 2003).
Entre el 1989 i el 2006 s’observa un fort increment tant del sobrepès (43,5%) com de
l’obesitat (58,8%). La prevalença de sobrepès
ha passat del 27,8% al 39,9%, mentre que la
d’obesitat ha augmentat des de l’11,9% fins al
18,9%. Aquests increments són molt importants en termes de salut pública atès que impliquen una afectació de gran part de la població.
D’altra banda, cal tenir en compte que no
solament s’ha observat aquest increment
en els adults, sinó que entre els 6 i els 17
anys la prevalença de sobrepès és força alta:
10,8% —9,9% en els nens i 11,7 en les nenes— (DEPARTAMENT DE SALUT, 2006).
En aquest mateix grup d’edat, la prevalença
d’obesitat és del 8,1% —5,6% en els nens i
10,8% en les nenes—, que és força elevada.

Taula 5.2. Proporció

d’adults (18-74 anys) que
declaren que caminen més de
trenta minuts al dia i d’adults
que es declaren sedentàries
durant el temps de lleure.
(Catalunya, 1989-2006)

Amb relació a l’activitat física, cal dir que hi
ha diversos qüestionaris per mesurar-la i que
aquests han variat molt durant els darrers
anys. No obstant això, es disposa de la informació de dos indicadors que han estat estables durant els darrers vint anys i que ens permeten estudiar-ne l’evolució en la població
de 15 i més anys d’edat (DEPARTAMENT DE
SALUT, 2006). Són els que fan referència a la
proporció de persones que declaren que caminen més de trenta minuts al dia i la proporció de persones que es declaren sedentàries
durant el temps de lleure. A la taula 5.2 es pot
veure que no s’ha registrat cap canvi rellevant
en la prevalença de persones que caminen
més de trenta minuts diaris entre el 1989 i el
2006 (ROURE, E. [et al.], 2003). L’any 1993
es va observar un increment important que
no va persistir a l’avaluació de l’any 2002.

Pel que fa al temps de lleure, la proporció
de persones que es declaren sedentàries
mostra una evolució força positiva, i entre
l’any 1989 i el 2006 s’observa una reducció
del 19,6%, passant del 27,0% al 21,7%.
Les dades de l’enquesta de salut infantil de
Catalunya de l’any 2006 (DEPARTAMENT
DE SALUT, 2006) mostren que entre els 6
i els 14 anys d’edat els nens fan més activitat física que les nenes (51,7% enfront
del 48,2%). El 34,6 declaren que cada dia
fan esport o esforços físics importants. No
obstant això, cal tenir present que, segons
dades d’aquesta mateixa enquesta, entre
els 3 i els 14 anys, l’activitat de lleure més
freqüent és mirar la televisió i, la segona,
jugar amb videojocs o amb jocs d’ordinador.
El 74% dels nens d’aquesta edat declaren
que cada dia veuen la televisió.
Com es pot veure, doncs, després de la breu
descripció dels indicadors mostrats, l’increment del consum energètic mitjançant
els aliments no s’ha vist acompanyat d’un
increment de l’activitat física, ni per cobrir
les necessitats vitals, ni en forma d’oci. En
aquestes condicions, les millores en els nivells de benestar es poden haver traduït,
també, en una proporció significativa de la
població que haurà de fer front als problemes de salut mencionats, o ja n’hi està fent.
Deixant de banda el sobrepès extrem, tant
l’obesitat com el sedentarisme s’han de considerar factors de risc per a la salut. Això és
degut al fet que la seva presència incrementa el risc de patir altres malalties. Es tracta
de malalties cròniques que actualment són
les més freqüents en el món occidental i en-

1989

1993

2002

2006

Caminen > 30’

61,00 %

77,30 %

60,50 %

62,80 %

Sedentaris en el lleure

27,00 %

28,00 %

18,10 %

21,70 %

Font: ROURE, E. [et al.],
2003, i DEPARTAMENT DE
SALUT, 2006 <http://www.
gencat.cat/salut/depsalut/
html/ca/plasalut/doc32868.
html>
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tre les quals cal destacar les malalties del
cor i de l’aparell circulatori, diverses formes
de càncer i la diabetis de l’adult, fonamentalment. No menys importants són altres
malalties que, sense tenir risc vital, com ara
les malalties de l’aparell muscular i esquelètic, poden suposar una pèrdua important de
la qualitat de vida i, en estat avançat, fins
i tot, poden representar una pèrdua important de l’autonomia personal.
La importància d’un factor de risc, també
anomenat exposició, ve donada per dos aspectes fonamentals. El primer és de caràcter
individual i té a veure amb la quantitat de
risc que suposa; és a dir, amb quant més
incrementa la probabilitat de patir el problema de salut en un individu. El segon és
de caire poblacional i està associat al nombre de persones que estan afectades. Com
més freqüent sigui la presència d’un factor de risc en una població, més gran serà
l’impacte que aquest factor tindrà sobre la
salut d’aquesta població. Aquest concepte
és important perquè un risc molt gran pot
tenir poc impacte en la població si la seva
presència no és gaire freqüent, però un risc
relativament petit pot tenir un gran impacte
comunitari si es dóna molt freqüentment.
En certa manera es pot dir que, independentment del risc associat a una exposició,
una població serà molt més saludable com
menys freqüent sigui aquesta exposició en
les persones que la formen. En altres paraules, el potencial de salut i de desenvolupament d’aquesta població serà més elevat.
Per això, l’ús respectuós del medi, la seva
explotació racional i un consum d’aliments
equilibrat i ajustat a les necessitats d’activitat són aspectes de gran importància
per a la salut i el desenvolupament de les
societats en el seu conjunt. I per fer front
al problema descrit, en bona part originat
en una conducta “individual”, es proposen
estratègies que van dirigides a la població
en general per tal de maximitzar-ne els re-
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Entre els 3 i els 14 anys,
l’activitat de lleure més
freqüent és mirar la
televisió i, la segona, jugar
amb videojocs o amb
jocs d’ordinador. El 74%
dels nens d’aquesta edat
declaren que cada dia
veuen la televisió
sultats. En aquest sentit, el Departament de
Salut ha desenvolupat diversos programes i
plans d’acció específics com el Pla per a la
promoció de la salut mitjançant l’activitat
física i l’alimentació saludable (PAAS) (DEPARTAMENT DE SALUT, 2009). Aquestes
actuacions posen de relleu que una alimentació equilibrada i un nivell adequat d’activitat física són prioritats de salut, definides
en el Pla de salut de Catalunya, per a tota
la població.
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6.1. Introducció i objectius
Des d’una perspectiva econòmica, el
risc es pot definir com la probabilitat de
realització d’una determinada contingència associada amb un cost econòmic. Els
mercats financers quantifiquen el risc
vinculat amb els diferents actius en què
es poden materialitzar les inversions mitjançant el que es coneix com a prima de
risc. La prima de risc està implícita en
la diferència entre els rendiments o les
taxes de retorn de dos actius, amb diferents nivells de risc, com a compensació per la major probabilitat de pèrdua
econòmica associada amb l’actiu de més
risc.1 En aquest article es tractarà d’algunes de les primes de risc més representatives dels mercats financers, dels principals factors que les determinen i de la
seva utilitat com a indicadors avançats
del cicle econòmic.
És important distingir el risc, que és un
factor mesurable, de la incertesa, o grau
de confiança en les probabilitats implícites en les primes de risc. En certa manera,
la incertesa és un reflex de la percepció o
el sentiment d’ignorància envers el futur.
Incertesa i risc són conceptes diferents,
però estretament vinculats: com més gran

Incertesa i risc són
conceptes diferents, però
estretament vinculats:
com més gran és el
grau d’incertesa, més
variables seran les primes
de risc demanades pels
inversors, que revisen les
expectatives a mesura que
reben nova informació
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és el grau d’incertesa, més variables seran
les primes de risc demanades pels inversors, que revisen les expectatives a mesura que reben nova informació. De fet, és
possible aproximar el grau d’incertesa a
partir de la volatilitat o variabilitat en el
temps de les primes de risc. Aquest factor
és especialment acusat en temps de crisi, com l’actual. Per tant, és recomanable
analitzar conjuntament l’evolució del risc
—de les primes de risc— i de la incertesa —les volatilitats associades amb les
primes de risc.
Les primes de risc seleccionades en aquest
article es poden agrupar en quatre apartats:
La prima de risc país implícita en el diferencial entre els tipus d’interès del deute
públic a llarg termini de països amb diferent grau de solvència, associada amb
la percepció de sostenibilitat del deute
públic.
La prima de risc implícita en l’estructura
temporal dels tipus d’interès del deute
públic segons la data de venciment, o
risc macroeconòmic, associat amb les
expectatives de creixement i d’inflació
dels inversors, però també amb les necessitats de finançament del sector públic.
La prima de risc del deute empresarial,
implícita en el diferencial de tipus d’interès entre el deute del sector corporatiu
privat i el deute públic, associada amb
la probabilitat d’impagament o morositat del deute corporatiu amb diferents
nivells de qualitat.
La prima de risc del capital propi (equity
risk premium), implícita en el diferencial entre el rendiment de les accions
d’empreses cotitzades (dividends més
revalorització del capital) i el tipus d’in-

Generalment, l’actiu sense
risc s’identifica amb el
deute públic a curt termini
(per exemple, les lletres
del Tresor a tres mesos).
Cal tenir en compte que el
preu —i per tant el nivell
de risc— del deute públic a
més llarg termini pot variar
significativament com a
conseqüència de variacions
en els tipus d’interès o, fins
i tot, per la possibilitat que
el sector públic no compleixi
amb els seus compromisos, de
manera explícita o implícita
(via inflació i/o depreciació de
la moneda).

1

08/10/2010 14:11:09

152

Energia, economia i seguretat: vincles estratègics

Alemanya, Àustria, Bèlgica,
Espanya, Finlàndia, França,
Grècia, els Països Baixos,
Irlanda, Itàlia, Luxemburg,
Portugal, Eslovènia, Malta,
Xipre i Eslovàquia.

2

terès d’un actiu sense risc, associada
amb la probabilitat de perdre el capital
invertit.
L’article té com a rerefons la crisi econòmica
i financera internacional que es va iniciar a
finals del 2007 i que en el moment de tancar
aquesta contribució (juny del 2010) encara
no es podia donar per superada. Per aquest
motiu, els indicadors seleccionats són també
d’àmbit internacional, amb èmfasi especial
en l’economia dels Estats Units. Aquesta economia està situada a l’epicentre de la crisi i
ofereix una gran disponibilitat de sèries històriques llargues per mesurar els diferents
tipus de risc, de les quals es poden extreure regularitats empíriques que serveixin de
guia per analitzar altres economies desenvolupades. Sempre que les dades ho permeten,
els indicadors amb rellevància contrastada
per a l’economia americana s’apliquen a
continuació a les economies espanyola i europea; la Unió Econòmica i Monetària de la
Unió Europea dels 162 (UEM-16), que disposen de sèries estadístiques més curtes.

Carmen Reinhart i Kenneth
Rogoff situen aquest nivell de
deute entorn del 90%, a “This
time is different: A panoramic
view of eight centuries of
financial crises”. National
Bureau of Economic Research
(NBER), Working Paper, núm.
13882, publicat el març del
2008.

3

Figura 6.1. Diferencial del
deute públic a deu anys entre
Alemanya i l’Estat español.
(Punts bàsics)

6.2. Risc país
El primer tipus de risc o risc país es pot calcular com la diferència entre el rendiment del
deute públic a llarg termini d’un estat sobirà (per exemple, el tipus d’interès associat
amb les obligacions de l’Estat espanyol a deu
anys) amb un altre que es pren com a referència d’estat solvent o sense risc (per exemple, el bund alemany a deu anys). Aquest
diferencial reflecteix, essencialment, la percepció dels mercats financers sobre la sostenibilitat o capacitat d’un país determinat per
tornar el principal i els interessos del deute
públic. Entre els factors de risc associats amb
aquesta prima destaquen: (i) la proporció
que representa el deute públic amb relació
al PIB, (ii) el tipus d’interès del deute públic
amb relació a la taxa de creixement de l’economia, (iii) la magnitud del dèficit públic
primari (abans d’interessos) i (iv) l’estructura de venciments del deute viu. A partir d’un
cert nivell,3 la magnitud del deute públic pot
afectar negativament el potencial de creixement d’una economia. En particular, un deu-
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Figura 6.2. Diferencial del
deute públic a deu anys amb
Alemanya. (Punts bàsics)
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te públic elevat i creixent impulsa a l’alça els
tipus d’interès al llarg de tota la cadena d’actius financers i, per tant, pot incidir negativament sobre la inversió productiva privada
(el que es coneix com a efecte crowding out).
La figura 6.1 mostra l’evolució mensual del
diferencial dels tipus d’interès del deute públic a llarg termini (deu anys) entre Alemanya i l’Estat espanyol, entre juny del 1991 i
maig del 2010. Aquesta perspectiva històrica de vint anys és útil per contextualitzar
el canvi estructural que va representar la integració de l’economia espanyola dins de la
UEM. L’any 1995, per exemple, abans de la
integració en la UEM, aquest diferencial se
situava entorn dels 500 punts bàsics (5 punts
percentuals). Una vegada iniciat el procés
d’integració econòmica i monetària europea
arran dels acords de Maastricht, el diferencial
es va anar reduint de manera progressiva fins
pràcticament desaparèixer durant els primers
anys de la dècada actual. No obstant això, el
diferencial del deute públic espanyol amb
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Grècia

Espanya

Font: J.R. Rovira a partir de
dades de Reuters

l’alemany va tornar a créixer cap a finals del
2007, coincidint amb la forta desacceleració
econòmica que finalment va desembocar en
la crisi dels anys 2008 i 2009. L’escalada va assolir un màxim el febrer del 2009 (114 punts
bàsics), similar als valors del diferencial l’any
1997, abans de la integració a la UEM.
El darrer episodi d’augment del diferencial
va tenir lloc a partir del setembre del 2009
i es va aguditzar durant el primer semestre del 2010,4 quan els mercats financers
començaven a posar en qüestió la sostenibilitat del deute públic a algunes economies perifèriques de la UEM, i en particular
a Grècia. La figura 6.2 compara l’evolució
del diferencial de tipus d’interès del deute
públic a llarg termini amb Alemanya de Portugal, Itàlia, Irlanda, Grècia i Espanya, entre
gener del 2007 i maig del 2010. De les cinc
economies esmentades, l’espanyola registra
el menor diferencial del grup al llarg de tot
el període, seguint una pauta d’evolució similar a la d’Itàlia.

Al tancament d’aquest
informe, el diferencial del
deute públic a deu anys
d’Espanya amb Alemanya se
situa a 133 punts bàsics (maig
del 2010).

4
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Taula 6.1. Principals determinants de la prima de risc
país. Previsions per al 2010

Dèﬁcit primari,
ajustat al cicle
(% sobre el PIB)

Deute públic net
(% sobre el PIB)

Creixement del PIB menys
cost del ﬁnançament
(punts percentuals)

Grècia

-4,6

94,6

-3,2

7,7

Irlanda

-7,0

38,0

-5,1

6,8

Regne Unit

-6,7

59,0

-1,5

13,7

Japó

-5,9

104,6

0,1

5,4

Portugal

-2,7

62,6

-2,3

6,5

Espanya

-4,3

41,6

-3,0

6,7

França

-3,8

60,7

-0,7

6,9

Estats Units

-7,0

65,2

1,4

4,8

Itàlia

2,2

100,8

-1,0

7,2

Alemanya

-1,2

54,7

-0,5

5,8

Deute sobirà, anys
per al venciment

Font: The Economist del 13 de
febrer del 2010

La taula 6.1 compara els principals factors
determinants de la prima de risc del deute
públic per a Grècia, Irlanda, la Gran Bretanya, el Japó, Portugal, Espanya, França, els
Estats Units, Itàlia i Alemanya: (i) el dèficit
primari, ajustat al cicle, en percentatge del
PIB; (ii) el deute públic net, també com a
percentatge del PIB; (iii) el creixement del
PIB menys el cost de finançament (mitjà)
del deute; i (iv) l’estructura temporal del
deute (anys fins al venciment). Les dades
que hi figuren són les previsions per al 2010
i els països estan ordenats per ordre de sostenibilitat, de menor a major.5 L’economia
espanyola figura en una posició intermèdia
en el rànquing, amb una valoració de sostenibilitat del seu deute públic millor que el
Regne Unit i el Japó, però pitjor que França
i els Estats Units.

