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Pròleg

El febrer de 2004, en la meva compareixença davant la Comissió de Política Territorial del Parlament
de Catalunya, vaig exposar les línies d’actuació que impulsaria el Departament de Medi Ambient i
Habitatge. La política de planificació en matèria ambiental es fonamentaria en el principi del
desenvolupament sostenible, la qual cosa comporta disposar d’una informació fiable i uns
indicadors comprensibles de sostenibilitat per al conjunt del país.

Vaig manifestar l’interès a promoure la creació d’un organisme independent, que hauria d’esdevenir
l’autoritat científica i tècnica del país en matèria ambiental amb la integració d’equips ja existents
de recerca aplicada –universitaris, fundacions, ONG, etc. La seva capacitat científica i el seu
prestigi haurien d’ajudar a establir criteris per a  l’obtenció de dades dels diferents vectors
ambientals i la definició dels indicadors de sostenibilitat.

Els indicadors, entesos com a instruments que permeten fer una radiografia en un moment
determinat de l’estat de la sostenibilitat a Catalunya, permetran mesurar els resultats de les
polítiques aplicades per les administracions públiques i verificar el compliment dels objectius fixats
prèviament. Uns indicadors que provenen del coneixement científic, però que, per definició, també
han de ser fàcilment comprensibles pels ciutadans i les ciutadanes interessats i, alhora, una eina
per facilitar la presa de decisions, tant per part dels responsables polítics com dels agents socials
i econòmics, sense necessitat de preparació específica.

Considero que millorar l’accés del públic a la informació mediambiental i la difusió d'aquesta
informació contribueix a una major conscienciació en matèria de medi ambient, a un intercanvi lliure
de punts de vista, a una participació més efectiva dels ciutadans i les ciutadanes en la presa de
decisions mediambientals i, en definitiva, a la millora conjunta del medi ambient.

L’informe CATALUNYA2005 és un recull, ordenat i valorat, de dades procedents d’informació
publicada o avalada per diferents òrgans de la Generalitat, universitats i institucions públiques
estatals i europees, sintetitzades en indicadors ambientals i de sostenibilitat. Aquest és un primer
treball que tindrà continuïtat any rere any, i servirà per verificar si les pautes de desenvolupament
de la nostra societat són cada cop més sostenibles.

Crec, sincerament, que és una eina molt valuosa.

Salvador Milà i Solsona 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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Antecedents

En la primera compareixença al Parlament, l’Honorable Conseller de Medi Ambient i Habitatge va
indicar que disposar d’una informació fiable i d’uns indicadors de seguiment era un objectiu
prioritari del seu Departament. Aquesta aspiració ha d’emmarcar-se en l’esforç de coneixement i
transparència impulsat des de la Comissió Europea i l’Agència Europea de Medi Ambient, necessari
per avançar cap a la sostenibilitat.

Com a primer pas en aquesta línia, el DMAH va encarregar a la Fundació Fòrum Ambiental una
proposta de disseny tècnic i organitzatiu de l’Observatori de la Sostenibilitat de Catalunya, de la
qual es considera oportú destacar alguns dels eixos definidors:

• Objectius
• Criteris bàsics d’actuació
• Continguts informatius principals

La proposta estableix un rang ampli d’objectius operatius de l’Observatori:

• Recopilar, validar, harmonitzar i ordenar la informació. L’Observatori hauria de centralitzar tota
la informació rellevant que es generi sobre Catalunya i vetllar per la seva fiabilitat i
comparabilitat als principals nivells de referència (Espanya, Unió Europea, OCDE, xarxes
regionals).

• Elaborar les bases de dades necessàries per omplir el buits informatius que es considerin
rellevants.

• Assegurar el manteniment en el temps de tota la informació per arribar a disposar de sèries
temporals significatives, que permetin analitzar tendències.

•Contextualitzar territorialment la informació, de manera que se’m puguin fer anàlisis espacials
que integrin capes d’informació geogràfica diversa.

•Explotar la informació de descriure, comparar i diagnosticar la situació en cada moment del medi
ambient i de la sostenibilitat del desenvolupament de Catalunya. En particular, elaborar un
informe anual sobre medi ambient i desenvolupament sostenible a Catalunya. Elaborar
informes temàtics, sectorials i territorials.

• Elaborar informes a mida per a usuaris públics o privats.

• Emetre alertes anticipades davant de desviaments preocupants per a la sostenibilitat,
especialment en l’àmbit ambiental.

• Desenvolupar models prospectius que permetin definir escenaris de futur i proposar línies
estratègiques de millora.

• Difondre la informació entre els agents socioeconòmics i la societat en general, a fi de
fomentar la participació pública i l’assumpció de responsabilitats compartides.

Cal dir que l’Observatori no pretén ser un centre de documentació sobre medi ambient i
sostenibilitat. No obstant, haurà de disposar dels estudis i informes que siguin especialment
valuosos per al desenvolupament de les seves funcions.
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Introducció

Objectiu i abast

L’Informe té com a objectiu aportar una descripció i avaluació bàsiques de la situació actual i les
tendències en matèria de desenvolupament sostenible de Catalunya atenent l’evolució dels
indicadors més rellevants que poden derivar-se de la informació prou fiable i elaborada disponible
en l’actualitat, i amb una atenció especial a l’àmbit mediambiental.

L’Informe ha volgut mantenir un equilibri entre les informacions de contingut tecnicocientífic i les
explicacions de caràcter més divulgador, a fi que pugui ser útil al lector especialitzat però també a
la societat en general. No es tracta, però, d’una segona versió de l’Informe sobre l’estat del medi
ambient a Catalunya 2001, publicat1 l’any 2003 pel Departament de Medi Ambient, sinó d’un nou
tipus de document, orientat a informar directament sobre els resultats assolits en els últims anys en
la protecció i millora del medi ambient i en el progrés cap al desenvolupament sostenible, i a fer
patents les tendències de futur en relació amb els objectius desitjables.

L’Informe està basat en indicadors. Les dades i els indicadors mateixos que les integren són els
veritables protagonistes de l’Informe; les introduccions tècniques i juridicoadministratives es limiten
a allò necessari per entendre i interpretar correctament els indicadors. També s’hi inclouen dades
contextuals i definicions que han de facilitar-ne la comprensió i aportar referències per a l’avaluació.
Aquest no és un document adreçat a aquelles persones interessades a aprofundir en àmbits
concrets com ara el marc jurídic català en matèria de medi ambient o la política social del Govern,
les quals hauran de consultar altres fonts més específiques.

Si bé l’Informe aborda tots els grans àmbits ambientals i de sostenibilitat, no té una vocació de ser
exhaustiu i detallat dintre de cada un d’aquests àmbits, sinó que se centra en els principals reptes
que es plantegen a Catalunya i que han pogut ser avaluats amb la informació existent i directament
disponible. En el futur, correspondrà a l’Observatori de la Sostenibilitat a Catalunya assumir el
compromís de completar i enriquir el coneixement ambiental i socio-econòmic de Catalunya, fins a
aconseguir que les seves publicacions siguin una eina valuosa per l’elaboració de les polítiques de
les administracions i dels sectors d’activitat productiva, així com una referència bàsica per a
qualsevol professional o persona interessada en aquests àmbits.

Selecció i classificació dels indicadors

El desenvolupament sostenible és aquell que garanteix la satisfacció de les necessitats actuals
sense perjudicar les possibilitats de les generacions futures de satisfer les pròpies necessitats.
D’aquesta definició bàsica i clàssica, se’n pot fer una interpretació més detallada que faciliti la
selecció dels indicadors més rellevants, a través de la determinació dels objectius clau de
referència:

• Generacions actuals:
- Creació de riquesa per millorar les condicions de vida i l’equitat social
- Un medi ambient saludable i apte per prestar tot el seu potencial de serveis a l’activitat

humana.

Aquests objectius tenen un component global, ja que l’equitat social demana satisfer les
necessitats de tots els països i grups de població, i l’acció local ha de vetllar per la seguretat
ambiental de tot el planeta.