La font original de les dades
és la revista The Economist
del 13 de febrer del 2010,
que ordena els països sumant
els valors de les tres primeres
columnes, sense ponderar.

5
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La sostenibilitat del deute públic d’un país
es pot valorar utilitzant una senzilla fórmula, que indica el valor del deute públic (en
percentatge del PIB) al final de l’any t en
funció de la ràtio deute públic/PIB (d) al
final de l’any anterior t–1, del saldo primari
(abans d’interessos) (h), del tipus d’interès
(real) (r) i de la taxa de creixement (real)
del PIB (g):

dt =

( 1 + r t ) t d t– 1
(1

- ht

+ g t)

Si el saldo primari (h) en el període (t) és negatiu (dèficit), la ràtio deute públic/PIB augmentarà al llarg d’aquest període, i ho farà més
ràpidament com més elevat sigui el tipus d’interès (r) i el nivell de la mateixa ràtio del període anterior (dt-1), i més moderadament com
més elevat sigui el creixement econòmic (g).
Reordenant els termes de l’equació anterior
es pot obtenir el valor del saldo primari que
estabilitza la ràtio deute públic/PIB en un
valor constant d*:

ht =

( rt – g t )
( 1 + gt )

td

*

El terme d* representa el valor estable de la
ràtio deute públic/PIB. Per exemple, per estabilitzar el deute públic espanyol en el 60%
del PIB amb un valor de r = 4% (similar a
l’observat l’any 2009) i g = 2%, el saldo primari s’hauria de reduir del -7,8% (que és previsible que acabi el 2010) fins a un valor po-
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sitiu de l’1,2%. Però si el creixement del PIB
fos del 3%, el saldo primari estabilitzador del
PIB es reduiria a la meitat (0,6%). En qualsevol cas, per estabilitzar la ràtio deute públic/
PIB a un nivell acceptable, l’Estat espanyol
haurà de reduir molt significativament el dèficit públic dels nivells actuals fins a obtenir
un saldo primari (abans d’interessos) positiu.
Amb una economia encara feble, un ajustament fiscal d’aquest ordre de magnitud podria dificultar la recuperació, almenys a curt
termini; és a dir, podria fer disminuir el factor g de la fórmula anterior. D’altra banda, el
retard i la falta de decisió per aplicar l’ajustament fiscal necessari elevarien la prima de
risc del deute públic espanyol; és a dir, augmentaria el factor r en la mateixa fórmula. El
Govern espanyol, per tant, afrontarà durant
els pròxims anys la difícil tasca de conciliar
la necessitat d’aplicar una política de consolidació fiscal ambiciosa amb la recuperació
de l’activitat i l’ocupació des dels mínims assolits en la recessió més intensa dels últims
cinquanta anys. La clau de l’èxit rau tant en
l’adequada gradualitat amb què cal aplicar
l’ajustament fiscal, com en la composició de
l’ajustament. Pel que fa a aquest últim factor,
és preferible actuar reduint la despesa que
augmentant els impostos, encara que caldrà
fer les dues coses; dins de la despesa, és millor
actuar sobre la despesa corrent que sobre la
inversió, i pel que fa als impostos, és més efectiu elevar els impostos indirectes —sobre el
consum— que els directes —sobre el treball.
Pel que fa a la gradualitat, la fórmula anterior
permet calcular els valors que assoliria el deute públic cada un dels anys posteriors al 2010
sota diferents supòsits, fent possible comparar diferents trajectòries d’ajustament fiscal.
A tall d’exemple, suposem que l’any 2010 es
parteix d’una ràtio deute públic/PIB del 70%
i d’un valor del saldo primari h = -7,8% i que
a partir del 2011 el tipus d’interès és r = 4% i
la taxa de creixement del PIB g = 2%. A continuació, suposem que l’esforç de consolidació
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fiscal millora el saldo primari en 3 punts percentuals del PIB durant el 2011 i uns altres 3
punts el 2012. El resultat, d’acord amb la fórmula anterior, seria una estabilització de la ràtio deute/PIB lleugerament per sota del 80%
amb un saldo primari de l’1,6% l’any 2013.
Si, amb les hipòtesis anteriors, l’objectiu fos
assolir una ràtio deute públic/PIB del 60%,
llavors l’esforç de consolidació fiscal hauria
de ser molt superior. Per exemple, caldria
elevar el saldo primari fins al 4,2% el 2014
i mantenir-lo a aquest nivell cada any fins al
2020. En canvi, si en comptes del 2% la taxa
de creixement del PIB a partir del 2011 fos
del 3%, llavors s’assoliria un valor proper al
60% per a la ràtio deute públic/PIB el 2018,
dos anys abans que en el cas anterior.
Cal tenir en compte que l’evolució del saldo
primari té un component cíclic important
(augmenta durant les expansions i disminueix
fins a tornar-se negatiu durant les recessions),
com es pot observar a la figura 6.3 per a l’economia espanyola. Per tant, és realista suposar
que quan l’economia recuperi una velocitat
de creuer del 2% o superior, el saldo primari

És preferible actuar
reduint la despesa que
augmentant els impostos,
encara que caldrà fer les
dues coses; dins de la
despesa, és millor actuar
sobre la despesa corrent
que sobre la inversió, i pel
que fa als impostos, és més
efectiu elevar els impostos
indirectes —sobre el
consum— que els directes
—sobre el treball
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Figura 6.3. Cicle econòmic
i saldo primari. Estat espanyol
(Taxa de variació interanual).
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Font: J.R. Rovira a partir de
dades de Reuters

En resum: les primes de risc país incorporen
una valoració implícita sobre la sostenibilitat
del deute públic d’una economia determinada. Aquesta valoració depèn dels nivells de
dèficit i deute públic assolits. Però també depèn de la capacitat de creixement de l’economia en qüestió, com s’ha posat àmpliament
de manifest amb els arguments anteriors. Si
la taxa de creixement fos prou baixa amb relació al tipus d’interès, l’evolució del deute
resultaria eventualment insostenible, la qual
cosa elevaria encara més la prima de risc, i
podria arribar a precipitar una crisi de pagaments quan es faci evident la impossibilitat
de renovar el deute al seu venciment.
L’augment de la prima de risc del deute públic espanyol amb relació a l’alemany durant
els primers cinc mesos del 2010 reflecteix,
en part, els dubtes dels mercats financers
sobre la capacitat de creixement de l’economia espanyola al llarg dels pròxims anys,

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Creixement PIB (desviació tendència)

millorarà des dels nivells actuals, per l’efecte
cíclic. Però la part restant requerirà un esforç
de consolidació fiscal, tanmateix, important.
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Saldo primari

en un context d’unió monetària on ja no és
possible recuperar la competitivitat perduda per la via de les devaluacions. En una
sola frase: es posa preu a la contradicció
que representa una economia “feble” que
ha de conviure amb una moneda “forta”.
Tanmateix, els exemples anteriors de trajectòries de consolidació fiscal en condicions
similars a les de l’economia espanyola l’any
2010, amb una hipòtesi prudent de creixement potencial entorn del 2%, fan evident
que és possible aconseguir una estabilització
del deute públic espanyol a nivells acceptables dins d’un període raonable. Però no serà
suficient amb l’efecte cíclic. Caldrà aplicar
també mesures discrecionals per reduir la
despesa, preferiblement la despesa corrent.
Ara bé, si la pèrdua de confiança dels mercats financers en el potencial de creixement
de l’economia espanyola es continués deteriorant al llarg dels pròxims mesos, la prima de
risc continuaria augmentant i dificultaria encara més el necessari procés de consolidació
fiscal. Els indicadors de risc que es tracten a
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continuació aporten informació sobre la capacitat i el perfil de creixement de les economies,
des de la perspectiva dels mercats financers.

6.3. Risc macroeconòmic
L’estructura temporal dels tipus d’interès del
deute públic segons el seu venciment aporta
informació sobre la percepció que tenen els
mercats financers dels riscos d’inflació o recessió al llarg dels pròxims anys. En un món
sense incertesa, els tipus d’interès a llarg termini haurien de ser equivalents a la mitjana
dels rendiments de les obligacions a més curt
termini durant cada un dels períodes fins al
venciment del deute a llarg. A la pràctica, els
tipus a llarg termini incorporen una prima de
risc associada, entre d’altres factors, amb les
expectatives d’augment dels tipus a curt. Al
seu torn, l’anticipació d’un augment dels tipus
d’interès a curt depèn de les expectatives dels
inversors sobre la posició cíclica de l’economia.
La corba de tipus —o escala de rendiments del
deute públic amb diferents horitzons temporals— s’utilitza freqüentment com a indicador
avançat de l’evolució de l’economia i, en especial, de la probabilitat de recessió econòmica
amb un marge de 12 a 18 mesos d’antelació.
Normalment la corba de tipus, o prima de risc
dels tipus a llarg termini amb relació als tipus
a curt, presenta un pendent positiu (és a dir,
els tipus a llarg tendiran a superar els tipus
a curt encara que les expectatives dels tipus
a curt siguin estables, donada la preferència
dels inversors pels actius més líquids o amb
un menor risc de variació del seu valor fins al
venciment). Quan els tipus a llarg se situen per
sota dels tipus a curt (reversió de la corba) s’interpreta que una recessió està en camí. (En el
cas de l’economia americana, la corba de tipus
ha servit per anticipar la majoria de les recessions econòmiques dels últims cinquanta anys.)
La figura 6.4 compara la prima de risc associada amb la corba de tipus (el diferencial
entre els tipus del deute públic dels Estats
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Units a deu anys i a tres mesos) amb la desviació de la taxa de creixement del PIB americà de la seva tendència de llarg termini,6
entre els anys 1961 i 2009. Es pot observar
com els valors negatius del diferencial acostumen a anar seguits, aproximadament un
any després, per valors també negatius de la
taxa de creixement del PIB (amb relació a la
tendència). Aquesta capacitat d’anticipació
del cicle econòmic associada a la corba de
tipus d’interès sembla força consistent per a
l’economia americana fins a finals dels vuitanta, però perd capacitat predictiva a partir
d’aquesta data. Una possible explicació de
l’aparent pèrdua de capacitat predictiva de
la corba de tipus durant els últims anys és
la influència dels dèficits públics i de les polítiques d’expansió monetària sobre el preu
del deute públic a llarg termini. Una major
pressió de l’oferta de títols de deute a llarg
termini amb relació a la demanda tendiria
a disminuir el seu preu, que és equivalent
a elevar el seu rendiment, o tipus d’interès.

La desviació de la taxa de
creixement del PIB de la seva
tendència de llarg termini es
calcula, simplement, restant a
la taxa de creixement anual la
mitjana aritmètica al llarg del
període considerat.

6

Tanmateix, la reversió de la corba de tipus
durant el 2006 i el 2007 (tipus a llarg per
sota dels tipus a curt o prima de risc negativa) es podria interpretar com un indicador
anticipat, amb més d’un any d’antelació, del
període recessiu 2008-2009. Mentre que els
valors positius i creixents de la corba els anys
2008 i 2009 podrien estar anticipant una recuperació econòmica a partir del 2010. Però
també és possible que el pendent positiu de

Una hipòtesi prudent
de creixement potencial
entorn del 2%, fan evident
que és possible aconseguir
una estabilització del
deute públic espanyol a
nivells acceptables dins
d’un període raonable
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Figura 6.4. Corba de tipus
vers creixement del PIB (desv.
tendència). Estats Units.
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Font: J.R. Rovira a partir de
la base de dades AMECO,
Comissió Europea
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Figura 6.5. Corba de tipus
vers creixement del PIB (desv.
tendència). Estat espanyol.
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Figura 6.6. Creixement del
PIB (desv. tendència) i tipus a
curt retardats*. Estats Units.
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la corba aquests últims anys estigui reflectint més aviat les necessitats creixents de
finançament del Tresor americà.
La figura 6.5 replica l’exercici de la figura anterior per a l’economia espanyola. També en
aquest cas s’observa una clara correlació positiva entre el diferencial dels tipus a llarg i a
curt i la taxa de creixement del PIB (desviació
de la tendència), però la capacitat predictiva
del primer amb relació a la segona és limitada. Tot i així, el valor negatiu del diferencial
durant el 2007 i el 2008 és congruent amb
l’entrada en recessió de l’economia espanyola
durant el 2008 i el 2009. Mentre que el valor
positiu registrat el 2009 podria estar reflectint les expectatives de recuperació del creixement al llarg del 2010, però també la pressió del dèficit públic sobre els tipus a llarg.
Per interpretar correctament els resultats
anteriors cal tenir en compte, en primer lloc,
que els tipus d’interès a llarg termini acostumen a ser força més estables que els tipus a
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Variació tipus curt retardats

curt. És a dir, les variacions dels tipus a curt
es transmeten parcialment i gradualment als
tipus a llarg. Per tant, un augment dels tipus
a curt —un enduriment de la política monetària— tendirà a reduir el diferencial amb
els tipus a llarg i, a la inversa, una reducció
dels tipus a curt —un relaxament de la política monetària— tendirà a augmentar-lo. En
segon lloc, la teoria econòmica pressuposa
que les variacions dels tipus d’interès a curt
termini afecten l’activitat econòmica amb un
retard llarg i variable. En conseqüència, el
valor predictiu de la prima de risc incorporada als tipus a llarg podria estar reflectint,
almenys en part, l’efecte de les variacions en
el to de la política monetària sobre l’activitat
econòmica.
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* Variació tipus a curt termini
nominals —en punts percentuals (p p)—, canviats de
signe i retardats (un període
fins al 1983 i dos períodes des
del 1984).

Font: J.R. Rovira a partir de
la base de dades AMECO,
Comissió Europea

Aquest efecte es pot observar a la figura 6.6,
corresponent a l’economia americana, que
compara els canvis en els tipus d’interès a
curt termini nominals, canviats de signe i
retardats (un període fins al 1983 i dos períodes des del 1984), amb la desviació del
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Figura 6.7. Prima de risc
de renda fixa privada (corporativa: Baa). Estats Units.
(Punts percentuals)
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Font: J.R. Rovira a partir de
dades de Reuters

creixement del PIB de la tendència de llarg
termini. Fins a finals dels vuitanta les variacions en els tipus d’interès a curt anticipaven força bé els canvis en la posició cíclica
de l’economia, amb un o dos períodes d’antelació. Per tant, les variacions en el to de la
política monetària constitueixen un indicador anticipat alternatiu a la corba de tipus,
o prima de risc dels tipus a llarg amb relació als tipus a curt. De fet, els canvis en la
política monetària presenten una correlació
més elevada amb l’evolució del PIB americà,
amb un o dos anys d’antelació, que la prima
de risc associada amb l’estructura temporal
dels tipus d’interès (retardada un període).
Però aquesta elevada capacitat predictiva
de les variacions dels tipus a curt amb relació al perfil cíclic de l’economia es perd
a partir dels noranta. En particular, el moderat enduriment de la política monetària
durant el 2006 i el 2007 als Estats Units no
és proporcional amb la intensitat de la recessió iniciada el 2008. Mentre que el ràpid
descens dels tipus a curt el 2007 i 2008 no
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ha anat seguit d’una recuperació del ritme
de creixement amb relació a la tendència.
Hi ha altres factors de risc que poden haver
tingut un paper tant o més important que
la política monetària en l’evolució recent
del cicle econòmic. Entre aquests factors
cal destacar els associats amb la prima de
risc dels actius de renda fixa i variable del
sector privat, dels quals es parla a continuació.

6.4. Risc empresarial: renda ﬁxa
La prima de risc del deute corporatiu és la
diferència entre el rendiment de les obligacions emeses per les empreses, d’acord
amb la qualitat atorgada al seu deute per
les agències de qualificació i el rendiment
del deute públic (a llarg o a curt termini,
segons les especificacions). Reflecteix el
plus de risc associat amb el deute empresarial, en excés del nivell de risc associat
amb el deute públic. Entre els factors de
risc associats amb aquesta prima destaquen, especialment, el grau d’endeuta-
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diferencial mostra una evolució cíclica acusada, amb variacions significatives a l’alça
i a la baixa. En canvi, a partir de la segona
meitat dels vuitanta i fins gairebé finals dels
noranta la prima de risc del deute corporatiu
americà mostra una evolució molt més suau
i un valor mitjà més reduït. Aquest segon
període coincideix en part amb el que es coneix com la Gran Moderació: uns anys en
què el cicle econòmic va mostrar una menor
volatilitat si es compara amb els setanta i
primers vuitanta. Però a partir de finals dels
noranta la prima de risc del deute corporatiu torna a registrar un comportament volàtil, amb una primera escalada que arriba a
màxims durant la recessió del 2001, torna
a caure a un nou mínim el 2006 i registra
un augment sense precedents el 2008, per
assolir finalment un màxim històric el 2009
(4%). Durant els primers mesos del 2010 la
prima de risc del deute corporatiu americà
ha tornat a assolir valors més propers a la
mitjana històrica, prop del 2%.

ment empresarial, mesurat com a proporció dels beneficis realitzats o esperats per
les empreses. La prima de risc del deute
corporatiu tendirà a augmentar quan el
creixement del deute superi el creixement
dels beneficis i, a la inversa, disminuirà
quan els beneficis superin el creixement
del deute. També pot augmentar significativament quan la preferència per la
liquiditat dels inversors creix en temps
d’incertesa. Finalment, hi ha una correlació significativa i negativa entre aquesta
prima de risc i la inversió productiva privada que, al seu torn, és un factor clau en
l’evolució del cicle econòmic.
La figura 6.7 mostra l’evolució històrica de la
prima de risc del deute corporatiu als Estats
Units, calculada com el diferencial entre el
rendiment del deute corporatiu de qualitat
mitjana segons l’agència de qualificació Moody’s (Baa) i el deute públic a deu anys (mitjanes anuals) entre els anys 1961 i 2009.
Durant els anys setanta i vuitanta aquest

Figura 6.8. Diferencial de
pagarés d’empresa vers lletres
del Tresor a un any. Estat
espanyol. (Punts percentuals)
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Figura 6.9. Prima de risc
corporatiu vers endeutament
empresarial. Estats Units.
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Figura 6.10. Variacions de
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Figura 6.11. Variacions
de la prima de risc corporatiu
vers creixement del PIB (desv.
tend.). Estats Units. (Taxa de
variació interanual)
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L’elevació de les primes de risc corporatiu
durant el 2008 ha estat un fenomen global,
simultani amb el punt d’inflexió del cicle
econòmic als dos costats de l’Atlàntic. En
el cas de l’economia espanyola, la figura
6.8 mostra una forma alternativa de calcular la prima de risc del deute corporatiu,
més enfocada al curt termini. Es tracta del
diferencial entre el rendiment dels pagarés d’empresa a un any i el rendiment de
les lletres del Tresor, també a un any. Com
en el cas americà, s’observa un augment
extraordinari d’aquesta prima de risc des
de finals del 2007, amb un màxim a finals
del 2008.

Al seu torn, els augments de la prima de
risc estan significativament i negativament
correlacionats amb la inversió i amb el creixement del PIB. De fet, les variacions de la
prima de risc associada amb el deute empresarial marquen clarament els punts d’inflexió del cicle econòmic, almenys per al
cas dels Estats Units. En especial, l’augment
extraordinari de la prima de risc corporatiu
el 2008 sembla anticipar un any la forta caiguda de la inversió i del PIB durant el 2009.
Mentre que l’estabilització i posterior moderació d’aquesta prima de risc durant els primers mesos del 2010 semblaria apuntar cap
a una recuperació dels ritmes d’activitat.

Pel que fa als determinants de la prima
de risc del deute empresarial, cal destacar que en el cas de l’economia americana s’observa una correlació elevada entre
el grau d’endeutament de les societats no
financeres, mesurat com a proporció dels
beneficis, i la prima de risc, calculada com
la diferència entre els rendiments del deute
corporatiu i del deute públic a llarg termini
(figura 6.9).

Les figures 6.10 i 6.11 comparen l’evolució
de les variacions en la prima de risc del deute empresarial, canviada de signe, amb el
creixement de la inversió —formació bruta
de capital fix total (FBCF)— i amb la desviació de la tendència del creixement del PIB
als Estats Units, respectivament, al llarg del
període 1961-2009. Com es pot comprovar
de l’observació dels gràfics, les variacions en
la prima de risc corporatiu estan estretament
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cepció de risc dels inversors, es correspon amb
la ràtio expectatives/realitzacions de beneficis. Si la realitat acaba excedint les expectatives, de manera que el creixement dels beneficis supera el creixement del deute, la prima
de risc disminuirà i la inversió tendirà a accelerar-se en el període següent. En canvi, quan la
realització de beneficis no està a l’altura de les
expectatives, la prima de risc augmentarà i la
inversió es moderarà. Finalment, si les expectatives s’han mantingut injustificadament elevades durant un llarg període, quan finalment
s’ajusten a la realitat, la prima de risc pot augmentar bruscament, i amb més intensitat com
més gran és el diferencial entre els beneficis
realitzats i els esperats. Això és el que va passar
a l’economia americana —i també a l’espanyola— els anys 2008 i 2009, després que els anys
2007 i 2008 l’acumulació del deute superés
àmpliament l’augment dels beneficis.

associades amb les fluctuacions del cicle econòmic, mitjançant la influència en la inversió
i d’aquesta sobre el PIB en el seu conjunt.
En resum: la prima de risc del deute corporatiu transmet informació útil sobre les variacions en la percepció de risc associada amb els
projectes empresarials, amb un impacte directe sobre la inversió i el ritme d’activitat. Al
seu torn, les variacions en la percepció de risc
estan associades amb els canvis en el grau de
solvència empresarial, aproximat per la ràtio
que posa en relació el deute amb els beneficis.
Els principals determinants de l’endeutament
empresarial són els tipus d’interès i les expectatives de benefici. Amb uns tipus d’interès
estables el creixement del deute reflecteix bàsicament les expectatives —fal·libles— d’evolució dels beneficis empresarials. Com millors
siguin les expectatives de benefici, més ràpidament creixerà el deute tenint en compte el
tipus d’interès. Això vol dir que la ràtio deute/
beneficis, que determina els canvis en la per-

Figura 6.12. Deute privat

/ PIB. Espanya vers els Estats
Units.

Les expectatives dels inversors poden ser
raonables o justificades amb la informació
disponible en cada moment, però en un con-
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Figura 6.13. Creixement

de l’estoc del crèdit en el
sector privat. Espanya vers els
Estats Units. (Taxa de variació
interanual)

30
25
20
15
%
10
5
0

Espanya
text d’incertesa són sempre fal·libles. I amb
la revisió de les expectatives es produeix la
correcció dels comportaments, que genera
el cicle econòmic. Cal destacar que en un sistema econòmic que depèn de l’acumulació
d’actius de llarga vida i que té com a contrapartida l’acumulació de deute, algunes
decisions no es poden desfer ràpidament.
L’acumulació de deute per part del sector privat, empreses i famílies, pot arribar a ser un
factor de risc de primer ordre per a les economies que cal valorar juntament amb l’acumulació de deute per part del sector públic.
La figura 6.12 compara l’evolució del deute total del sector privat (famílies i empreses) com
a proporció del PIB a les economies americana
i espanyola, entre el 1960 (1972 per a l’espanyola) i el 2009. Encara que partia de nivells
significativament inferiors als de l’economia
americana, durant els últims anys el deute privat a l’economia espanyola ha crescut ràpidament fins a situar-se en un nivell similar com a
percentatge del PIB (218% a Espanya el 2009,
si es compara amb el 196% als Estats Units).
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Nivells tan elevats d’endeutament privat
impulsen a l’alça la prima de risc i frenen la
inversió empresarial. Per consolidar la recuperació caldrà reduir l’endeutament, la qual
cosa implica un creixement de l’estoc de crèdit viu inferior al creixement del PIB durant
un cert període de temps. Les últimes dades
indiquen que aquest procés d’ajustament ja
està en marxa a les dues economies, americana i espanyola, com es pot observar a la figura
6.13 que recull l’evolució de l’estoc de crèdit
en el sector privat a les dues economies. Durant el 2009 les dues economies van registrar
creixements negatius de l’estoc de crèdit en
termes nominals (sense ajustar a la inflació).

6.5. Risc empresarial: renda variable
La prima de risc associada amb la renda variable és la diferència entre el rendiment d’un actiu sense risc (per exemple, el tipus d’interès
del deute públic a curt termini) i el rendiment
exigit pels inversors a les accions cotitzades
en borsa. Es pot deduir a partir del Price to
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Figura 6.14. Prima de

risc de la renda variable vers
la renda fixa. Estats Units.
(Punts percentuals)
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Prima de risc de la RV. S&P
Earnings Ratio (PER), que és la ràtio entre el
preu de cotització d’una acció i el benefici per
acció. El PER es pot interpretar com el resultat
d’aplicar un determinat tipus de descompte
als beneficis empresarials per calcular el valor de cotització.7 Aquest tipus de descompte
és la suma del rendiment de l’actiu sense risc
més la prima de risc.8 Per calcular la prima de
risc implícita en la cotització de les accions es
resta el rendiment de l’actiu sense risc, ajustat
a la inflació, de la inversa del PER.9

7
V = ∏ * PER i PER = 1/ ;
on V és el valor de mercat de
l’empresa, ∏ són els beneficis
i és el cost (total) del capital
o taxa de descompte.
8
= ir + ; on ir és el tipus
d’interès real i la prima de
risc.
9

= [1/PER] – ir
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La figura 6.14 mostra el resultat d’aquest
procediment per calcular la prima de risc implícita en el valor de les accions cotitzades a
l’índex americà Standard & Poor’s entre els
anys 1983 i 2008. A la figura es veu com, al
llarg del període considerat, la prima de risc
de la renda variable fluctua cíclicament, amb
diferències significatives entre diferents subperíodes. Durant la segona meitat dels noranta i fins a l’any 2000 aquesta prima de risc
va anar disminuint, i va arribar a valors propers a zero. Això vol dir que la prima de risc
implícita en el preu de les accions cotitzades
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Prima de risc RF privada (corporativa: Baa)
de l’índex selectiu de la borsa americana
pràcticament va desaparèixer durant aquest
subperíode i, com a conseqüència, el valor
de les cotitzacions es va disparar a l’alça
fins a arribar a màxims històrics. L’any 2001
aquesta pauta canvia de signe bruscament:
la prima de risc passa del 0,4% al 2,7% en un
sol any i les cotitzacions cauen ràpidament.
La segona gran alça de la prima de risc té lloc
l’any 2008, amb el principi de l’actual recessió, en què la prima de risc passa del 3,1% al
6% en un sol exercici, cosa que provoca una
altra caiguda històrica de les cotitzacions.
En general, la prima de risc de la renda fixa
empresarial (apartat anterior) sembla que anticipa un o dos anys l’evolució de la prima de
risc de la renda variable, com es pot observar a
la figura. Però durant el 2008, amb el principi
de la Gran Recessió, les dues primes de risc
van augmentar ràpidament i simultàniament.
La figura 6.15 compara les primes de risc
per a les accions cotitzades al Dow Jones
(des del 1999), a l’Íbex-35 (des del 2003)
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i a l’Eurostoxx-50 (des del 1998). En el
cas del Dow Jones la pujada de la prima
de risc l’any 2008 és més intensa que en
el cas de l’Standard & Poor’s (passa del
3,5% al 8,2%) i se suavitza lleugerament
el 2009 (6,5%), situant-se significativament per sobre de la mitjana dels últims
deu anys. En comparació, les primes de
risc dels mercats europeu i espanyol se
situen per sobre dels valors americans al
llarg de tot el període considerat, registrant un increment igualment significatiu
l’any 2008. Però mentre que en el cas de
l’Eurostoxx-50 la prima es modera lleugerament el 2009, en el cas espanyol es
manté encara en màxims.
Per interpretar aquests resultats, i el senyal que incorporen sobre les perspectives del conjunt de l’economia, cal tenir en
compte que un determinant fonamental de
la prima de risc és l’evolució esperada dels
beneficis empresarials. Com més baix sigui
el creixement dels beneficis empresarials

esperat pels mercats, més elevada serà la
prima de risc, i a la inversa: com més elevades siguin les expectatives de benefici,
més baixa serà la prima de risc implícita
en el preu de les accions. Així, una acció
d’una empresa que tingui unes bones perspectives de beneficis futurs podria cotitzar
amb un PER relativament elevat, encara
que els beneficis presents siguin febles, i
a la inversa. Les variacions en la prima
de risc actuen en sentit contrari sobre el
preu de les accions: quan puja la prima,
baixa el preu. Per tant, les variacions de
la prima de risc, i els seus efectes sobre
les cotitzacions dels valors borsaris, aporten informació útil sobre les perspectives
d’evolució dels beneficis empresarials i,
tenint en compte l’elevada correlació entre beneficis i activitat econòmica, també
sobre el creixement esperat del PIB.
Per il·lustrar aquest argument, la figura 16
compara la desviació de la taxa de creixement del PIB americà respecte a la seva ten-

Figura 6.15. Primes de
risc de la renda variable: Dow
Jones, Íbex-35, Eurostoxx-50.
(Punts percentual)
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Figura 6.16. Creixement

del PIB (desv. tend.) vers
creixement S&P deflactat i
retardat.* Estats Units. (Taxa
de variació interanual)
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Figura 6.18. Creixement
del PIB de l’Estat espanyol
(desv. tend.) vers creixement
de l’índex Íbex-35 deflactat i
retardat.* (Taxa de variació
interanual)
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dència de llarg termini amb la taxa de variació de l’índex Standard & Poor’s, deflactada
per l’IPC i retardada un període. S’observa
una elevada correlació entre les dues sèries,
que permet anticipar les acceleracions i desacceleracions de l’activitat econòmica amb
un any d’antelació. No és una relació suficientment exacta com per avançar prediccions quantitatives fiables, però sí és prou
orientativa del perfil del cicle econòmic.
Així, la forta davallada de la borsa durant
el 2008 va anticipar correctament la recessió del 2009, si bé durant els anys immediatament anteriors el creixement moderat,
però positiu, de les cotitzacions no va ser
del tot consistent amb una desacceleració
econòmica cada vegada més pronunciada.
D’altra banda, la recuperació de les cotitzacions durant el 2009 sembla que indica una
recuperació de ritmes sòlids de creixement
al llarg del 2010.
Les figures 6.17 i 6.18 realitzen el mateix
exercici del gràfic anterior per a les economies europea de la zona euro (UEM-16) i
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espanyola, a partir de l’Eurostoxx-50 i de
l’Íbex-35. En els dos casos les correlacions
entre el PIB i l’indicador avançat basat en
l’evolució de les cotitzacions són força significatives. I a les dues àrees el comportament
de la borsa al llarg del 2009 estaria anticipant una recuperació de ritmes positius de
creixement econòmic durant el 2010. No
obstant això, és important tenir en compte
que una part important dels resultats de les
empreses cotitzades es realitza en mercats
diferents al país on tenen la seu corporativa.
Per tant, un indicador basat en les cotitzacions borsàries podria estar anticipant cada
vegada més l’evolució econòmica dels mercats exteriors en què les empreses operen i
cada vegada menys la del país on cotitzen.
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En resum: els indicadors de risc derivats
de la valoració d’actius en els mercats financers aporten informació útil sobre la
situació i les perspectives econòmiques
generals. Però cal no oblidar que en bona
part reflecteixen les expectatives fal·libles
dels operadors financers i que, per aquest
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motiu, han de ser interpretats amb cautela
i en combinació amb altres indicadors econòmics. En particular, la distinció entre el
risc mesurable i la incertesa, o confiança en
les probabilitats associades amb la quantificació del risc, no és una frontera rígida.
En temps de crisi econòmica profunda, com
l’actual, les primes de risc es tornen especialment volàtils i la preferència per la liquidat domina moltes decisions econòmiques.