• Generacions futures:
- Estabilitat econòmica i millora de la competitivitat per mantenir la capacitat de creació de

riquesa en el futur i continuar la millora de les condicions de vida i l’equitat social
- Manteniment del capital natural com a base imprescindible de qualsevol procés socio-

econòmic futur

1 Dintre de la col·lecció “Documents dels Quaderns de Medi Ambient”.
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- Prevenció de riscos extrems, que puguin afectar diverses generacions humanes, animals o
vegetals. Aquí s’emmarquen alguns dels debats ambientals més rellevants en l’actualitat,
amb fortes implicacions econòmiques i socials: energia nuclear, transport de petroli per
mar, química del clor, biogenètica, etc. Una de les claus d’aquest debat rau en la manera
d’aplicar el principi de precaució, recollit per l’article 174 del Tractat de la Comunitat
Europea2.

D’aquesta manera, els indicadors de sostenibilitat han de respondre sempre a una doble
cronologia: l’admissibilitat o millora de la situació actual i el manteniment de la capacitat de
resposta perquè la situació futura sigui també admissible o millor.

A més de tenir en compte, sempre que ha estat possible, aquesta dualitat temporal, per a la
selecció dels indicadors s’han aplicat quatre criteris:

• Rellevància: fan referència als problemes i les polítiques prioritaris a Catalunya en el marc
estatal i europeu i mesuren tendències bàsiques per a la sostenibilitat.

• Avaluació: són útils per mesurar el progrés envers els objectius principals que determinen
normatives, plans i programes i acords internacionals vinculants per a Catalunya.

• Coordinació: permet la comparació amb altres territoris de referència per a Catalunya. Amb
aquesta finalitat, s’han considerat els catàlegs d’indicadors següents:
- Indicadors de desenvolupament sostenible per al seguiment de la implantació de

l’Estratègia de desenvolupament sostenible de la UE3 (155 indicadors, classificats en 10
temes)

- Indicadors principals de l’Agència Europea de Medi Ambient4 (37 indicadors, classificats en
10 temes)

- Perfil ambiental de España 2004, Ministeri de Medi Ambient (74 indicadors, classificats en
13 temes).

• Viabilitat: requereixen informació directament disponible en l’actualitat sense necessitat de
cap elaboració complicada.

Cal tenir present que tant la normativa i la planificació vigents o en preparació com les estadístiques
disponibles responen prioritàriament als problemes més preocupants relacionats amb el medi
ambient i el desenvolupament sostenible. Per això, és inevitable que els indicadors tinguin un cert
biaix cap a aquells aspectes ambientals o socioeconòmics la situació dels quals no és bona o
encara no ha millorat prou.

Els indicadors sectorials o territorials s’han integrat en cada un dels àmbits ambientals i de
desenvolupament sostenible considerats en la classificació temàtica dels indicadors.

2 Diari Oficial C 325, de 24 de desembre de 2002
3 SEC (2005) 161 final
4 EEA core set of indicators; EEA technical report 1/2005

Classificació temàtica
Els indicadors seleccionats s’han classificat per temes i subtemes en tres grans grups:

• Indicadors de sostenibilitat econòmica
• Indicadors de sostenibilitat social
• Indicadors d’ús de recursos naturals, emissions i estat del medi ambient

La sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social poden avaluar-se directament a partir
d’indicadors econòmics i socials, respectivament. En general, les dimensions econòmica i social de
la sostenibilitat no plantegen situacions de compromís, ja que una millora en les condicions
econòmiques indueix o facilita també la millora de les condicions socials. Hi pot haver, en tot cas,
una qüestió de priorització del creixement econòmic sobre la millora social o al revés, però no de
manera contradictòria o excloent.

En canvi, el creixement econòmic i la millora ambiental poden, en ocasions, ser difícils de fer
compatibles, especialment en els estadis més inicials del desenvolupament. Però, fins i tot en
economies avançades, la sostenibilitat ambiental encara demana, en general, un compromís entre
la protecció ambiental i el creixement econòmic que fa possible el desenvolupament social. Sent
així, els indicadors ambientals, especialment els que fan referència a l’ús de recursos naturals
escassos, amb un component de solidaritat interterritorial global i intergeneracional, no sempre
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basten per si sols per avaluar la sostenibilitat ambiental, sinó que cal complementar-los o
relativitzar-los amb paràmetres socioeconòmics. A llarg termini, per mantenir-se en la senda de la
sostenibilitat, cal acabar desacoblant el creixement econòmic de la pressió ambiental, i cal poder
créixer reduint o mantenint la pressió ambiental. Això és una qüestió d’eficiència en l’ús dels
recursos naturals, tant en la seva funció de proveïment de primeres matèries com en la seva funció
d’embornal de deixalles, i de canvi sociològic envers un nou concepte de qualitat o nivell de vida,
basat en necessitats més immaterials, que comporti un creixement en qualitat i no tant en quantitat.

D’acord amb el component global de la sostenibilitat ambiental, el desacoblament, tant per eficiència
com per canvi d’hàbits, és més crític a mesura que augmenta el nivell de desenvolupament
(expressat, per exemple, en termes de PIB per càpita), ja que els països amb un PIB per càpita més
alt han de “fer lloc ambiental” al creixement dels països amb un PIB per càpita més baix.

Per tant, el fet que l’evolució d’un paràmetre ambiental sigui més o menys sostenible depèn del seu
comportament relatiu als paràmetres de desenvolupament socioeconòmic i del nivell propi de
desenvolupament socioeconòmic. En conseqüència, per avaluar la sostenibilitat ambiental s’ha
tingut en compte la integració socioeconòmica dels indicadors ambientals.

Classificació temàtica dels indicadors

Dimensió Codi Tema Subtema

CO Creixement econòmic i ocupació PIB i renda

Ocupació

EC Estabilitat econòmica Creació de valor afegit

i competitivitat Cost dels factors de producció

Acumulació de capital físic

Coneixement i capital tecnològic

Capital humà

Productivitat

CS Condicions de vida i cohesió social Renda, pobresa i exclusió social

Accés al treball i condicions laborals

Igualtat de gènere

Salut

Educació

Atenció a la gent gran

Protecció social

AC Aigües continentals Balanç hídric

Qualitat de les aigües superficials

Qualitat de les aigües subterrànies

LC Litoral i aigües costaneres Ús del litoral

Qualitat de les aigües costaneres

AI Aire Efecte d’hivernacle i canvi climàtic

Qualitat de l’aire

SO Sòl Ús del sòl

Sòls contaminats

BN Biodiversitat i natura Ecosistemes

Espècies

Boscos i fusta

Recursos pesquers

EN Energia Energia primària

Energia final

RE Residus Residus municipals

Residus industrials

En total, s’han utilitzat 163 indicadors per elaborar l’Informe.

Sostenibilitat
econòmica

Ús de
recursos
naturals,
emissions 
i estat 
del medi
ambient

Sostenibilitat
social
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Fonts de les dades

Bona part de les dades que fan referència a Catalunya utilitzades en l’Informe han estat facilitades
per diversos departaments de la Generalitat i organismes adscrits:

- Departament de Medi Ambient i Habitatge
- Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
- Departament d’Economia
- Departament de Salut
- Departament d’Educació
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques
- Agència de Residus de Catalunya
- Agència Catalana de l’Aigua
- Institut Català de l’Energia
- Institut d’Estadística de Catalunya (també ha aportat dades socioeconòmiques d’Espanya)
- Institut Cartogràfic de Catalunya
- Servei Meteorològic de Catalunya
- Centre de la Propietat Forestal

També han aportat dades sobre Catalunya:
- CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
- Observatori de la Pobresa (Obra Social Caixa de Catalunya)
- AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas)

La resta de les dades que fan referència a Espanya o la Unió Europea s’han obtingut de les fonts
següents:

- Ministeri de Medi Ambient
- Banc d’Espanya
- INE
- Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
- Eurostat
- Agència Europea de Medi Ambient
- Comissió Europea
- OCDE
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Situacions o tendències insostenibles que
demanen una atenció prioritària
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Risc d’insostenibilitat. Situacions o tendències
que no han millorat de manera prou satisfactòria
o consolidada o que emeten un senyal d’alerta
sobre la evolució futura
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17
Sostenibilitat econòmica

La productivitat basada en el coneixement, clau per a la sostenibilitat econòmica
Catalunya forma part dels països avançats, que ja no poden basar exclusivament la seva
competitivitat en els baixos costos i estan exposats a una competència internacional en preus i
deslocalitzacions creixent. Si es vol remunerar bé el treball i millorar les condicions laborals i les
prestacions socials, i també internalitzar els costos ambientals per preservar els recursos naturals,
l’increment de la productivitat és l’única via per a la competitivitat i el creixement a llarg termini.

Aquest diagnòstic és en la base del procés de reformes que la UE impulsa i que es coneix com
l’Estratègia de Lisboa. El març de l’any 2000, els caps d’estat i de govern de la UE van acordar a
Lisboa1 assolir abans de 2010 un objectiu ambiciós: “fer de la UE l’economia basada en el
coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç d’un creixement econòmic sostenible
amb més i millors llocs de treball i una major cohesió social”. Però els indicadors mostren que la
UE és lluny d’assolir aquest objectiu. La Comissió Europea admet que l’explicació clau dels
resultats econòmics insuficients en els últims anys rau en el baix nivell de creixement de la
productivitat, especialment en comparació amb els seus competidors principals.

Després d’un debat intens, l’Estratègia de Lisboa ha estat renovada recentment2. En el document
Recomanacions integrades per al creixement i l’ocupació3, la Comissió emfasitza que la consecució
d’una societat del coneixement, basada en polítiques de millora del capital humà, d’educació, de
recerca i d’innovació, és la clau per materialitzar el potencial de creixement europeu i per afrontar
el futur. El procés de Lisboa ha col·locat la productivitat per a la competitivitat en el centre de
l’atenció política.4

L’acumulació de capital i el progrés tècnic són els factors més determinants de la productivitat
laboral. La intensificació del capital es considera especialment important quan incorpora la
innovació i els avenços tecnològics (capital tecnològic). En particular, recentment s’ha posat èmfasi
en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) perquè s’ha constatat que és un factor
que explica bona part de les diferències de productivitat entre els països de l’OCDE. No obstant, el
canvi tecnològic per si mateix no és suficient i, generalment, cal que sigui acompanyat d’un canvi
organitzatiu, que també és objecte de la innovació, i d’un esforç d’adaptació de les persones, en
particular de millora del nivell formatiu (capital humà). En definitiva, la capacitat d’una economia per
absorbir el progrés tècnic i incorporar efectivament els avenços en coneixement es configura
actualment com la característica fonamental per garantir el creixement de la productivitat a llarg
termini. Aquest és el camí que han seguit les economies més dinàmiques com Irlanda o Finlàndia,
que dibuixen una estratègia de concentració manufacturera en els sectors de valor afegit més alt,
basats més en la innovació i la qualitat que no pas en els costos baixos.

I és en aquest marc on, fonamentalment, cal valorar la sostenibilitat econòmica de Catalunya. Això
no vol dir de cap manera desatendre els sectors tradicionals i madurs de l’economia catalana, com
ara el turisme o la indústria manufacturera de contingut tecnològic baix o mitjà, que també han de
participar de l’esforç d’innovació per continuar fent la seva aportació capdal a la riquesa i cohesió
social de Catalunya.

1 Conclusions de la Presidència. Consell Europeu de Lisboa. 23 i 24 de març de 2000.
2 COM (2005) 24
3 COM (2005) 141 final
4 Aquest plantejament s’integra en bona mesura en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la

competitivitat de l’economia catalana, signat el febrer de 2005 per la Generalitat i els agents socioeconòmics catalans. En la  
mateixa línia, la Cambra de Comerç de Barcelona en el seu informe És necessari un nou model de creixement per a Catalunya,
de juliol de 2003, indicava: un model econòmic de futur haurà d’estar basat principalment en el creixement de la productivitat i,
per tant, en l’acumulació de capital, sobretot capital humà i tecnològic.
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Creixement econòmic clarament per sobre de la mitjana de la UE-15
L’economia catalana ha tingut un creixement sostingut en la darrera dècada. Entre 1995 i 2003, el
PIB català, un cop descomptat l’efecte de la inflació, ha tingut un creixement anual mitjà del 3,1%,
superior a l’objectiu de referència del 3% establert per la UE al Consell Europeu de Lisboa l’any
2000. En aquest període, el creixement total del PIB real ha estat d’un 27,4%, molt per sobre de la
mitjana de la UE (19%) i una mica inferior al d’Espanya (30,3%). En base 2000, el PIB per càpita en
paritat de poder adquisitiu s’havia situat l’any 2004 en un índex de 104,7 en relació amb la UE-15,
mentre Espanya assolia un índex 88.

PIB real (en euros constants). Base metodològica 1995. Evolució segons índex 1995 = 100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat i Eurostat (12.8.2005)
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Increment espectacular del nombre d’ocupats
L’ocupació és un altre indicador que mostra clarament el notable creixement de l’economia
catalana en l’última dècada. El nombre d’ocupats a Catalunya ha passat de 2.275.000 a 3.106.000
en el període 1996-2004, cosa que representa un creixement anual mitjà de pràcticament el 4% i
un creixement total del 36,5%. Aquest increment contrasta amb el de la UE-15, on l’ocupació ha
tingut un increment total de tan sols el 9,2%, és a dir, quatre cops inferior al català. A Espanya, el
creixement de l’ocupació ha estat encara una mica superior que a Catalunya. Com a resultat
d’aquests forts increments de l’ocupació a Catalunya, la taxa d’ocupació de l’any 2004 ha assolit
el 68,4%, ha superat l’objectiu del 67% establert per la UE per a l’any 2005 al Consell Europeu
d’Estocolm, i pot arribar amb facilitat a l’objectiu del 70% corresponent a l’any 2010. Espanya i, en
menor mesura, la UE-15 són encara a una distància significativa d’ambdós objectius.

Taxa d'ocupació (% de la població entre 16 i 64 anys que està ocupada)

2001 2004

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE, i Eurostat
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Creació de valor afegit i progrés tecnològic insuficients
En el període 1995-2003, el creixement de l’ocupació a Catalunya s’ha basat fonamentalment en el
sector de la construcció i, en menor mesura, dels serveis, mentre l’agricultura i la indústria reduïen
el nombre d’ocupats. En particular, els països econòmicament capdavanters han concentrat el
creixement de la seva indústria, intens o moderat, en els subsectors de més alt contingut tecnològic,
mentre que en els sectors de menor contingut tecnològic l’avanç ha estat dèbil o negatiu. A Catalunya,
en canvi, els sectors de contingut tecnològic més baix, que són els més vulnerables a la competència
internacional en preus i deslocalitzacions, han crescut més que els d’alt contingut tecnològic.

En el periode 2000-2003, el pes relatiu dels nivells tecnològics en la producció industrial catalana s’ha
mantingut estable.

La inversió en R+D és un indicador clau en el camí cap al desenvolupament sostenible, ja que
incideix en la sostenibilitat econòmica mitjançant la productivitat i la generació de valor afegit a
mitjà i llarg termini, i també en la sostenibilitat ambiental i social, que es poden beneficiar dels
coneixements adquirits sobre el desenvolupament humà i la protecció dels recursos naturals. En el
període 1995-2001, la inversió en R+D a Catalunya ha crescut fins a arribar a l’1,1% del PIB. Aquest
nivell de despesa és superior a la mitjana espanyola (0,95%), però molt inferior a la mitjana de la
UE-15 (2%), i queda molt lluny de l’objectiu de referència del 3% fixat per abans de l’any 2010 en
el Consell Europeu de Barcelona l’any 20025.

Producció industrial segons nivell tecnològic de l'activitat. Canvi 1995-2000 
(% VAB sortida de fàbrica en termes reals)
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Font: Idescat i OCDE en "La indústria en España: claves para competir en un mundo global, 2005"
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5 Amb la nova metodologia que aplica l’INE per estimar de la despesa en R+D, els valors corresponents a Catalunya dels anys 2002 i 2003 han estat
1,19% i 1,28%, respectivament. Aquesta nova sèrie, més acurada, té problemes d’enllaç i coherència amb la sèrie retrospectiva 1995-2001, per la
qual cosa s’ha evitat la barreja d’ambdós tipus de dades.

observatori.qxd  13/4/06  10:15  Página 19



Descens de la productivitat i estancament del PIB per càpita
El creixement del PIB per càpita és l’indicador més utilitzat per mesurar l’increment quantitatiu del
nivell de vida. A més, la prosperitat material té una incidència molt important en les altres dues
dimensions del desenvolupament sostenible, ja que permet disposar de més recursos per invertir
en protecció ambiental i benestar social. En el període 1995-2003, el creixement total del PIB per
càpita a Catalunya ha estat del 16,8%, del mateix ordre que el de la UE-15, encara que
significativament per sota de l’espanyol, que va ser del 23,3%. Però el més preocupant és que des
de l’any 2000, el PIB per càpita català està estancat. Atés que la taxa d’ocupació ha seguit creixent
a bon ritme en els últims quatre anys, el problema rau en un mal comportament de la productivitat
laboral.