Figura 6.19. Índex de

volatilitat: VIX (Estats Units)
vers VSTOXX (zona euro)

La figura 6.19 mostra l’índex VIX (Volatility Index) aplicat a l’S&P-500 i VSTOXX
aplicat a l’Eurostoxx-50, entre gener del
1999 i maig del 2010. En essència, aquest
indicador mesura el preu que els inversors
estan disposats a pagar per assegurar-se
contra la volatilitat de la renda variable.
Quan la volatilitat és alta, el VIX assoleix
una xifra elevada, que normalment està associada amb caigudes de les cotitzacions (i
amb augments de la prima de risc associada amb la renda variable). Les dues sèries

segueixen trajectòries paral·leles i arriben a
màxims històrics entre octubre i novembre
del 2008, en la fase més àlgida de la crisi. A
partir d’aquesta data s’observa una normalització progressiva de l’índex, però torna a
repuntar a partir d’abril del 2010.
Un comú denominador del conjunt d’indicadors analitzats és l’excepcionalitat del
període 2008-2009, en què tant les primes
de risc com les volatilitats associades amb
les cotitzacions borsàries assoleixen màxims
històrics. De fet, durant la darrera dècada,
la volatilitat de les accions mesurada per
l’índex VIX i la prima de risc corporatiu
(diferencial entre el rendiment de la renda
fixa empresarial amb qualitat Baa i el deute
públic a deu anys) han seguit una mateixa
pauta, com es pot observar a la figura 6.20.
Potser mai en els últims cinquanta anys
d’història econòmica mundial tant les
fluctuacions en la percepció del risc com
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Figura 6.20. Volatilitat

i prima de risc corporatiu.*
Estats Units.

Índex de volatilitat dels Estats Units en dòlars (VIX) (esc.esquerra)
Prima de risc corporatiu en punts percentuals (esc.dreta)

els canvis en el sentiment d’incertesa han
tingut una influència tan determinant en
el cicle econòmic. I potser mai en aquests
últims cinquanta anys els economistes

IDES_2010_FIN.indd 171

hem estat tan plenament conscients de
la importància d’identificar i mesurar el
risc, com de les nostres limitacions per
fer-ho.
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Fa temps que el debat sobre les pensions
està sobre la taula; però els anys de bonança econòmica, amb l’entrada massiva d’immigrants i l’augment conseqüent del nombre de cotitzacions a la Seguretat Social,
que van permetre fins i tot la creació d’un
fons de reserva, va distreure l’atenció i van
quedar ajornades les reformes, ineludibles,
que cal fer tant en el model públic com en
el model privat de pensions.
La crisi econòmica, i el brutal augment del
nivell de l’atur, han tornat a posar el focus
d’atenció sobre el sistema de pensions i
aquest últim any el debat sorgeix amb força
entre tots els agents socials, però sense que
de moment s’adverteixi una línia política
definida.
És evident que el discurs que s’aplica
quan Espanya es troba en els fòrums internacionals no té res a veure amb el de
consum domèstic. Allí es predica l’austeritat, la reducció de la despesa pública,
l’allargament als 67 anys de la vida laboral; però la realitat és que aquestes propostes es dilueixen quan s’intenta fer-les
efectives.
Durant l’any 2009 i els primers mesos del
2010 s’han produït diversos estudis, informes, propostes i iniciatives governamentals
o privades que alimenten el debat sobre què
cal fer per assegurar l’equilibri del sistema
públic i que posen de manifest la debilitat,
encara, dels sistemes privats complementaris.

7.1. Pensions públiques
Coincideixen les opinions que cal preservar
un dels grans èxits de l’estat del benestar:
el sistema públic de pensions, però ajustant
els seus paràmetres a l’evolució demogràfica per donar solidesa a un sistema en què
aviat hi haurà més pensionistes que cotitzants.
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Entre totes les propostes de reforma destaca, per la repercussió mediàtica que va tenir quan va ser anunciada pel Govern, la de
l’endarreriment de l’edat de jubilació als 67
anys, en la línia d’allò que ja s’ha aprovat
en alguns països europeus, a base d’un mes
més cada any; és a dir, a molt llarg termini,
la qual cosa tindria efectes molt diluïts en
el temps pel que fa a l’equilibri entre actius que financen el sistema i passius que
perceben les pensions. Tot i ser una mesura
molt suau, no han faltat les veus contràries
i ha passat a ser una de tantes iniciatives
abandonades.
No ha succeït el mateix amb una altra
mesura, que ha passat inadvertida, pràcticament: la de modificació de càlcul de la
pensió de jubilació de la Seguretat Social
que s’ha aprovat en la Llei de pressupostos
per al 2010. Encara que de manera molt
lleugera en la seva quantitat, però en la
direcció de reduir les pensions públiques,
la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
pressupostos de l’Estat ha modificat la
Llei general de la Seguretat Social realitzant un petit retall de les futures pensions.
Amb aquesta modificació, per al càlcul de
la pensió de jubilació comptaran els 180
últims mesos de les bases de jubilació,
però amb un matís que ha canviat respecte a la situació existent actualment, ja que
comptaran els 180 mesos “immediatament
anteriors al mes previ al del fet causant”.
D’aquesta manera, se substitueix el mes
previ pel mes 181 anterior a la jubilació,

El sindicat UGT creu que
el que està posant en perill
la viabilitat del sistema
de pensions és el treball
dels joves i els seus salaris
reduïts, que cada cop són
més precaris
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amb la qual cosa la pensió resultant serà en
tots els casos inferior que amb la fórmula
de càlcul utilitzada fins ara.
Fins i tot els sindicats són conscients que el
sistema públic necessita suports per poder
seguir complint el seu paper dins de l’estat
del benestar. Tanmateix, el sindicat UGT
creu que el que està posant en perill la viabilitat del sistema de pensions és el treball dels
joves i els seus salaris reduïts, que cada cop
són més precaris. Avalot, col·lectiu de joves
del sindicat, assenyala en un estudi que el salari mitjà dels joves és actualment inferior a
la pensió mitjana contributiva, la qual cosa
posa en perill que els més joves puguin jubilar-se amb el nivell de pensió que tenen els
pensionistes del sistema actual. Aquesta divergència entre salaris dels empleats en actiu
i les pensions dels passius ha augmentat en
els últims anys com a conseqüència de l’augment d’aquestes i la reducció real d’aquells,
en una explicació que recorda el dilema entre qui va ser primer, l’ou o la gallina.

7.2. Propostes del Govern en
matèria de pensions de la
Seguretat Social
Existeix una gran incertesa pel que fa a les
mesures que el Govern vol proposar en matèria de pensions de la Seguretat Social. A
més de la proposta d’elevar l’edat de jubilació de 65 a 67 anys, avui guardada al calaix
dels globus sonda frustrats, altres propostes
són llançades periòdicament per l’Administració per millorar l’equilibri del sistema,
compromès a mitjà termini. Una d’aquestes
mesures és la d’ampliar els anys que serveixen de base de càlcul de les pensions; una
altra és la de reformar les pensions vitalícies
de viduïtat i orfandat; i encara altres diverses de menys ressò.
El document sobre la revisió del Pacte de
Toledo presentat pel Govern a la comissió
parlamentària de seguiment d’aquest Pacte,
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Per millorar l’equilibri del
sistema, calen mesures
com ampliar els anys que
serveixen de base de càlcul
de les pensions o reformar
les pensions vitalícies de
viduïtat i orfandat
de gener del 2010, conté diverses directrius
encaminades totes a recaptar més, però han
estat poc divulgades.
El document assenyala que per mantenir
l’equilibri del sistema públic de pensions
cal prendre mesures com mantenir —no
reduir, com els empresaris proposen i el
Govern de vegades dóna a entendre que és
possible— el nivell actual de les cotitzacions socials; millorar la transparència de les
despeses d’administració i gestió; estendre
la cotització a becaris i empleats de la llar;
perllongar la vida laboral; assignar els recursos que costa realment la maternitat,
la paternitat, el risc d’embaràs i la lactància; apropar la cotització dels treballadors
autònoms als seus ingressos reals; eliminar en la mesura del possible les reserves
que mantenen les mútues patronals d’accidents de treball i malaltia professional
simplificant totes les reserves i provisions
existents, la finalitat de les quals quedaria
coberta amb una reserva única o fons de
contingència per a obligacions pendents
immediates, utilitzant les reserves acumulades per a altres finalitats.
Actualment, l’edat legal de jubilació són els
65 anys, mentre que amb la reforma el Govern volia ampliar-la als 67 anys, fent-ho de
manera gradual a partir del 2013.
El document presentat pel Govern a la comissió parlamentària de seguiment del
Pacte de Toledo assenyala que actualment
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l’edat mitjana de jubilació efectiva a Espanya es troba als 63,74 anys, per sota de
l’edat legal dels 65 anys, i que les reformes
han de tendir a apropar l’edat de jubilació
efectiva a l’edat legal i, en el seu cas, perllongar aquesta.
Pel que fa a la prolongació efectiva de l’edat
del retir, el document assenyala com a instruments per aconseguir-la la cerca d’alternatives individuals per a l’avançament de
l’edat de jubilació en els sistemes complementaris que permeti excloure-la en el sistema públic; la incentivació de la prevenció
de riscos per evitar la sortida primerenca del
mercat laboral per raons adaptatives o d’incapacitat; el foment de la jornada flexible
durant els últims anys de la vida laboral; la
limitació de les reduccions de plantilla en
empreses amb beneficis, l’eliminació de les
formes d’ús indegut d’acomiadament com a
mètode d’accés a la jubilació anticipada; o
l’augment de l’edat mínima de jubilació actualment fixada en els 52 anys.
Finalment, el document propugna que
“l’edat legal o ordinària de jubilació s’ha de
desplaçar des dels 65 fins als 67 anys”.
D’altra banda, a dia d’avui, les pensions públiques es calculen seguint les bases reguladores dels últims quinze anys de vida laboral (en general entre els 50 i els 65 anys), i
penalitzen aquells que deixen de treballar o
no mantenen la seva activitat íntegra en els
últims anys.
A més, el Govern ha inclòs en la seva proposta una estimació que eleva en deu anys
la base del càlcul; és a dir, fins als vint-i-cinc
últims anys de vida laboral (entre els 40 i
els 65 anys). Així mateix, aquest càlcul, que
hauria de realitzar-se sobre els períodes de
cotització real, limitaria la capacitat d’elecció de la base de cotització i s’establiria una
única base reguladora per a totes les prestacions.
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Amb relació al temps mínim necessari per
cotitzar, el Govern estudia ampliar fins als
disset o vint anys el nombre mínim d’anys
de cotització.
Segons el Programa d’Estabilitat remès a
Brussel·les, el Govern estima que “cada any
que s’amplia el nombre mínim d’anys per
obtenir una pensió s’obté una reducció addicional de 0,2 punts percentuals”.
Entre les mesures que sembla que el Govern adoptarà per a la reforma del sistema
públic de pensions, hi ha l’obligació dels
autònoms a cotitzar segons els ingressos
nets que obtinguin. Ara aquest col·lectiu
pot elegir la base sobre la qual vol cotitzar,
que oscil·la entre un mínim de 814 euros i
un màxim d’uns 3.198 euros mensuals. Sobre aquestes bases s’aplica un coeficient del
29%.
La inspecció de la Seguretat Social seria
l’òrgan encarregat de controlar el pagament en funció dels ingressos nets reals, si
bé les declaracions de renda serien un indicador de les bases per les quals s’hauria de
cotitzar.
La Federació Nacional d’Associacions de
Treballadors Autònoms i la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms demanen
que aquesta reforma s’implanti, en el seu
cas, de manera progressiva.
Amb relació a les pensions de viduïtat i
orfandat, el document presentat pel Govern a la comissió parlamentària de seguiment del Pacte de Toledo assenyala
que l’entrada en el mercat laboral de la
dona és més tardana i menys continuada
que a Europa, la qual cosa produeix que
finalment obtinguin menys pensió que els
homes i, en conseqüència, fa necessari
mantenir encara sistemes de protecció a
la viduïtat que en altres països ha estat
possible reduir.
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Malgrat tot, el document assenyala que les
actuals pensions vitalícies haurien d’evolucionar cap a indemnitzacions “de pagament
únic o prestacions temporals”. També es
propugna la seva incompatibilitat amb l’obtenció d’altres ingressos.
De moment, totes aquestes mesures que
propugna la comissió del Pacte de Toledo
són meres propostes de reforma que s’ha
de veure si veuen la llum. No obstant això,
l’única que la comissió no contemplava i
que en canvi ha estat aprovada pel Congrés
el maig del 2010, ha estat la congelació
de les pensions per a l’any 2011, després
d’anys d’actualització, amb la qual cosa el
sistema públic pretén estalviar 1.500 milions d’euros.
Un altre informe que ha vist la llum aquests
últims mesos, el gener del 2010, Reflexiones
para la reforma, elaborat per la comissió per
a l’estudi dels efectes de l’envelliment en el
futur de l’estat del benestar, d’UNESPA —la
patronal d’assegurances—, sosté que la societat espanyola necessita un debat seriós i
profund i una sèrie de reformes per evitar
una crisi greu del seu sistema de benestar.
Aquest informe indica que els ciutadans
avui no tenen informació suficient sobre les
seves pensions i sobre el sistema en el seu
conjunt, i que hi ha diverses mesures que
cal prendre per assegurar la sostenibilitat
del sistema de pensions públiques, però la
principal, segons UNESPA, és incentivar decididament la prolongació de la vida laboral, la qual cosa exigeix un marc d’incentius
per crear treball.
L’informe entén que la societat ha de decidir
i revisar els nivells de pensions que es consideren idonis, i que han de pesar tant els criteris de justícia, equitat i solidaritat com els
de realisme i pragmatisme, tenint en compte que els recursos són limitats. Per això és
necessari ajustar els nivells de pensions a
les cotitzacions, més que a data d’avui.

IDES_2010_FIN.indd 178

La societat espanyola
necessita un debat seriós
i profund i una sèrie de
reformes per evitar una
crisi greu del seu sistema
de benestar
7.3. Mutualitats públiques i
privades alternatives
Bona part dels sistemes de seguretat social
s’han creat en el món —i Espanya no n’és
una excepció— sobre la base d’agregació de
diferents règims de protecció, corporatius o
professionals. A Espanya, malgrat l’impuls
homogeneïtzador de tots els règims existents en un de comú per a tots els ciutadans,
subsisteixen, d’una banda, les tres grans
mutualitats públiques que engloben els treballadors de l’Administració de justícia, de
les Forces Armades i de l’Administració civil
de l’Estat i, de l’altra, les mutualitats de previsió social alternatives.
Pel que fa a les primeres, el document del
Govern propugna la tendència a consolidar
l’atenuació de les diferències entre sistemes
i l’extensió del sistema de Seguretat Social
general en detriment d’aquells. En aquest
sentit, el document apunta el mètode amb
què aquesta integració de sistemes s’hauria
de produir: mitjançant l’obligació d’alta a
la Seguretat Social dels funcionaris de nou
accés i conservant les prestacions de la mutualitat pública per als antics.
Quant a les mutualitats de previsió social
alternatives, entitats privades que segons
la disposició addicional quinzena de la Llei
d’assegurances permeten als professionals
l’elecció entre el sistema de Seguretat Social i el règim prestacional ofert per la seva
mutualitat privada, el Govern proposa consolidar-les i mantenir-les.
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El document assenyala que les mutualitats
privades alternatives “han evolucionat cap a
entitats regides pels principis de capitalització, la qual cosa és positiva”. En aquest sentit, el document assenyala que en aquesta
matèria cal vigilar que aquestes entitats proporcionin uns mínims prestacionals, similars
als que proporciona el sistema públic, amb la
finalitat que no acabi recaient sobre l’Estat
“a través del nivell no contributiu, el manteniment d’aquelles persones que fan carreres
de cotització massa febles o intermitents”.
Aquest és el marc i les propostes, diverses,
que es mouen per millorar l’equilibri del sistema públic. I a continuació s’exposen els
estudis que es coneixen sobre els complements privats.

7.4. Pensions privades
A més de les reformes necessàries en el sistema públic, els sistemes complementaris
privats també han estat objecte d’anàlisi i
suggeriments en els últims mesos.
Així, l’estudi La previsión y el ahorro ante
el envejecimiento de la población realitzat
per l’equip investigador del departament
de màrqueting de l’escola de negocis ESADE, presentat el 9 de novembre del 2009
i que ha merescut el premi Edad & Vida,
alerta sobre el canvi demogràfic i l’envelliment progressiu de la població a Espanya,
que obligaran sens dubte a emprendre una
reforma seriosa i profunda dels sistemes
públics de pensions, tots ells vinculats a
l’evolució demogràfica. L’estudi assenyala
que “s’haurà de conscienciar la societat espanyola de la necessitat de complementar
les pensions públiques amb l’estalvi privat
—generat al llarg de tota la vida laboral—,
perquè sigui possible arribar a l’edat de
jubilació amb recursos suficients per mantenir el nivell de vida de què es gaudia, i
no s’asseguri únicament un nivell mínim de
subsistència”.
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Aquest estudi i qualsevol altre que podem
trobar sobre la matèria coincideixen en el
fet d’assenyalar que els instruments privats
de finançament, que complementen els
públics i que són el fruit de la previsió individual dels ciutadans o de les empreses,
s’haurien de desenvolupar i promoure per
permetre’ls créixer substancialment en els
propers anys.
Tanmateix, els resultats de la investigació
elaborada per professors d’ESADE, sota la
direcció de Manuel Alfaro, indiquen que la
iniciativa individual dels ciutadans no és
suficient per poder fer una previsió realista sobre les necessitats futures de finançament.
Efectivament, les xifres acumulades en
fons de pensions a Espanya són destacadament insuficients per poder permetre
un complement seriós al sistema públic de
pensions. Les aportacions anuals de cada
partícip assoleixen xifres molt modestes; i
els fons acumulats no arriben ni al 8% del
PIB, davant de xifres europees que arriben
a ser, en alguns països, vint vegades superiors.
Per això és necessari que les administracions públiques incentivin l’estalvi voluntari
individual o a través de l’empresa i que s’estimuli la compatibilitat entre la preferència
per l’adquisició de l’habitatge i l’acumulació
de l’estalvi diversificat en instruments financers.
Per fer possible aquesta diversificació entre
estalvi en immobles i estalvi financer s’haurien d’establir mesures en el tractament
fiscal de les hipoteques inverses o rendes
vitalícies amb aportació d’immobles; així
mateix, seria convenient que tots els instruments de previsió i estalvi finalista i a llarg
termini tinguessin els mateixos incentius fiscals en un marc fiscal estable que incentivi
l’estalvi a llarg termini.
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Pel que fa als instruments de pensions empresarials, avui tan poc desenvolupats a
Espanya, es fa necessària una legislació de
nova planta que superi els inconvenients de
la Llei de plans i fons de pensions del 1987 i
que s’incentivi la formulació d’acords sobre
salaris diferits o la col·locació de part de les
remuneracions en instruments per assolir
pensions futures.
L’estudi d’UNESPA titulat Reflexiones para la
reforma advoca per la permanència del sistema mixt públic-privat en matèria de pensions, de manera que no solament sigui l’Estat el responsable, sinó també les famílies,
la societat civil i les empreses. Un sistema
de pensions públic té les seves limitacions i
no pot assegurar a tots els pensionistes un
nivell de vida similar al que tenien en els
últims anys de la seva vida laboral —com
de vegades sembla que es pretengui—, i per
això és necessari potenciar el paper que els
sistemes privats tenen com a sistema complementari.
El document sobre la revisió del Pacte de Toledo presentat pel Govern a la comissió parlamentària de seguiment d’aquest Pacte assenyala, amb relació als sistemes privats de
pensions, que cobrint el sistema públic “de

És necessari que les
administracions públiques
incentivin l’estalvi
voluntari individual o a
través de l’empresa i que
s’estimuli la compatibilitat
entre la preferència per
l’adquisició de l’habitatge
i l’acumulació de l’estalvi
diversificat en instruments
financers
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manera molt satisfactòria la immensa majoria dels treballadors per compte aliè, i de
manera menys intensa els treballadors per
compte propi, la previsió social complementària, a través dels instruments individuals,
no ha assolit una penetració suficient en els
col·lectius exclosos del mercat de treball”.
L’informe també exposa que la previsió social en el cas de les dones és insuficient, sobretot en els supòsits de ruptura a la unitat
familiar; i que per a les persones discapacitades “tampoc ha assolit el nivell de penetració social desitjable”.
Com que ambdues afirmacions són certes,
es troba a faltar en el document un reconeixement explícit que Espanya, en previsió social complementària, es troba a la cua
d’Europa, i això no és conseqüència de la
desprotecció dels col·lectius assenyalats,
sinó del fet que també els treballadors per
compte propi o aliè es troben desinteressats.
Respecte als plans complementaris de treball, el document fa algunes recomanacions, si bé partint de la base, incerta, que
aquests fons de pensions vinculats a la
negociació col·lectiva són “importants en
alguns sectors d’activitat econòmica, a les
grans empreses en tots els àmbits i a l’Administració pública”. La veritat és que ni tan
sols suposen un 3% del PIB.
Partint d’aquesta premissa errònia es comprèn que, lluny de propugnar la reforma de
la Llei de plans i fons de pensions del 1987
per eliminar alguns dels principis que suposen un fre a la creació de sistemes complementaris de pensions, com la irrevocabilitat
de les aportacions, l’obligació d’inclusió de
la totalitat de la plantilla per a la constitució d’un pla d’ocupació, les comissions de
control, etc., el document es limiti a enunciar propostes tímides i bones intencions,
com la conveniència que els interlocutors
socials estenguin la previsió social comple-
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Un sistema de pensions
públic té les seves
limitacions i no pot
assegurar a tots els
pensionistes un nivell de
vida similar al que tenien
en els últims anys de la
seva vida laboral
mentària a les empreses petites i mitjanes,
o la possibilitat de desvincular la jubilació
del cobrament dels complements per pensions com a mesura per fer més atractiva
la prolongació de la vida laboral.

7.5. La situació actual, és millor o
pitjor que la de fa un any?
El canvi demogràfic afecta plenament els
sistemes públics basats en el repartiment,
però els seus efectes es manifesten a llarg
termini: el retard en l’edat d’entrada al treball i la major longevitat redueix el nombre
de cotitzants i augmenta el de pensionistes.
Però a aquesta tendència se li suma a curt
termini la deterioració de l’equilibri que
produeix la crisi econòmica: l’augment de
l’atur, que ja supera el 20% de la població
activa a Espanya, és un indicador alarmant.
Com a factors que incideixen negativament
en l’equilibri de la Seguretat Social es pot
assenyalar la taxa d’atur, que ha augmentat, i el fet que no s’hagi emprès cap de les
reformes que necessita el sistema, amb la
qual cosa el pes del sistema públic sobre
el PIB ha empitjorat, situació que en part
és el resultat de l’elevació dels subsidis de
desocupació. Tampoc s’ha modificat la relació entre el nombre d’anys de cotització
necessaris i l’import de les pensions, ja que
encara que s’ha difós la necessitat de considerar un nombre major d’anys per generar
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pensió o que el càlcul tingui en compte un
nombre més elevat d’anys de cotització o
l’eventual retard de l’edat de jubilació als
67 anys, aquestes mesures no s’han posat a
la pràctica.
Sí que s’ha aconseguit un petit avanç en
l’edat efectiva de jubilació, que dins del règim general de Seguretat Social s’ha situat en els 63,27 anys enfront dels 63,18 de
l’any 2008.
D’altra banda, els sistemes de capitalització individual en què es basen els sistemes
privats no estan exempts de problemes;
el principal, la dificultat per a l’obtenció
de rendibilitats reals positives al llarg de
la durada del pla de previsió, i també els
possibles fallits en les inversions i les altes
comissions que apliquen la major part de
gestores, que redueixen dràsticament la
rendibilitat neta.
Si bé, com a factor positiu, la crisi ha ocasionat un augment important de la taxa d’estalvi financer de les famílies, que tradicionalment a Espanya s’ha situat entorn del 10% i
que s’ha elevat fins al 18,9%; aquest factor
ha estat compensat per altres de negatius
com el fet que la taxa d’estalvi destinada als
sistemes privats de pensions i assegurances
de vida d’estalvi sobre el PIB no ha augmentat, i la rendibilitat mitjana dels instruments
privats no ha estat tampoc la desitjable.
Així, per exemple, la rendibilitat mitjana
dels plans de pensions dels darrers deu
anys s’ha situat per sota de l’1%, la qual
cosa no incentiva suficientment l’estalvi
que s’hi destina. De fet, a causa de la seva
baixa rendibilitat, els plans de pensions
perden atractiu i les aportacions que hi
efectuen els ciutadans disminueixen enfront d’altres fórmules com els plans de
previsió assegurats o els plans individuals
d’estalvi sistemàtic, que garanteixen un interès mínim.
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El marc fiscal ha restat estable, sense que
s’hagi potenciat mitjançant aquest tipus
d’incentius el desenvolupament dels instruments privats d’estalvi finalista, que es
mantenen invariables des de la reforma fis-
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cal del 2007; és a dir, es manté el retall dels
incentius que aquesta norma va implantar
respecte als avantatges fiscals superiors de
què gaudien aquests instruments en la regulació anterior.
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L’objectiu d’aquest article és fer una anàlisi
comparativa entre la seguretat ciutadana a
Espanya i alguns països d’Europa. L’article
dóna una visió descriptiva de les diferències
entre nacions i discuteix algunes hipòtesis
per explicar-les. L’anàlisi es basa en indicadors i dades sobre seguretat provinents de
fonts diferents. Contrastar les realitats ajuda a entendre millor la situació d’Espanya,
avaluar els seus punts forts i febles, i veure
més clares les prioritats d’actuació. El present estudi ha triat deu països de la Unió
Europea: dos d’Europa del sud (Espanya i
Portugal), dos d’Europa central (França i
Alemanya), dos de l’entorn anglosaxó (Regne Unit i Irlanda); dos de l’Europa nòrdica
(Suècia i Dinamarca), i, finalment, dos de
l’Europa de l’est (Hongria i Polònia). L’elecció d’aquests països respon al fet que tenen
realitats històriques, econòmiques, culturals
i de protecció social molt diferents. Els cinc
blocs de nacions no són del tot homogenis
internament.
L’anàlisi comparada de la seguretat ciutadana és complexa. Les tres fonts de dades més
utilitzades són les estadístiques nacionals
revisades, les enquestes de victimització
internacionals i, pel que fa a delinqüència juvenil, les enquestes d’autoinculpació
internacionals (self-report surveys). Les
estadístiques nacionals no són utilitzables
directament. És necessari estudiar la manera com estan fetes i retocar-les per fer-les
més comparables; una comparació que mai
és perfecta. L’European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics recopila
i, en la mesura del possible, estandarditza
les dades estadístiques policials, judicials i
penitenciàries dels països europeus. L’última
edició es va publicar l’any 2006 (KILLIAS,
M. [et al.], 2006). L’Enquesta Internacional
de Victimització (ICVS són les seves sigles
en anglès) és un projecte en el qual ja han
participat uns setanta països (malgrat que
de manera desigual). Recull informació sobre onze delictes comuns, així como altres
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qüestions. Va començar l’any 1989 i ja s’han
fet cinc grans onades d’enquestes. La darrera fa referència a l’any 2009. Com que en el
moment de tancar l’edició encara no s’han
publicat resultats, l’estudi fa servir les dades dels anys 2004-2005 (VAN DIJK, J. [et
al.], 2005). Existeix una enquesta d’autoinculpació internacional —International SelfReport on Delinquency (ISRD)— adreçada al
col·lectiu juvenil. Ja s’han fet dues onades:
una l’any 1996 (ISRD1) i l’altra el 2006
(ISRD2). Pel que fa al cas espanyol, l’última
ofereix dades sobre conductes desviades i
delictives de nois i noies de 12 a 17 anys
(FERNÁNDEZ, E. [et al.], 2009). El present
article es basa en aquestes tres fonts, així
com en les estadístiques econòmiques i socials d’Eurostat.
L’Enquesta Internacional de Victimització
(ICVS) és una de les fonts comparatives
més sòlides i fiables de què es disposa.
Permet comparar entre països i al llarg del
temps amb relativa facilitat. La taula 8.1
presenta alguns indicadors de prevalença delictiva d’aquesta enquesta juntament
amb altres de socioeconòmics dels països
analitzats. Començant pels aspectes de seguretat, cal dir que patir un delicte és una
experiència força generalitzada. Entre els
anys 2000 i 2004 la van viure, almenys una
vegada, entre el 36% i el 56% de la població. Solament l’any 2004 va afectar entre
el 10% i el 25% dels ciutadans europeus
segons el país. A grans trets, els països de
més al nord tendeixen a tenir taxes de delinqüència més altes, i els del sud i est més
baixes (malgrat que altres països de l’est
d’Europa estan molt per sobre d’Hongria o
Polònia). Espanya se situaria en una banda mitjana-baixa pel que fa a la inseguretat
real (figura 8.1). En canvi, el nivell d’inseguretat percebuda (per al delicte) està força per sobre del que caldria esperar per les
seves xifres de delinqüència. De fet, per a
la majoria de països, el nivells de por i de
delinqüència no guarden relació. En gene-
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ral, els països nòrdics tenen una sensació
de seguretat alta, al mateix temps que tenen una inseguretat real també alta. Succeeix a la inversa en els països de l’est i del
sud d’Europa. Els més equilibrats estarien a
l’Europa central (França i Alemanya).

Taula 8.1. Indicadors de
seguretat i socioeconòmics
segons el país (2004)

nivell del Regne Unit, ho és el nivell d’agressions i amenaces. D’altra banda, Espanya,
Portugal, Hongria o Polònia són països relativament poc violents però on la sensació
d’inseguretat és gran (VAN KESTEREN, J.;
MAYHEW, P., i NIEUWBEERTA, P., 2001). En
termes comparatius, Espanya apareix com
un país particularment segur en termes de
robatoris en vivendes, però amb una presència significativa de robatoris amb força.

Una explicació parcial d’aquestes diferències es troba en la distribució dels tipus de
delictes que pateixen (taula 8.2). Com més
delictes violents es donen (agressions, robatoris amb força o violència, o robatoris en
vivenda), més gran tendeix a ser la sensació d’inseguretat. Però l’explicació no és tan
simple. En el cas de Dinamarca i Suècia, per
exemple, el pes de robatoris de bicicletes és
considerable, però també, i sense arribar al

Indicadors:

Quan s’intenta relacionar les xifres d’inseguretat real i percebuda amb indicadors
econòmics i socials nacionals, el panorama
és encara més complex. Fent servir un indicador de qualitat de vida com és l’expectativa de vida saludable en homes, resulta

Dinamarca

Regne Unit

Suècia

Irlanda

Alemanya

Espanya

França

Hongria

Polonia

Portugal

55,7
(1984)

53,4
(2004)

53
(2012)

49,8
(2003)

48,2
(2025)

47,4
(2034)

46,5
(2016)

46,1
(2103)

41,5
(5013)

36,5
(2011)

Taxa de prevalença
(2004)(1)
N(cas0s)

19
(1984)

25,2
(2004)

19,1
(2012)

22,5
(2003)

15,3
(2025)

11,7
(2034)

14,5
(2016)

10,9
(2103)

14,6
(5013)

10,4
(2011)

Inseguretat percebuda(2)
N(cas0s)

19,7
(1973)

36,7
(1974)

23,8
(1988)

29,9
(1972)

32
(1993)

39,5
(1975)

22,7
(1972)

37
(2033)

49,8
(4190)

43,8
(1965)

Expectativa d’anys
de vida saludable en
homes(3)

63

61,5

62,5

63,4

65

66,8

60,6

53,5

62,5

59,8

Índex de renda per
càpita (EU25 = 100) (4)

119,4

116,9

115,5

135,8

109,4

96,8

107,5

61,3

48,8

72,2

Taxa d’atur(5)

5,5

4,7

6,3

4,5

9,5

10,6

9,6

6,1

19

6,7

Taxa d’atur de llarga
durada(6)

1,2

1

1,2

1,6

5,4

3,4

3,9

2,7

10,3

2,9

Índex de desigualtat (7)

3,4

5,3

3,3

5

3,6

5,1

4,2

3,3

4,7

7,2

11

18

11

21

11

20

13

12

16

21

Taxa de prevalença
(2000-4) (1)
N(casos)

Població en pobresa
després de les transferències socials(8)