PIB/població (per càpita) = PIB/ocupats (productivitat) x ocupats/població (taxa d’ocupació)

PIB real per càpita. Base 1995. Evolució segons índex 1995 = 100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat i Eurostat (12.8.2005)
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L’any 2003, la productivitat per ocupat catalana6 va ser superior a l’espanyola i a la mitjana de la
UE-15. No obstant, en el període 1996-2003, la productivitat per ocupat va disminuïr d’un 5% a
Catalunya i Espanya, mentre la mitjana de la UE-15 ha augmentat d’un 8%. Això vol dir que
Catalunya cada cop utilitza més força laboral per produir una unitat de PIB. Si la productivitat es
mesura en termes de PIB per hora treballada, la reducció de productivitat a Catalunya ha estat
menor que a Espanya. Cal dir que els valors de productivitat s’han elaborat a partir del PIB en base
1995. Si es considera el PIB segons la nova metodologia d’Eurostat (base 2000), els valors milloren
i es pot dir que la productivitat catalana s’ha mantingut pràcticament estable en els últims 5 anys.
En qualsevol cas, el diferencial de productivitat en relació amb la mitjana de la UE-15 és cada cop
més petit, cosa que suposa una erosió de la competitivitat de l’economia catalana.

El fort creixement de l’ocupació no ha pogut compatibilitzar-se amb una millora de la productivitat
laboral. Aquest alentiment de la productivitat aparent del treball pot explicar-se, en part, com la
contrapartida de la intensa creació d’ocupació dels últims anys, afavorida per un intens procés
immigratori i per una evolució moderada dels salaris reals. Els increments d’ocupació que s’haurien
d’observar en un país que millora la seva competitivitat són aquells que van acompanyats d’una
millora de la productivitat.

Productivitat laboral per ocupat. Evolució segons índex 1996 = 100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat, INE (Enquesta de població activa) i CE (Employment in Europe 2004)
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6 Considerant el PIB en base 2000 en paritat de poder adquisitiu i utilitzant per a Catalunya el mateix deflactor que per a Espanya.
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Estancament de la inversió en capital físic
La inversió en capital físic, especialment en maquinària i equips de transport, és essencial per
mantenir la capacitat productiva de l’economia. Una inversió alta suggereix que les empreses són
optimistes sobre el potencial de creixement futur. La formació bruta de capital no residencial va
tenir un creixement molt notable a Catalunya entre 1995 i 2000, però en els últims anys ha retornat
als nivells de 1995. A Espanya s’ha donat una evolució similar però més marcada. Si l’anàlisi es
restringeix a la indústria, la figura evolutiva es repeteix. A Catalunya, la inversió en actius materials
a la indústria ha passat del 12% del VAB industrial l’any 1995 al 16,7% l’any 1999, però en el
període 2000-2003 ha fet el recorregut invers i ha baixat fins al 12,8%.

Inversió en actius materials a la indústria (% del VAB industrial)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat
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Capital humà desajustat per absorbir el progrés tècnic i incorporar efectivament els
avenços en coneixement
L’estructura formativa de l’ocupació es caracteritza pel seu biaix cap als extrems: molts ocupats amb
educació primària i terciària en detriment de l’educació secundària. Aquesta estructura, que s’ha consolidat
en els últims anys, es considera desajustada per dos motius: l’important nombre de titulats superiors no
encaixa amb la baixa productivitat i suggereix un problema rellevant de sobretitulació en l’actualitat;
d’altra banda, el baix pes de la formació secundària (batxillerat i formació professional) respecte a la
primària no és adequat per emprendre una transformació del model econòmic cap a sectors més exigents
tecnològicament i més basats en el coneixement i la innovació. 

En aquest últim sentit, els nivells de formació continuada també són molt baixos en relació amb la mitjana
europea per afrontar els reptes de la nova societat. En el periode 2000-2004, el percentatge de població
entre 25 i 64 anys que cursa estudis ha oscil·lat a Catalunya al voltant del 3%, davant d’un 5% a
Espanya, un 10% de mitjana europea i un 30% en els països nòrdics.

Nivell educatiu de l'ocupació, 2001 (%)
Primària Terciària

Font: Idescat i Eurostat en "La indústria en España: claves para competir en un mundo global, 2005"
Ordenació segons "primària"
Primària: fins a secundària obligatòria
Secundària: secundària postobligatòria (batxillerat i FR de grau mitjà)
Terciària: FP de grau superior i estudis universitaris
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Augment del diferencial d’inflació amb la UE-15 i deteriorament de la balança comercial
En el període 1996-2004, l’Índex de preus de consum (IPC) va tenir un creixement anual mitjà a
Catalunya del 3,1%. En el mateix període, l’IPC va créixer a un ritme anual del 2,8% a Espanya i
de l’1,8% al conjunt de la UE-15. En termes de canvi total en el període, la inflació ha crescut d’un
27,5% a Catalunya, d’un 24,6% a Espanya i d’un 15,2% a la UE-15. Aquest diferencial català amb
la zona euro pot suposar una pèrdua de competitivitat efectiva en aquells sectors més exposats a
la competència exterior. De fet, l’increment diferencial de la inflació és més preocupant perquè va
acompanyat d’un dèficit de la balança comercial superior a l’11% del PIB (davant d’un 6% de dèficit
a Espanya i d’un lleu superàvit a la UE-15), que detrau punts al creixement del PIB. A més, els dos
indicadors mostren una certa tendència a l’empitjorament. En base 2000, el dèficit de la balança
comercial s’enfila fins a 13,2% l’any 2004.

22

Índex de preus de consum (inflació). Evolució segons índex 1996 = 100
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Font: Idescat i Eurostat (23.8.2005)
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Participació de les persones de 25 a 64 anys en educació i formació (%)
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Font: Idescat i Eurostat
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Objectiu: 12,5% abans de 2010
(Decisió del Consell de 22.7.2003)

La despesa pública en educació ha passat d’un 3,4% l’any 1998 a un 3,7% l’any 2002,
percentatges que estan clarament per sota de la mitjana espanyola (4,4%) i europea (5,2%), l’any
2002. No obstant, en comparar aquests valors cal tenir present que una part de la riquesa catalana
no es reinverteix a Catalunya. A més, un major nivell de despesa no significa necessàriament una
educació millor.
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Sostenibilitat social

En les últimes dècades hi ha hagut un progrés notable en el desenvolupament del model europeu
de societat. Es caracteritza per uns nivells de protecció social i educació molt elevats. L’Estratègia
de Lisboa és de fet l’agenda socioeconòmica de la UE per als pròxims anys, amb un principi simple:
el creixement econòmic i de l’ocupació és la via per assolir els objectius socials. Catalunya s’ha
integrat en aquest model i ha participat del seu progrés. No obstant, en alguns aspectes, encara
queda un llarg camí per convergir amb l’Europa dels quinze.

Forta reducció de l’atur
El bon comportament de l’ocupació a Catalunya ha fet baixar la taxa d’atur d’un 18,8% l’any 1996 a
un 9,7% l’any 2004, encara que el valor mínim es va assolir l’any 2001 amb un 8,6%. Malgrat la
important retallada, la taxa d’atur encara oscil·la lleugerament per sobre de la mitjana de la UE-15,
que l’any 2004 es va situar en un 8,1%. L’any 2000, la taxa d’atur espanyola estava 5 punts
percentuals per sobre de la catalana, però aquest diferencial s’ha reduït a només 1,3 punts l’any 2004.

L’atur de llarga durada (superior a 1 any) també ha tingut una davallada espectacular a Catalunya,
i ha passat d’un 12,4% l’any 1994 a un 3,8% l’any 2004, encara que el valor mínim es va assolir
l’any 2001 amb un 3,4%. En aquest indicador, la situació de Catalunya l’any 2004 és equiparable a
la d’Espanya (3,5%) i de la UE-15 (3,4%).

Encara millors són els resultats pel que fa a la taxa d’ocupació de la població activa més gran (de
55 a 64 anys). La taxa catalana l’any 2004 es va situar en un 45,7%, per sobre d’Espanya i la UE-15
amb un 41,3% i 42,5%, respectivament. Catalunya està així molt ben posicionada per assolir
l’objectiu del 50% abans de l’any 2010, fixat al Consell Europeu de Barcelona l’any 2002.

Taxa d'atur (1) (% població activa)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE; enquesta de població activa de l'INE; Eurostat
(1) Els valors des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE)
núm. 1897/2000. Per aquest motiu no són directament comparables amb els dels períodes anteriors.
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La temporalitat de l’ocupació s’ha reduït de manera notable, però encara té nivells
clarament superiors a la mitjana europea
El percentatge d’assalariats amb contracte temporal (de duració limitada) ha tingut una davallada
notable entre 1996 i 2002, encara que en els últims dos anys s’hi apunta una lleugera tendència a
l’alça. La temporalitat a Catalunya l’any 2004 s’ha situat a l’entorn del 24% dels assalariats, per
sota del nivell espanyol, però lluny de la mitjana de la UE-15 (13,4%).
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La situació laboral de la dona encara no és del tot satisfactòria, però els diferencials
amb els homes de la taxa d’atur, del salari mitjà i de la temporalitat s’han reduït
significativament
El Consell Europeu de Barcelona l’any 2002 va establir com a objectiu per a la taxa d’ocupació de
les dones un 57% l’any 2005 i un 60% l’any 2010. Els resultats de Catalunya són excel·lents, ja que
l’objectiu del 57% ja s’ha assolit l’any 2004. No obstant, la taxa d’ocupació de les dones encara és
22 punts percentuals per sota la dels homes (57% vs 79%).

El salari mitjà anual de les dones a Catalunya era l’any 20021 un 33% més baix que el dels homes.
Aquest desequilibri era encara més gran que a Espanya, on el salari de les dones era un 29%
inferior. La temporalitat laboral ha baixat especialment en el cas de les dones, que pràcticament
han convergit amb els homes l’any 2004.

1 Data de l’última enquesta d’estructura salarial de l’INE
2 Eurostat l’anomena “healthy life years at birth”, però la definició concorda amb l’esperança de vida lliure d’incapacitat i no amb l’esperança de vida 

en bona salut que també és objecte de les enquestes de salut a Espanya

2001           2004

Taxa d'atur de les dones: diferencial amb els homes (punts percentuals)

Catalunya Espanya UE-15

Font: Idescat i Eurostat
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Objectiu 57% 
l’any 2005

Objectiu 60% 
l’any 2010

L’esperança de vida i l’esperança de vida lliure d’incapacitat a Catalunya és
notablement més alta que la mitjana de la UE-15. Pot dir-se que els registres catalans
i espanyols en aquest indicador són realment excepcionals, del mateix ordre que els
dels països capdavanters com el Japó o el Canadà
La població de la UE es caracteritza per una esperança de vida en néixer molt alta, que ha
augmentat 8 anys en els últims 40 anys. Una població sana es considera tradicionalment crucial
per al benestar de la societat i per a la prosperitat econòmica. L’esperança de vida i, particularment,
l’esperança de vida lliure d’incapacitat reflecteixen les condicions socioeconòmiques i ambientals
a llarg termini i el funcionament dels serveis d’assistència sanitària. L’any 2003, l’esperança de vida
en néixer dels catalans i les catalanes era de 76,9 anys i 83,3 anys, respectivament. Malgrat que
l’esperança de vida a Europa és sis anys més alta per a les dones que per als homes, la diferència
tendeix a escurçar-se, i en els últims 9 anys s’ha reduït gairebé d’1 any. Aquesta tendència a la
convergència home-dona també s’aprecia al conjunt d’Espanya, però no a Catalunya, on la
diferència en els últims 20 anys s’ha incrementat de més de mig any.

L’esperança de vida lliure d’incapacitat2 és l’indicador de capçalera triat per Eurostat, ja que mesura
l’esperança de vida de qualitat des d’un punt de vista de la salut.

24
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El nivell educatiu de la població catalana millora lentament i encara és lluny de la
mitjana europea
A la UE-15, el percentatge de la població de 16 anys i més que només ha assolit l’educació primària
és 20 punts inferior que a Catalunya. En general, a la UE, una major qualificació educativa sembla
que redueix el risc d’atur i augmenta el nivell de renda i les possibilitats de poder accedir a
programes de formació continuada.

3 Estratègia europea per al desenvolupament sostenible. COM (2001) 264 final.
4 Observatori de la Pobresa. Obra Social de Caixa de Catalunya.
5 La renda mediana equivalent és funció de la composició de les llars, a fi de tenir en compte les economies d’escala en llars de més d’una persona.

Esperança de vida lliure d'incapacitat (a)

Homes Dones

1994 1995 2000 2003 1994 1995 2000 2003

Catalunya 66,7 66,8 68,5 69

Espanya (*) 64,2 66,5 66,8 67,7 69,3 70,2

UE-15 (**) 63,5 64,5 64,4 66

Font: Departament de Salut i Eurostat
(*) dades de 2003 són estimacions d'Eurostat
(**) dades de 2000 i de 2003 són estimacions d'Eurostat

Població entre 25 i 64 anys amb un nivell de formació baix (primer cicle d'educació secundària
com a màxim)

2000 2001 2002

Catalunya 58

Espanya 61,7 60 58,4

UE-15 36,2 35,7 34,9

Font: Ferran Mañé, Reflexions a l’entorn del nivell educatiu de la població catalana (Nota d'economia 80, 2004), i Eurostat

Després d’un període a l’alça, la taxa de pobresa ha baixat fins a nivells inferiors a
la mitjana de la UE-15. No obstant, encara més de 850.000 catalans viuen sota el
llindar de la pobresa, i cal veure si la tendència a la baixa es consolida
La pobresa i, en general, l’exclusió social tenen costos socials elevats i comporten una pèrdua de
capacitat humana. Per això, el fet que 1 de cada 6 europeus visqui en la pobresa és una de les sis
amenaces principals per al desenvolupament sostenible, segons la Comissió Europea3. Segons l’in-
forme La pobresa a Catalunya 20034, la taxa de pobresa l’any 1996 era del 14,3%, és a dir, afecta-
va 875.000 catalans, i era inferior a l’espanyola i l’europea, però l’any 2000 la taxa s’havia enfilat
fins a 18,6%.

Segons l’Enquesta de condicions de vida 2004 de l’INE, la taxa de pobresa a Catalunya l’any 2004
era del 12,5%, és a dir, el 12,5% dels catalans tenien uns ingressos equivalents inferiors al 60% de
la renda mediana equivalent de les persones5. Però aquesta dada no és directament comparable
amb les dades subministrades per l’Observatori de la Pobresa, ja que el llindar de pobresa que
utilitza l’INE és la renda mediana del conjunt de l’Estat, que és inferior a la catalana.

Aquestes xifres suggereixen que la pobresa a Catalunya va augmentar significativament durant la
segona meitat dels anys noranta, però que en l’últim quinquenni ha retornat a nivells propers als de
1996.

Població que viu sota el llindar de pobresa (% s/població total)

1996 2000 2004

Catalunya 14,3 18,6 12,5

Espanya 18,0 18,0 19,9

UE-15 (*) 16,0 15,0 17,0

Font: Observatori de la Pobresa (Caixa de Catalunya), INE (Enquesta de condicions de vida, 2004) i Eurostat
(*) Estimació
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L’envelliment de la població i l’estancament de la població activa són un repte de
gran magnitud
La Unió Europea i, especialment, Espanya i Catalunya han de fer front a l’envelliment de la població.
A Catalunya, les projeccions de població en l’escenari mitjà indiquen que la població activa tendirà a
estabilitzar-se i s’envellirà notablement (l’any 2006, la població activa de 45 anys i més representarà un
31% del total, mentre que l’any 2030 representarà un 43%). L’índex de dependència senil6

s’incrementarà espectacularment des d’un 24% l’any 2004 a un 34% l’any 2030. L’any 2050 pot
estimar-se que hi haurà menys de 2 persones actives per cada una de 65 anys o més.