Notes:
(1)
Prevalença és el percentatge de la població que ha sofert almenys un delicte en el període de referència. Els delictes incloses són: robatori de cotxes,
robatori a l’interior de vehicles, robatori de motocicletes, robatori de bicicletes, sostracció i furts, robatoris en habitatges, intent de robatori en
habitatge, robatori amb força (robbery), assetjament i incidents sexuals, agressions i amenaces.
(2)
La pregunta és: “Se sent segur quan passeja sol per la seva zona quan s’ha fet fosc?”. Percentatge dels que es declaren molt o una mica insegurs.
(3)
L’expectativa d’anys de vida saludable és un indicador que combina informació de morbiditat i mortalitat. Les condicions saludables fan referència a
l’absència de limitacions funcionals.
(4)
L’índex 100 és la mitjana dels 25 països de la Unió Europea. La renda es calcula estandarditzant el poder de compra.
(5)
Taxa d’atur
(6)
Percentatge de població respecte a la població activa que porten dotze mesos o més aturats.
(7)
És la ràtio de la renda que té el 20% de la població amb més ingressos amb el 20% del segment inferior.
(8)
El llindar de pobresa és el 60% de la renda mitjana del país després de les transferències socials.
Font: Internacional Crime Victims Survey 2005 i Eurostat
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Figura 8.1. Taxes de prevalença delictiva (2004)

19,8 - 22,1
15,0 - 19,7
12,2 - 14,9
9,0 - 12,1
0 - 8,9
que Espanya, Alemanya, Dinamarca i Suècia encapçalen la llista. En canvi, aquests
països tenen sensacions d’inseguretat ciutadana ben diferents. Si es mira el nivell
de renda per càpita, i en un sentit ampli,
es pot dir que els països més rics pateixen
més delinqüència que els països menys desenvolupats. Però tampoc hi ha una relació
Delictes

Font: VAN DIJK, J.; MANCHIN, R.; VAN KESTEREN, J.
[et al.]: The Burden of Crime
in the EU. Research Report: A
Comparative Analysis of the
European Crime and Safety
Survey (EU ICS) 2005

lineal entre la riquesa econòmica i la taxa
de victimització. El Regne Unit pateix més
delicte del que es pot esperar pel seu PIB
per càpita. Inversament, Dinamarca o Suècia, amb una renda similar, estan millor en
general i, particularment, el seu nivell de
violència és força més baix. En l’altre extrem, Polònia, amb la meitat de renda per

Taula 8.2. Índexs de

prevalença delictiva en països
europeus (2004)

Dinamarca

Regne Unit

Suècia

Irlanda

Alemanya

Espanya

França

Hongria

Polònia

Portugal

Robatori de cotxes

1,5

2,1

1

1,1

0,3

0,7

0,4

1,3

0,5

1,5

Robatoris a l'interior
de vehicles

6,7

5,3

5,1

2

2,6

3,8

2,9

3,1

2,3

3,9

Robatori de motocicletes

0,5

0,5

0,3

0,5

0,3

0,1

0,4

0,2

0

0,1

Robatori de bicicletes

3,2

3,1

5,2

6,4

3,4

2,6

1,4

0,5

1,5

0,5

Sostracció i furts

7,1

6,3

3,8

3,7

4

3,4

4

3,2

3,8

2,3

Robatoris en habitatges

3,5

2,6

1,3

2,5

0,9

1,3

1,8

0,9

1,7

1,1

Intent de robatori en
habitatges

3,5

2,9

0,6

1,5

1,4

1,1

1,7

0,8

0,9

0,8

Robatoris amb força
(robbery)

2

1,9

1,1

0,8

0,7

1,2

1

1,5

0,9

1,4

Assetjament i incidents sexuals

1,8

1,2

1,5

1,7

1,6

0,6

0,4

0,6

0,1

0,5

Agressions i amenaces

6,9

4,3

3,7

3

3,3

2,9

2,7

2,3

1,3

1,2

Taxa de prevalença
total

25,2

22,5

19,1

19

15,3

14,6

14,5

11,7

10,9

10,4

Nota: L’índex de prevalença és el percentatge de la població que pateix almenys un delicte en el període de referència.
Font: Internacional Crime
Victims Survey 2005
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càpita que aquests països, està 10 punts per
sota quant a prevalença delictiva. En canvi,
el nivell de renda sí que té un cert parallelisme invers amb la sensació d’inseguretat
ciutadana. Veient aquestes xifres, es podria
dir que la delinqüència sembla un problema
més associat al desenvolupament econòmic
que no pas al contrari. Però també hi ha
models de desenvolupament que semblen
que generen més delinqüència que d’altres.
Sembla una mica més clara la idea que el
desenvolupament econòmic porta més sensació de seguretat, malgrat que també hi ha
diferències significatives.
Pensant en explicacions conjunturals, la
taula 8.1. inclou dos indicadors d’atur: un
general i altre de llarga durada. Una vegada més es produeix l’aparent paradoxa que
els països amb menys delinqüència real són
els que més problemes d’atur tenen. El cas
d’Espanya o Polònia són clars. A la inversa,
els països amb millors indicadors d’atur són
precisament els més insegurs: els nòrdics i
els anglosaxons. Finalment, la taula presenta indicadors de desigualtat i protecció social. Una vegada més, els països amb menys
desigualtats no són necessàriament els que
menys delinqüència tenen. Portugal té una
ràtio de desigualtat molt gran juntament
amb uns nivells de seguretat real alts. Suècia o Dinamarca són societats més justes socialment però no estan exemptes de problemes de seguretat. Una altra qüestió diferent
és l’exclusió social. En aquest cas s’il·lustra
amb l’indicador de percentatge de població
en la pobresa després de les transferències socials. Amb l’excepció del Regne Unit i
Irlanda, l’exclusió social és més marcada a
l’Europa del sud (Espanya i Portugal) i Polònia. Aquest indicador hauria de portar cap
a més delinqüència, però no és així. Com a
idea general, més aviat el que sembla és que
les desigualtats, la desprotecció i l’exclusió
impacten més en la sensació d’inseguretat,
i el desenvolupament econòmic comporta,
amb matisos, problemes de delinqüència.
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Les desigualtats, la
desprotecció i l’exclusió
impacten més en la
sensació d’inseguretat;
el desenvolupament
econòmic comporta, amb
matisos, problemes de
delinqüència
Respecte a les conductes dels joves, i segons
l’International Self-Report on Delinquency
(ISRD2, del 2006), Espanya apareix en una
posició discretament bona en delinqüència,
i molt bona quant a nivells de violència juvenil. Pel que fa a la primera, en un estudi
sobre la delinqüència juvenil a les ciutats,
Enzmann i els seus col·legues troben que
Espanya està una mica millor que els països
centreeuropeus i anglosaxons, però igual o
una mica pitjor que els nòrdics (ENZMANN,
D., 2010). En canvi, pel que fa a violència,
la situació és bastant més bona que la dels
primers i, fins i tot, que alguns dels segons.
Una comparació entre les dades de l’ISRD1
(1996) i ISRD2 (2006) mostra que la situació ha millorat a Espanya, particularment
quant a violència i conductes antisocials
dels joves (FERNÁNDEZ, E. [et al.], 2009).
Les estadístiques policials confirmen la tendència. Aquestes bones xifres contrasten
amb la situació social dels joves espanyols.
La taxa d’atur dels joves és comparativament alta. L’any 2007 era del 18% per als
menors de 25 anys mentre que era del 7%
per als majors de 25. L’any 2009 era del
45% (2,3 vegades la taxa general d’atur).
La temporalitat laboral a Espanya és de les
més altes d’Europa. L’any 2007 el 32% dels
contractes eren de durada limitada, mentre
que la mitjana a la Unió Europea (EU27)
era del 15%. En el cas dels joves, el percentatge de precarietat laboral es duplica.
D’altra banda, la taxa d’abandonament es-
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colar a Espanya supera el 35% i és de les
més altes d’Europa. I la despesa pública en
benestar social per a les famílies i per als
joves està per sota de la mitjana europea.
Com a conseqüència d’aquestes situacions,
els joves allarguen la seva estada a la llar
paterna. La família es converteix així en un
coixí que protegeix les noves generacions de
la dura realitat laboral, malgrat que això té
costos socials en taxes de fertilitat i la manca de perspectives vitals per a un sector de
joves. De la mateixa manera, hi ha la hipòtesi que la família és també factor protector
que conté les xifres de delinqüència.
Lògicament, aquestes idees són hipòtesis
de treball, no explicacions causals. Calen
més investigacions científiques en aquesta línia. Fent servir dades de l’ICVS 20042005, l’autor del present text va tractar de
plantejar un model causal per explicar el
sentiment d’inseguretat als països esmentats (TORRENTE, 2007). Es van agafar com

a variables de predicció: gènere, satisfacció
amb la vida, grandària de la ciutat, autopercepció de salut, anys d’educació cursats,
taxa de prevalença del període 2000-2005,
edat i ingressos. La taula 8.3 presenta els
paràmetres del model de regressió múltiple
utilitzat. Tot plegat, el conjunt de totes les
variables és capaç d’explicar el 15,4% de la
variació. Les variables amb més capacitat
explicativa són les dues primeres: gènere
i insatisfacció vital. Ser dona o sentir-se
insatisfet amb altres aspectes de la vida,
incrementa la possibilitat de sentir-se insegur davant de la delinqüència. Després,
i baixant el valor dels coeficients beta gairebé a la meitat, estarien les tres següents:
grandària de la ciutat, salut autopercebuda
i anys d’educació. Com més gran és la ciutat, més inseguretat crea. Com millor és la
salut, més petit és el nivell de por. Com més
anys de formació, més sensació de seguretat. Aquests resultats mostren la complexitat de les causes del sentiment d’inseguretat

Taula 8.3. Model causal per
explicar la inseguretat percebuda a la Unió Europea.

Models:
Variables en el model:

A

B

A. Gènere (dona)

0,236

0,235

0,238

0,22

0,213

B. Insatisfacció amb la vida(1)

C

C. Grandària de la ciutat

D

0,125

D. Salut(2)

E

F

G

0,231

0,227

0,226

0,226

0,225

0,169

0,158

0,155

0,157

0,156

0,127

0,146

0,134

0,131

0,131

-0,125

-0,108

-0,11

-0,097

-0,096

-0,111

-0,099

-0,099

0,091

0,099

0,1

0,057

0,056

E. Anys d’educació

-0,101

F. Prevalença 2000-2005(3)
G. Edat
H. Ingressos
2

H

0,022

R

0,056

0,104

0,12

0,134

0,143

0,151

0,154

0,154

Increment de R2

0,056

0,048

0,016

0,014

0,009

0,008

0,003

0

1.544,469

1.414,323

464,664

413,399

281,186

246,797

85,862

14,314

Canvi en F

Notes: Les dades de percepció d’inseguretat s’agafen de Dinamarca, França, Alemanya, Irlanda, Portugal, Espanya, Suècia, el Regne Unit, Irlanda,
Hongria i Polònia. L’indicador d’inseguretat correspon a la pregunta: “Se sent segur quan passeja sol per la seva zona quan s’ha fet fosc?”. Es consideren els molt o una mica insegurs.
(*)
Coeficients extrets en pasos successius de regressió. Tots els coeficients són significatius al nivell del 0,05.
(1)
“Com està de satisfet amb la seva vida en general?”
(2)
“Com qualificaria la seva salut?”
(3)
Taxes de prevalença total per als deu delictes comuns inclosos a l’ICVS: robatori de cotxes, robatori a l’interior de vehicles, robatori de motocicletes, robatori de bicicletes, sostracció i furts, robatoris en habitatges, intent de robatori en habitatge, robatori amb força (robbery), assetjament i
incidents sexuals, agressions i amenaces
Font: Internacional Crime
Victims Survey 2005
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ciutadana. Però també il·lustren com la por
a la delinqüència no es pot desvincular del
nivell de benestar i els avenços socials assolits per un país. Les incerteses vitals que viu
una persona en temes de salut o satisfacció
amb la vida poden explicar tant com el gènere o la grandària de la ciutat.

Taula 8.4. Coeficients de
regressió d’inseguretat percebuda segons el país
* (Coeficient de regressió
estandaritzats).

La taula 8.4 mostra el pes d’aquestes variables per a cada un dels països analitzats
i els compara amb la mitjana de la Unió
Europea. Respecte a la taula anterior, es
treuen edat i ingressos ja que no aporten
quasi res al model. El gènere, la variable
més explicativa, no té la mateixa força
en totes les àrees. Aquesta és alta en el
context anglosaxó, mitjana en el nòrdic i
centreeuropeu, i baixa en el context del
sud d’Europa. L’efecte de la insatisfacció
amb la vida amb la por disminueix en societats amb un nivell d’estat del benestar
alt com Suècia, Dinamarca o Alemanya.
Curiosament, aquest efecte es dóna també una mica a Espanya, on la satisfacció
amb la vida dels espanyols sembla protegir-los, en part, de la por. Malgrat que la
relació no és del tot clara, sembla que la
grandària de la ciutat impacta més en la
inseguretat percebuda com més alta és la

taxa d’urbanització d’un país. Els països
amb un nivell educatiu més elevat de la
població aconsegueixen controlar més el
sentiment de por. La incidència de la salut
és més complexa d’explicar. La prevalença
delictiva impacta més en la sensació d’inseguretat com menys nivell de protecció
social hi ha. Seria el cas del Regne Unit,
Portugal i Espanya. Com es pot veure, el
comportament de cada variable és diferent
en funció de les característiques del país.
De tota manera sembla que el sentiment
de seguretat està relacionat amb els nivells
de protecció social.
Al marge del delicte o la por al delicte, la
seguretat ciutadana té més dimensions. La
figura 8.2 representa gràficament algunes
d’aquestes dimensions per al cas d’Espanya. Ho fa respecte als setze països de la
Unió Europea que participen en l’estudi
ICVS del 2004-2005 (VAN DIJK, J. [et al.],
2005). La ratlla de més a l’interior representa la mitjana europea i la taca fosca els
valors espanyols. El perfil que resulta d’Espanya és el d’un país amb una taxa global
de victimització per sota de la mitjana de la
Unió Europea, amb pocs delictes d’entrada
a domicili, amb menys violència en gene-

Variable
independent

Unió
Europea(1)

Regne
Unit

Irlanda

Suècia

Dinamarca

Alemanya

França

Hongria

Espanya

Portugal

Gènere (dona)

0,225

0,279

0,291

0,242

0,216

0,27

0,206

0,217

0,172

0,146

Insatisfacció
amb la vida

0,155

0,16

0,163

0,082

0,055

0,092

0,201

0,105

0,096

0,195

Grandària de la
ciutat

0,134

0,083

0,038

0,169

0,078

0,085

0,066

0,236

0,199

0,104

Anys de
formació

-0,111

-0,078

-0,102

-0,169

-0,95

-0,133

-0,189

-0,058

-0,104

-0,042

Salut

-0,109

-0,109

-0,082

-0,138

-0,064

-0,139

-0,085

-0,14

-0,097

-0,061

Taxa de prevalença delictiva
(2000-2005)

0,091

0,146

0,099

0,05

0,037

0,028

0,092

0,097

0,12

0,147

Notes:
*
Coeficients extrets en un sol pas de regressió. La variable dependent és la pregunta: “Se sent segur quan passeja sol per la seva zona quan s’ha fet
fosc?”. S’analitzen els casos que es consideren molt o una mica insegurs. Tots els coeficients són significatius al nivell del 0,05.
(1)
Països: Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Portugal, Espanya, Suècia, el Regne
Unit, Irlanda del Nord, Escòcia, Estònia, Hongria i Polònia.
Font: International Crime
Victims Survey 2005
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Figura 8.2. Indicadors
de seguretat d’Espanya amb
relació a la mitjana de la Unió
Europea (2004)

Punitivitat de la població

Taxa de victimització

Alarmes electròniques
instal·lades a les llars

Avaluació de la tasca
de la policia

Violació de domicili per robar

Robatoris amb força

Delictes d’odi i intolerància

Percepció de problemes
relacionats amb drogues

Nota: La línia interior representa la mitjana europea. Els valors d’Espanya són els ombrejats.

ral, i menys delictes d’odi (xenofòbia, homofòbia, etc.). En canvi, hi ha un nombre
molt alt de robatoris amb força i un problema seriós amb les drogues. D’altra banda,
el país es presenta com a tolerant i confiat,
amb actituds de la població poc punitives,
i amb menys alarmes instal·lades. Per contra, tendeix a fer valoracions de la policia
més baixes que la mitjana de la Unió Europea. Alguns d’aquests aspectes s’amplien a
continuació.
El volum que ha assolit el consum i tràfic de
drogues a Espanya crida l’atenció internacionalment, si bé és un problema present a
tot Europa. Segons l’ICVS, el 21% dels europeus declaren haver tingut contacte amb
problemes de drogues sovint o de tant en
tant (veure gent venent drogues, prendre
drogues en espais públics o veure xeringues
al carrer). Aquest percentatge augmenta
progressivament des del 13% que es va registrar el 1996. Malgrat tot, en alguns països
concrets, com el Regne Unit, Suècia o Finlàndia, baixa. Les taxes més altes de contacte
es registren a Grècia, Luxemburg, Espanya i
Portugal (per aquest ordre). Les més baixes
corresponen a Finlàndia, Suècia, Hongria i
Dinamarca. Espanya apareix, segons l’Ob-
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servatori Europeu de les Drogues, com a
país líder de la Unió Europea en consum de
cànnabis i cocaïna entre els joves de 15 a 34
anys (EMCDDA, 2010). El problema no és
solament sanitari o de vinculacions hipotètiques amb delinqüència. Un estudi mostra
que la correlació entre tenir por al delicte i
percebre problemes de drogues és molt alta
(+0,79) (VAN DIJK, J. [et al.], 2005).