L’envelliment de la població no només afecta persones jubilades sinó tota la població ocupada i
l’economia en general. D’acord amb la Comissió7, si l’estancament de la població activa no és
compensada per un increment de la productivitat laboral, el potencial de creixement econòmic es
reduirà dràsticament, la qual cosa, juntament amb un increment de les despeses de protecció
social (pensions, assistència sanitària, atenció a la gent gran, etc.), posarà el model social europeu
en una situació molt delicada. En aquest context, la despesa pública relativa al PIB que Catalunya
va dedicar a l’atenció de la gent gran l’any 2000 era per sota de l’espanyola i a molta distància de
la corresponent a la UE-15.

La sostenibilitat social i econòmica exigeix afrontar el repte de l’envelliment per assegurar la
viabilitat del sistema de pensions i d’assistència sanitària i de llarga duració, i, al mateix temps,
contenir el deute públic per mantenir l’equilibri financer i la solidaritat intergeneracional.

6 Població de 65 anys i més per cada 100 persones de 15 a 64 anys.
7 COM (2005) 330 final. Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme.
8 Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació, aprovada per la UNESCO l’any 1975. Recull 7 nivells educatius, del 0 al 6.

Índex de dependència senil (*)

2000 2010 2020 2030 2050

Catalunya 25 25,5 29 34

Espanya 24,4 26,5 29,8 56,5

UE-15 24,1 27 31,7 47,2

Font: Idescat i Eurostat (29.8.2005)
(*) Població de 65 anys i més per cada 100 persones de 15 a 64 anys
Catalunya 2020 i 2030: mitjana de l’escenari mitjà baix i mitjà alt

Despesa pública en atenció a la gent gran (% PIB)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Font: Idescat i Eurostat (12.8.2005)
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Catalunya Espanya UE-15

El percentatge de joves que abandonen prematurament els estudis a Catalunya és
el més alt d’Europa, amb l’única excepció de Portugal
A Catalunya, un de cada tres joves interromp l’escolaritat als 17 anys i té com a màxim la primera
etapa de l’educació secundària (CINE 0-2)8. Això és una font de treball precari en el futur, amb un
risc clar d’exclusió social. En aquest indicador, la situació de Catalunya és lleugerament pitjor que
l’espanyola i molt pitjor que la de la UE-15. A més, en el període 2000-2004 la situació s’ha anat
deteriorant, ja que el percentatge d’abandonament prematur dels estudis ha passat del 28,9 al 33,3.
Una altra referència valuosa és que l’índex d’abandonament prematur dels estudis al País Basc és
només del 10%.

Aquest és un dels indicadors més preocupants per a la sostenibilitat del desenvolupament de
Catalunya.
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Confirmant aquesta tendència, el percentatge de joves entre 20 i 24 anys que han completat com
a mínim la segona etapa de l’educació secundària ha disminuït significativament a Catalunya en el
període 2000-2004, i ha passat del 68% al 60%.

Població de 18 a 24 anys que ha deixat prematurament els estudis i que ha assolit 
com a màxim el nivell 2 de la CINE-1997 (1a etapa d'educació secundària) (%)

2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat i Eurostat (19.10.2005)
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Catalunya Espanya UE-15

Objectiu: 10% (Estratègia 
europea d'ocupació 2003)

Població de 20 a 24 anys que ha assolit com a mínim el segon cicle de l’educació secundària
(nivell 3 de la CINE-1997) (%)

2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat i Eurostat (19.10.2005)
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Catalunya Espanya UE-15

Objectiu: 85% l'any 2010 
(Decisió del Consell de 22.7.2003)

Els joves continuen tenint massa dificultats per trobar un lloc de treball
Partint d’una taxa d’atur molt alta (37,7%) l’any 1995, al llarg de la segona meitat dels anys 90 es
va produir una notable retallada de l’atur de les persones entre 16 i 24 anys i es va assolir un mínim
(17,1%) l’any 1991. Però, en els tres últims anys, la taxa d’atur dels joves ha tornat a pujar fins a
arribar a un 22,2 l’any 2003 i el 21,2 l’any 2004. L’evolució al conjunt d’Espanya ha estat molt
similar. Per convergir amb els nivells d’atur juvenil de la UE-15 (16,6% l’any 2004), l’Estratègia
europea d’ocupació aconsella millorar la integració dels joves en el mercat laboral adequant el perfil
educatiu a les necessitats de les empreses i afavorint fórmules que combinin estudis i treball, de
manera que es redueixi el nombre de joves que deixen els estudis prematurament.

Taxa d'atur dels joves (16 a 24 anys) (%)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE; Eurostat
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L’accidentalitat laboral a Catalunya ha de consolidar la tendència a la baixa dels dos
últims anys
L’accidentalitat laboral a Catalunya s’ha mantingut com la més alta d’Europa fins a l’any 2002. En
els dos últims anys, s’ha produït una reducció de gairebé el 25% molt esperançadora, però els
nivells continuen sent dels més alts dintre la UE-15. 

Accidents de treball amb baixa laboral per cada 100.000 ocupats

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Catalunya 6.524 6.631 6.685 6.432 5.661 5.074

Espanya 5.917 6.017 5.863 5.641 5.202

UE-15 4.000

Font: Idescat, INE (Anuario estadístico de España 2005) i CE/Eurostat (ESAW project)

La despesa pública en protecció social va disminuir en el període 1993-2000
Igualment que a Espanya i la UE, a Catalunya la despesa en protecció social en percentatge sobre el
PIB va assolir un màxim l’any 1993 i des d’aleshores va patir una retallada considerable fins a l’any
2000. Tot i així, la despesa total per càpita en paritat de poder adquisitiu va ser l’any 2000
lleugerament més alta que l’espanyola. L’increment de la despesa social ha estat més lent que el fort
ritme de creixement del PIB en aquest període.

Però l’aspecte que mereix més reflexió és la distància entre el percentatge de riquesa que
Catalunya destinava l’any 2000 a la protecció social i la mitjana de la UE-15 (uns 10 punts superior).

Despesa total en protecció social (% del PIB)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Font: Idescat i Eurostat (12.8.2005)
(p) Provisional; (e) Estimació
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Despesa total per càpita en protecció social en paritat de poder adquisitiu (euros/hab.), 2000.
Índex UE-15 = 100

Font: Idescat a partir de dades d'Eurostat
S'ha aplicat el mateix poder adquisitiu a Espanya i Catalunya
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Sostenibilitat ambiental

La síntesi avaluativa de la sostenibilitat ambiental s’ha estructurat en tres apartats:

• Medi ambient saludable: els recursos naturals han de tenir la qualitat necessària per satisfer
les necessitats de les generacions actuals sense impactes significatius en la salut pública, la
biodiversitat i les infraestructures. S’avaluen els indicadors relatius als tres medis bàsics:

- Qualitat de les aigües continentals i costaneres
- Qualitat de l’aire
- Contaminació del sòl.

Alguns casos particulars de degradació qualitativa poden arribar a tenir efectes a llarg termini
i afectar les generacions futures (per exemple, medis de baixa resiliència ambiental, com
determinats aqüífers, o sòls contaminats no detectats), però també s’han integrat en aquest
apartat.

• Preservació del capital natural com a base imprescindible per als processos socioeconòmics
futurs que han de permetre satisfer les necessitats de les generacions venidores. S’avaluen
els indicadors relatius als recursos naturals següents:

- Aigua
- Capacitat d’absorció de gasos amb efecte d’hivernacle
- Sòl
- Ecosistemes
- Espècies
- Boscos
- Recursos pesquers.

• Indicadors integrats, és a dir, que no es mesuren per avaluar un àmbit ambiental concret sinó
que integren informació sobre diversos aspectes ambientals alhora, tant relatius al medi
ambient saludable (generacions actuals) com a la preservació del capital natural (generacions
futures). S’avaluen els indicadors de dos dels factors més definidors de les pautes de
producció i consum:

- Consum d’energia
- Generació i gestió de residus

1990 2000 2004

Nombre de depuradores en servei 66 246 314

Capacitat total de tractament m3/dia 1.023.551 2.178.809 2.835.093

Població sanejada Habitant equivalent 5.845.955 12.903.756 15.839.484

Depuradores conformes amb % EDAR 94,30 93,60

la Directiva 271/1991 % cabal tractat 94,02 92,80

MEDI AMBIENT SALUDABLE

El tractament d’aigües residuals a Catalunya ha augmentat de manera molt notable des de
l’any 1990. En particular, el nombre de depuradores en servei s’ha multiplicat per 5 i la
capacitat de tractament per 3.
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Qualitat de les aigües superficials dels rius relativa als objectius fixats en el PSARU 2002

Any Nombre d’estacions Nombre d’incompliments / nombre d’anàlisis realitzades

de mostreig

2003 133

2004 133
Font: Agència Catalana de l’Aigua

Qualitat de les aigües superficials dels rius
Un nombre significatiu de trams de riu no ha assolit encara els objectius de qualitat d’aigües
superficials fixats per a l’any 2005 en el Pla de sanejament de Catalunya (PSARU 2002), la qual
cosa alerta d’un risc de no-compliment dels objectius que la Directiva marc de la política
d’aigües determina per a l’any 2015.

Qualitat de les aigües marines de bany
Una de les conseqüències més visibles de la implantació dels plans de sanejament d’aigües
residuals a Catalunya és la millora espectacular de la qualitat de les aigües marines de bany
que s’ha produït en els últims 10 anys.

L’any 2004, la qualitat de l’aigua es qualifica de molt bona en el 94% de les platges catalanes i de
bona en el 6% restant. Es preveu que el nivell de qualitat serà encara més alt quan s’acabi de
completar el sanejament de petits nuclis previst al PSARU 2002.

Qualitat de les aigües subterrànies: nitrats
Catalunya és un dels països europeus amb un major grau de contaminació d’aigües
subterrànies per nitrats, i no s’hi detecten encara signes de millora.

Si es consideren les 31 unitats aqüíferes on l’any 2004 es van mesurar els nitrats en la xarxa general
de control, més del 25% dels punts de mostreig ha donat concentracions mitjanes anuals de nitrats
superiors a 50 mg/l, límit màxim establert per la Directiva de nitrats1. Només en un 10% de les
unitats hidrogeològiques controlades l’any 2004 no s’ha trobat cap punt de control amb una
concentració mitjana anual superior a 50 mg/l. Si aquestes dades es comparen amb les de l’any
2000, es pot concloure que la contaminació d’aigües subterrànies a Catalunya no ha empitjorat en
els últims anys, però tampoc no ha millorat significativament. A les zones vulnerables als nitrats,
que són objecte d’una xarxa de control específica, la situació dels aqüífers l’any 2004 ha empitjorat
en relació amb l’any 2000, excepte a la zona del Penedès.

COT

280/1140

264/1140

Amoni

278/1140

300/1140

Tòxics i perillosos

18/345

11/221

Tenint en compte els 2 anys dels quals es disposa de dades, els rius que presenten una pitjor
qualitat d’aigües són el Besòs, el Llobregat, el Foix i el Francolí. 

Qualitat de les aigües de bany marines (platges) segons la Directiva 76/160/CEE: 
estat de les platges (%)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Agència Catalana de l'Aigua
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1 Directiva 91/676/CEE, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats a l’agricultura.
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A causa de l’estabilitat dels nitrats un cop dispersats a l’interior dels aqüífers, i de la baixa velocitat
de circulació de l’aigua subterrània, les mesures que s’apliquen per corregir aquesta contaminació
poden trigar anys a assolir els resultats esperats.

Classificació de les unitats hidrogeològiques controlades (UHC) segons el percentatge
de punts de control que superen els 50 mg/l NO3 de concentració mitjana anual
(% sobre el total d'UHC)

Font: Agència Catalana de l'Aigua i Agència Europea de Medi Ambient
Al costat del país s'indica l'any de les anàlisis i el nombre de masses d'aigua controlades (unitats hidrogeològiques en el cas de Catalunya)

Absència <25% 25-50%        >50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estònia - 2001 - 5
Finlàndia - 2001 - 29
Irlanda - 1998 - 3
Lijtenstein - 2001 - 1
Lituània - 2001 - 5
Letònia - 2001 - 4
Noruega - 2001 - 1
Suècia - 2001 - 3
Grècia - 1998 - 65
Hongria - 2001 - 10
França - 2000 - 83
Bulgària - 2001 - 64
Polònia - 2001 - 3
Itàlia - 2001 - 43
Rep. Txeca - 2001 - 39
Bèlgica - 2001 - 2
Eslovènia - 2001 - 4
Regne Unit - 2001 - 31
Països Baixos - 2001 - 8
Àustria - 2001 - 14
Alemanya - 2001 - 9
CATALUNYA - 2000 - 34
Rep. Eslovaca - 2000 - 10
CATALUNYA - 2004 - 31
Dinamarca - 2001 - 3
Espanya - 1999 - 3

Catalunya Espanya

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
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Qualitat de les aigües subterrànies: plaguicides
Encara que tenen una fiabilitat limitada, les dades de l’any 2004 mostren un increment notable
de la contaminació de les aigües subterrànies per plaguicides en relació amb l’any 2000.
Aquesta tendència pot reflectir un consum excessiu d’aquestes substàncies en l’agricultura
catalana.

Prop de la meitat de les unitats hidrogeològiques controlades l’any 2000 i l’any 2004 contenen
algun plaguicida individual en concentracions superiors als 100 ng/l. Si s’avalua la presència total
de plaguicides, les unitats hidrogeològiques on s’ha mesurat una concentració total de plaguicides
superior als 500 ng/l han passat de zero l’any 2000 a quatre l’any 20042.

2 Si bé aquests límits de concentració de plaguicides en les aigües subterrànies no són encara vigents, sembla que la seva inclusió en la futura 
directiva d’aigües subterrànies està pràcticament consensuada entre els estats membres.
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A l’hora de valorar aquestes dades cal ser prudent, ja que la xarxa específica de control de
plaguicides a les aigües subterrànies catalanes no es pot considerar mínimament consolidada fins
a l’any 2004. Per això, les dades anteriors tenen una fiabilitat limitada, ja que no es pot assegurar
la representativitat de les mostres. En qualsevol cas, cal un seguiment acurat d’aquest tipus de
contaminació i cal també avaluar el fet que a Catalunya el consum de plaguicides per hectàrea de
cultiu l’any 1999 se situava al voltant dels 11 kg, mentre al conjunt d’Espanya era de només 6 kg.

Qualitat de l’aire: ozó troposfèric
La influència de la meteorologia en la formació de l’ozó arran de terra fa que l’evolució de les
immissions no mostri cap tendència definida. No obstant, en algunes zones de Catalunya hi ha
un risc de no compliment de l’objectiu legal de protecció de la salut humana per a l’any 2010.

En el període 1999-2004, es pot dir que el llindar d’alerta a la població (240 µg/m3/h) no s’ha superat
mai (l’única excepció l’any 2002 en una de les estacions no es pot considerar significativa). El llindar
d’informació a la població (180 µg/m3/h) se supera en un 25-50% de les estacions, segons els anys,
però només en unes poques hores l’any, concentrades a la primavera i l’estiu. L’any 2010, un límit més
estricte (120 µg/m3/8h) només podrà superar-se 25 dies l’any en una mitjana de 3 anys.

Qualitat de l’aire: partícules (PM10)
Al voltant del 50% dels punts de control fixos3 instal·lats a Catalunya superen els límits
establerts en la normativa vigent, ja sigui en relació amb la mitjana diària o anual. 

Les dades disponibles sobre immissions de partícules (PM10) no mostren una tendència clara en els
últims 5 anys, però permeten afirmar que la situació no és satisfactòria. Les zones litoral i prelitoral,
des del Vallès fins al Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, són les àrees més afectades. Per
valorar aquestes dades, cal tenir present que els nivells de fons a Catalunya són més aviat alts a
causa dels corrents d’aire saharià que hi arriben. A més, l’aridesa pròpia d’algunes zones del país
afavoreix la resuspensió de partícules de terra. No obstant, les partícules més perilloses són les
d’origen antròpic, ja siguin primàries o secundàries (per exemple, per aerosolització de NOx o SO2),
procedents de combustions industrials o de vehicles.

Tenint en compte el risc per a la salut pública que suposen les partícules, especialment les més
petites, i que els límits legals seran cada any més estrictes fins a assolir els nivells definitius a partir
de l’1 de gener de 2010, aquestes dades mereixen una atenció específica4.