Font: VAN DIJK, J.; MANCHIN, R.; VAN KESTEREN, J.
[et. al.]: The Burden of Crime
in the EU. Research Report: A
Comparative Analysis of the
European Crime and Safety
Survey (EU ICS) 2005

Un tret distintiu de l’opinió pública espanyola és la seva poca propensió a la punitivitat. Els espanyols són poc partidaris
de les penes de presó i ho són més de les
alternatives. Al mateix temps, desitgen penes de presó més curtes que els europeus.
Aquestes actituds, com es veurà, contrasten
amb la realitat penitenciària. En canvi, les
dades dels ICVS mostren, per a la majoria
dels països europeus, una preferència creixent per les penes de presó en detriment
de les penes alternatives. També la durada
desitjada d’aquestes penes de presó va en
augment (VAN KESTEREN, J.; MAYHEW, P.
i NIEUWBEERTA, 2001). Aquestes actituds
podrien ajudar a explicar, en part, el fet que
l’índex de denúncia dels delictes a la policia és baix a Espanya. L’ICVS mostra que
les taxes més altes de denúncia (prop del
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60%) es troben a Àustria, Estònia, Bèlgica
i Suècia. Les més baixes es donen a Finlàndia, Polònia i Espanya. A vegades, l’índex de
denúncia s’interpreta com un indicador de
demanda de seguretat. Però aquesta lectura és incerta ja que la decisió de denunciar
està influïda per diferents variables. La més
important són el tipus de delicte sofert i la
gravetat que se’n percep. Altres són la intenció de les víctimes d’aconseguir un càstig
per al delinqüent, el seu sentit de la responsabilitat social de denunciar, el desig de recuperar les propietats robades o l’existència
d’una assegurança, entre d’altres. Quan els
ciutadans són crítics respecte a l’eficàcia de
la tasca policial, com és el cas a Espanya,
l’estímul per denunciar és menor.
A la tolerància punitiva espanyola, i malgrat el nivell de por existent, s’hi afegeix una
cultura poc propensa a l’autoprotecció. La
seguretat ciutadana es viu com una responsabilitat pública. La seguretat privada té un
pes important a Espanya des d’una perspectiva corporativa, però no tant en l’àmbit del
client particular. Les llars espanyoles, per
comparació a les europees, estan encara
poc protegides electrònicament. El nombre
d’alarmes instal·lades varia molt entre països. La instal·lació de sistemes de seguretat
és alta a Anglaterra i Gal·les o Bèlgica, i molt
baixa en els països mediterranis i en alguns
països escandinaus, com ara Finlàndia o Dinamarca. Però el més significatiu és l’important augment en el nombre d’aquestes installacions domèstiques (VAN KESTEREN, J.;
MAYHEW, P. i NIEUWBEERTA, P., 2001).
Els valors i els desitjos socials no sempre tenen paral·lelismes amb les realitats institucionals. Les xifres oficials ajuden a desvelar
aquestes darreres. Les estadístiques policials, judicials i penitenciàries mesuren més
aviat el que el sistema penal fa, i no tant
la realitat delictiva. Malgrat els problemes
d’estandardització, comparar estadístiques
internacionals és molt revelador. La taula
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Quan els ciutadans són
crítics respecte a l’eficàcia
de la tasca policial, com és
el cas a Espanya, l’estímul
per denunciar és menor
8.5 ofereix aquesta visió comparada sobre
Europa. El Regne Unit encapçala la llista de
països on hi ha més delinqüència registrada
per la policia (26 delictes per cada 1.000
habitants). És gairebé el doble de Suècia,
que és la segona. Espanya apareix aparentment molt ben situada, però s’ha de tenir en
compte que les xifres fan referència a delictes i no inclouen les faltes. Si ho fessin, es
duplicaria probablement la ràtio. Pel que es
refereix a violència, Espanya és, juntament
amb Irlanda, un dels països amb menys homicidis i temptatives d’homicidi. Pel que fa
a la ràtio de delinqüents, la ràtio espanyola
de detinguts per 100.000 habitants és molt
baixa perquè, una vegada més, no inclou
les faltes. El Regne Unit destaca perquè la
seva ràtio és la més alta amb diferència. Li
segueix Alemanya i Portugal. Aquests dos
últims països, i en particular Portugal, són
els que detenen més persones per delicte registrat. Es dóna la situació que el nord d’Europa tendeix a detenir més dones, i el sud
menys. En canvi, el percentatge de menors
sobre el total de detinguts varia entre països. En general, en els països mediterranis
i de l’est la proporció és baixa, mentre que
a Irlanda, Alemanya i França és més alta.
On destaca Espanya és en el percentatge de
detinguts estrangers per 100.000 habitants.
L’indicador és una mica confús perquè no
té en compte la proporció total d’estrangers
en la població, però Espanya està vuit punts
per sobre d’Alemanya, que també té un percentatge d’immigració alt.
La presència policial no està relacionada
directament amb la intensitat delictiva ni
té una relació proporcional amb el nombre
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de detinguts. Els països nòrdics són els que
menys presència policial tenen. En canvi,
l’Europa del sud és la que més policies té.
Espanya tenia l’any 2001 un total de 462
policies per 100.000 habitants. És de les
proporcions més altes dels països estudiats. Això fa pensar en un sistema policial
sobredimensionat i, mirant la seva ràtio de
detinguts per delictes registrats, por eficaç.
Pel que fa a la població penitenciària, la península Ibèrica i els països de l’est tenen una
població penitenciària molt alta, sobretot
tenint en compte els seus nivells baixos de
delinqüència i detinguts. En el cas espanyol

l’explicació està, més que no pas en nombre de presoners preventius, en el fet que
les penes alternatives no estan absorbint un
gran nombre rellevant de condemnats. El
percentatge de dones a la presó a Espanya
és una mica més alt que en els altres països
analitzats, i encara és més alt si es considera que la proporció de dones detingudes no
és tan alta. El nombre elevat de detinguts
estrangers es tradueix directament en un
nombre alt d’estrangers a la presó. Malgrat
tot, països com França envia a la presó una
proporció més elevada dels seus detinguts
estrangers.

Taula 8.5. Indicadors

estadístics del sistema penal
segons el país (2003)

Regne
Unit

Irlanda

Suècia

Dinamarca

Alemanya

França

Hongria

Polònia

Espanya(1)

Portugal

Delictes per 1.000
habitants(2)

264

26

140

90

80

66

41

38

24

40

Homicidis per 100.000
habitants

2,1

1,1

...

1,2

1,3

2

2,3

1,7

1,2

2,5

Intent d’homicidi per
100.000 habitants

9,5

1,3

...

4,1

3,4

3,9

3

3,2

...

Delinqüents detinguts
per 1.000 habitants

42(3)

Indicadors:

% de dones detingudes
% de menors detinguts
% d’estrangers detinguts
Convictes per
1.000 habitants
% de dones convictes

12

11

...

29

16

12

14

5

27

(3)

19,3

18,8

...

23,6

15,2

14,6

9

10

14,8

(3)

21,2

13,1

...

17,8

18,8

8,9

8,4

11,8

...

...

...

...

23,5

19,8

4,5

1

31,9

...

17,9

10,4
...

28(3)

10

13

26

11

9

10

11

3

7

(3)

19,5

16,4

14,7

17,4

9,2

14,1

7,2

5,8

8,5

(3)

17,6

8,4

10,8

6,2

7,2

6

8,5

0,2

...

4,7

% d’estrangers detinguts

...

...

...

...

24,2

13,5

4,3

1,6

9

6,3

Presos per 100.000
habitants

113

...

75

67

99

96

169

209

137

130

% de presos preventius

23

...

27

29

21

38

18

25

22

26

% de dones preses

4,3

...

5

5

5

4

6

3

8

7

2

...

0

1

2

1

1

0

...

6

% d’estrangers presos

4,6

...

...

...

19

22

4

2

25

16

Policies per cada
100.000 habitants

333

306

182

192

171

387

293

259

462(4)

453

% de menors convictes

% de menors presos

6,2

Notes:
(1)
Les xifres de delictes i detinguts donades per Espanya només inclouen els casos de delicte, no faltes.
(2)
Els delictes analitzats són els homicidis, l’assalt amb violència o intimidació (assault), la violació, el robatori amb força (robbery), les sostraccions
en general, els robatoris de vehicles, les entrades a llars i el tràfic de drogues.
(3)
Només Anglaterra i Gales
Font: KILLIAS, M. [et al.]: The
(4)
La dada és del 2001.
European Sourcebook of Crime
and Criminal Justice Statistics
2006. www.wodc.nl
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Es troben a faltar
polítiques que entenguin
la importància de
gestionar un dels trets més
distintius d’Espanya: la
sensació d’inseguretat
Les diferents onades de l’ICVS mostren
l’evolució de la delinqüència a Europa.
Aquesta segueix cicles similars a la majoria
dels països, malgrat que els percentatges
de disminució o augment del delicte varien. A principis dels noranta, els índexs de
criminalitat van empitjorar en relació amb
els de final dels vuitanta. Ho van fer fins al
1995. Des de llavors, la situació va millorar
lleugerament o s’han estabilitzat als nivells
del 1991. Les taxes mitjanes de prevalença
delictiva en els països de la Unió Europea
participants van ser: 16,9 el 1988; 21,6 el
1992; 21,6 el 1996; 19,3 el 2000, i 14,9 el
2004. (VAN KESTEREN, J., MAYHEW, P. i
NIEUWBEERTA, P., 2001; VAN DIJK, J. [et
al.], 2005).
En conclusió, la situació de la seguretat ciutadana a Espanya és raonablement bona en
termes comparatius. Hi ha indicadors molt
positius com el fet que el país té un nivell
de delinqüència més baix del que li pertocaria atenent el percentatge de la seva població urbana (VAN DIJK, J. [et al.], 2005).
Però no cal ser massa autocomplaents. Mirant l’evolució dels últims trenta anys, el
creixement de la delinqüència registrada a
Espanya és dels més alts d’Europa. Hi ha
qüestions preocupants com el nivell de consum de drogues. En bona part relacionat
amb això, preocupa la presència de grups
organitzats i xarxes delictives amb la seva
capacitat de corrompre les institucions. I la
situació laboral dels joves és potencialment
d’una gran explosibitat social. Aquesta tensió es farà més manifesta si l’evolució so-
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cial afebleix les famílies i la seva capacitat
de donar-los suport. El sentiment col·lectiu
d’inseguretat ciutadana, molt arrelat, és un
factor distorsionant de la convivència i la
solidaritat, precisament en un context en
què creix la diversitat social. És per això
que molts dels problemes de seguretat tenen cada dia més a veure amb la convivència, la gestió de l’espai públic o l’entorn comunitari. Es troben a faltar polítiques que
entenguin la importància de gestionar un
dels trets més distintius d’Espanya: la sensació d’inseguretat.
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Semàfor del risc ambiental
Depuració d’aigües residuals
Des de l’inici de la política de sanejament a Catalunya, l’evolució de la depuració de les
aigües residuals ha estat positiva, tant pel que fa al nombre d’estacions de depuració i de
la població sanejada, com pel volum d’aigües residuals tractat, la càrrega contaminant
abocada pels establiments industrials i la qualitat de les aigües retornades als fluxos
fluvials (amb la qual cosa també ha millorat de manera molt significativa la qualitat
química i biològica de les aigües dels nostres rius).

Recollida selectiva
Les taxes de recollida selectiva han evolucionat de manera molt positiva durant els darrers anys. En aquest sentit, han passat del 6,34% de l’any 1998 al 37,60% de l’any 2009
(amb un increment de 3,2 punts respecte a l’any 2008).
Aquesta evolució també s’observa quan s’analitza de manera separada les diverses fraccions de residus municipals. Destaca la reducció que s’ha produït en la fracció resta, que
ha disminuït uns 3 punts respecte a l’any 2008, i l’increment d’un 7,9% en la recollida
selectiva de la fracció orgànica per haver-se implantat a un centenar de municipis més.
Hi ha dos elements que en el futur podran ser susceptibles de generar un canvi de tendència. En primer lloc, els topalls màxims de la recollida selectiva, és a dir, el marge que
encara pot continuar creixent el volum de residus recollits a través d’aquest sistema, i,
en segon lloc, el possible ús d’altres instruments o sistemes de recollida i tractament de
residus sòlids urbans que permetin assolir més eficientment els objectius de valorització
establerts per la planificació en matèria de residus.

Generació de residus
Les dades de l’any 2009 (últim any del qual es disposa de dades publicades) mostren una
reducció de la taxa de generació diària de residus municipals per càpita respecte a anys
anteriors. D’aquesta manera, s’ha passat d’1,64 kg/habitant/dia del període 2005-2007
a 1,54 kg/habitant/dia de l’any 2009.
Pel que fa a dades absolutes, també s’observa una nova reducció en la quantitat de residus produïts a Catalunya: l’any 2009 es van generar 4.189.367 tones de residus municipals, lleugerament per sota de les 4.276.094 de l’any anterior.
Durant els pròxims anys caldrà estar amatents a l’evolució d’aquestes xifres per saber si
aquesta reducció està motivada per l’actual conjuntura econòmica (la crisi ha afectat de
manera important la producció i el consum) o bé si obeeix a un canvi de comportament
real de la població catalana.
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Emissió de gasos amb efecte hivernacle
L’any 2008 (l’últim any del qual es tenen dades publicades oficialment a Catalunya), les
emissions de gasos amb efecte hivernacle van experimentar un significatiu decrement respecte a l’any anterior, passant de 57.343 ktCO2 equivalent a l’any 2007 a 54.266 ktCO2
equivalent a l’any següent.
Això constitueix una variació del 35% respecte a les emissions de l’any base (any 1990) i
situa Catalunya dins dels limits fixats per l’Estat espanyol per assolir els objectius compromesos en el marc del Protocol de Kyoto.
Mentre que les fonts puntuals han estat sotmeses a una forta regulació i a un fort control
durant els darrers anys, les emissions procedents de les fonts difuses (transport, agricultura,
sector domèstic, etc.) continuen necessitant polítiques incentivadores de la mitigació.
Com indiquen les dades de l’Agencia Europea del Medi Ambient , la crisi econòmica té un
efecte mitigador de les emissions. com a conseqüència d’una reducció de l’activitat econòmica i de canvis en les pautes de consum i de mobilitat de la població.

Incendis forestals
En els darrers anys s’havia produït una reducció significativa en el nombre d’incendis i en la
superfície forestal cremada a Catalunya. No obstant això, l’any 2009 es va produir un increment important del nombre d’incendis produïts (746) i del nombre d’hectàrees afectades. Pel
que fa a aquest darrer punt, es va passar de 567,73 hectàrees cremades l’any 2008 a 3.451,76
hectàrees afectades l’any 2009 (el valor més important des de l’any 2006, aquest inclòs).

Biodiversitat
Catalunya és un territori amb una elevada riquesa en termes de biodiversitat. Hi ha algunes
dades que així ho indiquen: al nostre país s’hi troben el 50% de les espècies conegudes a la
península Ibèrica, més d’un 75% de les espècies europees de la majoria de grups zoològics i el
47% dels hàbitats d’interès comunitari existents a tota la Unió Europea.
No obstant això, en els darrers anys s’ha produït una transformació important del territori que
ha comportat una pèrdua d’hàbitats clau per a moltes espècies i una fragmentació del territori.
També s’ha detectat la presència de diverses espècies invasores, que s’han estès ràpidament
pel territori. Durant l’any 2009, s’ha procedit al debat públic sobre el contingut de l’avantprojecte de Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya i l’Estratègia de conservació
del patrimoni natural.
A escala internacional s’estan revisant algunes de les teories, tècniques i criteris utilitzats fins
ara en l’àmbit de la conservació de la biodiversitat. En aquest sentit, des de Catalunya caldrà
seguir amb atenció tot aquest procés per poder-ne aplicar els resultats, si escau, en les polítiques de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica.
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Semàfor del risc viari
Estadístiques de sinistralitat
Accidents amb víctimes a la carretera
L’estadística d’accidents amb víctimes a la carretera del 2009 ha baixat un 2,2% amb
relació a l’any anterior, malgrat que segueix lluny dels valors que es van aconseguir el
2004, fruit d’una disminució gradual iniciada el 1999.
Les variacions percentuals dels indicadors són més expressives i significatives ja que els
denominadors han presentat també variacions en el trànsit i la demografia. Es detecta
una millora més marcada en els indicadors poblacionals que en els que reflecteixen els
riscos segons el volum de trànsit. En aquest sentit, la tendència positiva fa que el semàfor
passi del color ambre de l’any passat al verd.

Morts a 30 dies en accident de trànsit
La xifra de morts totals en valors absoluts manté una tendència a la baixa molt positiva que
s’ha de valorar tant pel nivell a què s’ha arribat com per la solidesa de la tendència que es
manté de fa deu anys, la qual cosa assegura l’assoliment de l’objectiu europeu de rebaixar
a la meitat la xifra de morts en accidents de trànsit.
Els indicadors relatius segons la demografia i el trànsit total de vehicles marquen unes tendències a la disminució encara millors tenint en compte els factors socials dels habitants i
la demografia. La disminució de la mortalitat de trànsit a Catalunya ha estat de la mateixa
mena que a l’Estat, malgrat que els darrers dos anys el percentatge ha estat inferior a Catalunya, però mantenint la mateixa proporció (16%) de la demografia, tot i que amb un parc
de vehicles i un cens de conductors molt superior.

Factor humà
Lesivitat dels usuaris de vehicles de dues rodes
L’any 2008 aquest semàfor assenyalava vermell tenint en compte la pujada de lesivitat en
tots els grups d’usuaris de vehicles de dues rodes, inclosos motoristes, ciclomotoristes i ciclistes, tot considerant l’increment de morts i de lesionats medul·lars produïts. L’any 2009,
segons fonts del Servei Català de Trànsit, les estadístiques de mortalitat de motoristes van
baixar un 15,4% (malgrat que l’increment de vendes de motocicletes a Catalunya va ser
del 25% amb relació al 2008, molt per damunt del 2,8% de la resta de comunitats autònomes), les de ciclomotoristes es van mantenir i les de ciclistes van pujar en 5 morts amb
relació al 2008. És un tema de prevenció a llarg termini que requereix atenció i observació.

Mortalitat i accidentalitat dels conductors homes
Es manté pràcticament igual la proporció de morts en accident de trànsit a la carretera entre
homes i dones (80% i 20%, respectivament) de l’any 2008. Val a dir que el grup d’homes més
afectat és el que comprèn la franja de treball més activa, entre els 30 i els 49 anys. Segons estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a igualtat de recorreguts els conductors homes s’accidenten i perden la vida 2,5 vegades més que les dones. Hi ha una altra dada
significativa: els homes condueixen a puntes de velocitat de 30 km/h més que les dones.
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Riscos dels conductors professionals
Cal qualificar d’espectacular la disminució de la mortalitat de conductors de vehicles
pesants, especialment en el cas de conductors de transport de mercaderies per carretera,
que va disminuir el 2009 un 66,7% amb relació al 2008. Sens dubte, aquesta important
reducció té molt a veure amb l’aplicació del Reial decret 1032/2007 que obliga els conductors a disposar del Certificat d’Aptitud Professional al qual s’accedeix després d’unes
sessions formatives d’ampli abast en matèries diverses, però que fan especial èmfasi en la
seguretat viària.

Factor via
Sinistralitat a les autopistes i a les autovies metropolitanes
La disminució d’accidents greus a les vies interurbanes de les rodalies de Barcelona i/o el
límit màxim de velocitat de 80 km/h com a continuïtat de la limitació establerta a les rondes
és la demostració de l’eficàcia d’una mesura controvertida, però que està educant l’usuari a
l’autocontrol.

Accidentalitat amb víctimes a les vies locals
Dins de la disminució general de les estadístiques de mortalitat de trànsit a la carretera, es
detecta un aspecte negatiu que és la progressió de morts en col·lisió frontal en carretera a
Catalunya, que el 2009 va ser de 79 sobre els 65 que es van produir el 2008. Un increment
d’un 18% que reflecteix els riscos en carreteres secundàries en què encara no s’han separat
amb mitjana protegida els fluxos circulatoris en sentit contrari.

Factor vehicle
Riscos inherents a l’envelliment del parc
Un dels aspectes més negatius de la crisi econòmica traduïda en la reducció de vendes
de vehicles particulars és l’allargament de la vida dels vehicles usats i, per tant, l’envelliment del parc automòbil. Un risc evident que podria progressar.

Ús de la bicicleta a l’àmbit urbà
La gran acollida de la bicicleta com a mitjà de transport urbà individual es pot considerar un èxit des del vessant ecològic, sanitari i de descongestió de vehicles a motor, però
escau aturar les xifres incrementals de lesionats en bicicleta. La selecció dels itineraris
longitudinals dels carrils bici i els espais transversals de reserva han de procurar el màxim
aïllament del trànsit principal de vehicles a motor per garantir la seguretat dels ciclistes,
especialment en el seu pas per les cruïlles.
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Aspectes socials
Accidents greus a les nits de cap de setmana
El descens de mortalitat en dies feiners no s’ha vist acompanyat per un descens en els
caps de setmana. L’increment d’un 5,2% en el nombre d’accidents mortals els caps de
setmana (amb especial incidència a les nits de cap de setmana) manté el greu risc latent
del trànsit del lleure nocturn de cap de setmana. Aquest risc fa referència, especialment,
a un col·lectiu molt extens de ciutadans, generalment joves, al qual pot influir alguns
dels tres factors que de manera més directa afecten el temps de reacció dels conductors:
alcohol o substàncies psicoactives, cansament i velocitat.

L’educació viària als centres escolars
L’esforç dels monitors d’educació viària de les policies locals, molt important als centres escolars de Catalunya, no compensa suficientment el dèficit del lent procés de la integració de
l’educació viària en els currículums educatius ni la manca d’interès per part del professorat
a dedicar temps a aquests aspectes. L’argument que s’argüeix és que fer l’educació viària en
el context d’una educació més generalista no té en consideració que el trànsit és la causa
principal de mort dels infants i adolescents a Catalunya.

Progressió de l’ús dels elements de protecció
El Servei Català de Trànsit presenta, en el seu Observatori de la Seguretat Viària, una anàlisi
de l’evolució de l’ús dels elements de protecció per part dels usuaris morts en accident de
circulació en diferents vehicles. I ho fan des del 2003 fins al 2009. L’estudi demostra que,
pel que fa al cinturó de seguretat i les cadiretes de nens, el percentatge de morts sense ús
de dispositius va anar decreixent. Però aquesta millora en els vehicles de quatre rodes no
ha tingut un reflex paral·lel en els de dues rodes, en què es manté un 15% de morts que no
utilitzaven casc quan van patir l’accident.

Assistència als ferits en accident
L’any 2010 el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha fet 25 anys d’història de serveis
als malalts crítics i als lesionats en accident a Catalunya amb una tasca discreta, però amb
grans beneficis per a la millora de les estadístiques de lesivitat de les víctimes de trànsit i la
seva severitat. La cada vegada més consolidada utilització del 112 com a telèfon d’emergències i la unificació de serveis d’assistència al lloc de l’accident encapçalats pel SEM i el
061 (ja un sol servei) és una fita de gran importància per la qualitat del tractament dels
efectes dels accidents de trànsit.
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Ritme del trànsit. Velocitat mitjana a la xarxa viària catalana
Al butlletí número 16 de l’Observatori de Seguretat Viària de Catalunya que publica el
Servei Català de Trànsit, en què es descriuen els factors determinants de l’evolució de
la sinistralitat viària a Catalunya el 2009, es publica una interessant estadística sobre
l’evolució de la velocitat mitjana del trànsit circulant a la xarxa viària catalana. Malgrat
que no explica el sistema de càlcul d’aquesta important referència, l’exposa de manera
comparativa amb 100 per a l’any 2003, moment a partir del qual va anar baixant la velocitat mitjana fins al 89,4 del 2009 (dues dècimes més baixa que el 2008). La influència
determinant de la velocitat mitjana del trànsit viari en l’evolució dels accidents amb
víctimes a la carretera ens fa considerar molt positivament aquest indicador, relacionat
sens dubte amb l’extensió de la limitació dels 80 km/h a les rodalies de Barcelona ciutat.

Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa
Seguretat a la xarxa
El darrer any s’han consolidat les dades estadístiques de seguretat dels sistemes d’informació.
El percentatge d’ordinadors infectats està disminuint i la percepció de seguretat dels usuaris
està començant a remuntar. És per aquest motiu que han augmentat ininterrompudament les
pèrdues degudes a frau a Internet, extorsions, robatori d’identitat o contaminació d’ordinadors.

Ordinadors contaminats
La disminució d’infeccions s’ha manifestat en quasi tots els tipus de programes i pràctiques malicioses, llevat dels cucs (worms).

Mesures de seguretat aplicades
El percentatge d’usuaris que han instal·lat mesures de seguretat ha augmentat lleugerament
d’una manera general. Es pot destacar l’actualització del SO i els programes anti-spam. De
fet, Espanya està entre la llista de països amb menys percentatge de missatges d’spam.

Pràctiques de seguretat dels usuaris
Els usuaris estan prenent consciència de la necessitat de tenir cura de com tracten els
seus ordinadors i com els protegeixen d’atacs externs o fallides fortuïtes. Les millores
més destacables són la realització de còpies de seguretat de dades i sistema operatiu.
També cal destacar que s’ha doblat el percentatge d’usuaris que xifren dades.

Seguretat als telèfons mòbils
Tots els tipus d’incidents de seguretat dels telèfons mòbils han experimentat augments.
Els increments més destacats corresponen als problemes amb aplicacions de terceres
parts i la pèrdua de dades d’usuari.
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Semàfor del risc per a la salut
Indicadors generals de salut
Esperança de vida en néixer
L’esperança de vida en néixer a Catalunya continua creixent des de fa molts anys.

Esperança de vida als 65 anys
Igual que en el cas de l’esperança de vida en néixer, es detecta com la longevitat va
augmentant en general.
Mortalitat per totes les causes
Evidentment, l’increment de l’esperança de vida és conseqüència de la disminució de la
mortalitat.

Problemes de salut lligats als hàbits i estils de vida
Mortalitat per cardiopatia isquèmica i per malalties vasculars cerebrals
L’evolució de la malaltia cerebrovascular per als dos sexes en els darrers anys ha enregistrat
una davallada molt important com també l’evolució de la mortalitat per malaltia isquèmica
del cor. Amb això es posa de relleu que els esforços importants en prevenció i tractament
precoç que s’han dut a terme en ambdues malalties han estat fructuosos.

Mortalitat per cirrosi i altres malalties cròniques del fetge
La mortalitat per cirrosi hepàtica i altres malalties cròniques del fetge continua presentant una tendència a la disminució.

Mortalitat per càncer de pulmó en homes
La mortalitat per càncer de pulmó en els homes mostra una tendència global a la reducció que es va iniciar entorn del 1993, però un cert estancament quan es consideren els
anys més recents.

Mortalitat per càncer de pulmó en dones
S’observa un increment de la taxa de mortalitat per aquest càncer, que és constant des
de l’any 2000 i que ha passat dels 7 casos per 100.000 dones als 10,48 de l’any 2007.
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Problemes de salut vinculats a l’entorn
Mortalitat per accidents de vehicles de motor
La mortalitat per aquesta causa segueix la tendència decreixent iniciada l’any 2000 i que
en els anys més recents ha portat als valors de les taxes més baixes observats en els darrers
25 anys. Tot i això es manté encara una important diferència per sexes, sent les taxes molt
més baixes en les dones que en els homes.

Mortalitat per càncer de mama en dones
Es tracta del càncer més freqüent en el sexe femení i el nombre de nous casos a l’any continua augmentant. L’evolució de la mortalitat, però, s’ha anat reduint des de l’any 1993,
tot i que mostra oscil·lacions importants.
Inicis de tractament als centres de la XAD segons droga
Com en els darrers anys, s’observa una reducció dels inicis de tractament per heroïna,
que va ser especialment marcada a partir del 1992, i més darrerament d’altres productes
com la cocaïna des del 2005 i el tabac des del 2004. En canvi, es continuen incrementant
els inicis de tractament per cànnabis i la resta de substàncies, tot i que en els darrers anys
sembla que es comencen a estabilitzar.

Problemes de salut emergents
Mortalitat per trastorns mentals
S’observa una certa tendència a la reducció de la mortalitat, però encara no s’han assolit
els nivells dels anys noranta, a partir dels quals hi va haver un important increment.
Mortalitat per malalties del sistema nerviós i dels sentits
Aquest indicador, que inclou diversos tipus de demències com l’Alzheimer, mostra una
tendència creixent des de l’inici del seguiment.
Nous casos declarats de sida per any
Els nous casos de sida a Catalunya segueixen la tendència de disminució que mostren des
de l’any 1996 com a conseqüència de la introducció dels nous medicaments per al tractament d’aquesta patologia.
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Semàfor del risc de la previsió social
Sistema públic
Esperança de vida
L’evolució de la longevitat, encara que mínima quan s’experimenten períodes a curt termini,
tendeix a augmentar.

Edat mitjana de jubilació efectiva
S’ha corregit lleugerament la tendència a anticipar la jubilació, amb la qual cosa l’edat
mitjana de jubilació ha augmentat.

Taxa d’atur
Ha experimentat un augment molt acusat en els últims mesos.

Evolució de la relació entre el conjunt de cotitzacions necessàries per a l’obtenció de
les prestacions
No s’han modificat encara les fórmules de càlcul de les pensions.

Superàvit de la Seguretat Social
S’ha reduït el superàvit.

Congelació de les pensions el 2011
L’aprovació pel Congrés de la congelació de pensions per al 2011 alleugerirà el dèficit.
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Sistemes privats
Evolució de la taxa d’estalvi i del volum d’estalvi ﬁnancer de les famílies
L’estalvi de les famílies ha experimentat un creixement elevat en els últims mesos, la qual
cosa permet el creixement dels sistemes complementaris privats de pensions.

Pes del sistema privat de pensions i assegurances de jubilació sobre el PIB
El pes del sistema privat de pensions sobre el PIB ha crescut lleugerament en els últims
mesos, però continua sent molt reduït respecte a Europa.

Taxa mitjana de rendibilitat ﬁnancera real, neta de despeses de gestió
La rendibilitat dels fons s’ha reduit, sense que s’aprecii una reducció de les comissions
de gestió.

Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana
En el moment d’imprimir aquesta edició de l’Observatori del Risc encara no disposem de les dades per poder oferir el semàfor del risc de la inseguretat ciutadana.
Un cop hàgim accedit a les dades i les hàgim treballat, les farem disponibles al web de l’Institut
d’Estudis de la Seguretat (www.seguretat.org).
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