3 Les dades són representatives perquè en aquests punts se segueix el mètode analític de referència establert al Reial decret 1073/2002.
4 Els plans de descontaminació per a la millora de la qualitat de l’aire que la Generalitat està redactant inclouen els principals contaminants.

2000 2001 2002 2003 2004

Font: DMAH (DG de Qualitat Ambiental)
Normativa: RD 1796/2003

Immissió de partícules (PM10): punts de control on s'han superat els límits legals establerts a
la normativa vigent (%)
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AC20. Superfície d’agricultura integrada i ecològica (ha)

2001 2002 2003 2004

Integrada (1) 38.278 38.545 39.090 39.435

Ecològica (2) 50.789 52.346 56.212 56.386

Font: Consell Català de la Producció Integrada i Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
(1) Combina la utilització de mètodes de lluita biològica pel control de plagues i malalties amb l'ús de productes agroquímics de manera molt
selectiva i ajustada a les necessitats de la planta en cada moment.
(2) No admet l'ús de plaguicides agroquímics.
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Qualitat de l’aire: NOx
Entre un 10% i un 20% dels punts de control de la zona de Barcelona superen els límits
establerts en la normativa vigent, ja sigui en relació amb la mitjana diària o anual.

En el cas del NOx, els problemes de contaminació se circumscriuen a l’àrea de Barcelona i rodalies,
ja que la causa és exclusivament antròpica i deriva del trànsit i de l’aglomeració industrial i
energètica. També cal un control estricte del NOx per la seva participació en altres problemes de
qualitat de l’aire com ara la formació d’ozó troposfèric o de partícules secundàries. A més, la
legislació vigent també preveu l’enduriment progressiu dels límits fins a l’any 2010.

Qualitat del sòl: sanejament de sòls contaminats
La caracterització i recuperació dels sòls potencialment contaminats identificats fins ara a
Catalunya avança a bon ritme. Ara bé, l’aplicació de la normativa de sòls contaminats podria
fer emergir en els propers anys un bon nombre d’emplaçaments contaminats fins ara
desconeguts o no controlats.

L’aplicació del Reial decret 9/2005 suposarà un nou impuls a la política de gestió de sòls
contaminats, ja que tots els titulars de les activitats potencialment contaminants i els propietaris
dels sòls que les hagin suportat en el passat hauran de presentar a l’Agència de Residus de
Catalunya un informe preliminar sobre la situació dels seus sòls. A partir d’aquesta informació i, si
és el cas, d’informació addicional que pugui demanar l’Administració, el nombre d’emplaçaments
detectats com a potencialment contaminats podria augmentar significativament en els propers
anys.

D’altra banda, cal potenciar les mesures de prevenció per evitar la generació de nous sòls
contaminats que hagin de ser recuperats. En particular, les empreses afectades pel Reial decret
haurien d’identificar i avaluar els riscos de contaminar el sòl que presenten les seves activitats i
prendre les mesures correctores per prevenir-los. Amb tota seguretat, l’aplicació d’aquestes
mesures serà econòmicament rendible per a l’empresa, ja que l’experiència demostra que el cost
de sanejament d’un sòl és molt superior al de prevenir-ne la contaminació.

Emplaçaments potencialment contaminats: classificació segons l'etapa de gestió
en què es troben (% sobre el total)

5%

12%

11%

20%

52%

Reconeixement preliminar

Avaluació preliminar

Avaluació detallada

Actuacions de recuperació

Actuació acabada

Font: Agència de Residus de Catalunya
L'actuació pot donar-se per acabada en qualsevol de les fases preliminars o d'avaluació
detallada, si es demostra que no calen mesures de recuperació

PRESERVACIÓ DEL CAPITAL NATURAL

Balanç hídric
A Catalunya no es pot parlar d’una tendència insostenible en l’ús d’aigua, que s’ha mantingut
bàsicament estable en els últims anys. No obstant, les conques internes de Catalunya, on viu
el 93% de la població, pateixen un fort estrès hídric, amb un índex d’explotació d’aigua5

superior a 40, un dels més alts d’Europa.

L’estrès hídric implica normalment una competència notable entre els diversos usuaris de l’aigua o
dificultats per mantenir els cabals ecològics en determinades èpoques, la qual cosa pot afectar la salut
dels rius i el funcionament dels aiguamolls i dels deltes i pot arribar a posar en perill la preservació
d’alguns ecosistemes. L’índex d’explotació de l’aigua té un valor mitjà de 12,66 a la UE-15, però en
països de la conca mediterrània pot assolir valors molt més alts.

5 Relació entre l’extracció total d’aigua i els recursos mitjans anuals disponibles (renovables), expressada en percentatge. D’acord amb l’Agència 
Europea de Medi Ambient, si l’índex és superior a 20, es pot dir que la conca està sota estrès hídric, i, si excedeix de 40, l’estrès hídric es pot 
qualificar de sever.

6 Extracció total d’aigua a la UE-15 l’any 2001 sobre recursos interanuals totals. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Europea de 
Medi Ambient.
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L’estrès hídric fa imprescindible intensificar encara més els esforços en la millora de l’eficiència en
l’ús d’aigua, tant industrial i urbà com agrícola, i en la generació de nous recursos no convencionals
per reutilització, que l’any 2004 només han suposat l’1,3% de l’ús total d’aigua, quan el potencial
és molt superior. Així mateix, cal evolucionar cap a estils de vida menys consumidors d’aigua. Tot
això al marge de l’increment dels recursos per dessalació o transferències a les CIC.

Sobreexplotació d’aqüífers
Una de les conseqüències de l’estrès hídric és la sobreexplotació d’aqüífers. A Catalunya hi ha 10 masses
d’aigua subterrània en risc de no assolir, abans de finals de 2015, el bon estat quantitatiu (equilibri entre
extraccions i recàrrega), en els termes establerts a la Directiva marc de la política d’aigües.

Les 10 masses sobreexplotades pertanyen a les conques internes de Catalunya, on se n’han
delimitat un total de 39. Això vol dir que el 25% de les masses d’aigua subterrània de les CIC estan
sobreexplotades, encara que representen un 40% de les extraccions d’aigua subterrània. El volum
extret per pous en les 3 masses d’aigua costaneres sobreexplotades és molt semblant a l’extret en
les 7 masses d’aigua no costaneres, tot i que aquestes últimes tenen una extensió 2,6 vegades
superior en comparació amb l’extensió de les primeres. La sobreexplotació d’aqüífers costaners
comporta un alt risc de salinització de l’aigua per intrusió marina. No obstant, les dades de la xarxa
de control de salinitat mostren una millora remarcable en els últims 10 anys.

Emissió de gasos amb efecte d’hivernacle
Malgrat que la intensitat en gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’economia catalana s’ha
reduït en el període 1995-2001, el creixement sostingut de les emissions de GEH és
incompatible amb els objectius de Kyoto.

La capacitat de l’atmosfera d’absorbir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) pot
considerar-se un capital natural escàs a escala planetària. La pressió que Catalunya exerceix sobre
aquest recurs natural no ha parat de créixer des de 1990. En concret, entre l’any base7 del Protocol
de Kyoto i 2001, les emissions de GEH han crescut d’un 33,1%, mentre a Espanya l’increment ha
estat un punt inferior (32,1%). En canvi, a la UE-15 s’ha produït una lleugera reducció (-1,7%)
durant el mateix període, a causa fonamentalment de les fortes retallades al Regne Unit i Alemanya.

(%
)

Índex d'explotació d'aigua, 2002 (%)

Suècia Finlàndia Àustria Holanda Dinamarca Grècia Portugal França Alemanya Itàlia Espanya Bèlgica Catalunya
- CIC

Xipre

Font: Agència Catalana de l'aigua, Eurostat i Agència Europea de Medi Ambient
Extracció d'aigua sobre recursos totals convencionals
CIC: conques internes de Catalunya
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Font: Idescat, MMA (Estrategia española para el cumplimiento del Protocolo de KYoto (Borrador 3, 26.11.2003) i AEMA (Annual report 2005, sub-
mission to the UNFCCC Secretariat, version 1.2, 27.5.2005)
(*) Any base: 1990 per al CO2, CH4 i N2O, i 1995 per al HFC, PFC i SF6
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A Catalunya, el principal sector emissor de GEH era l’any 2001 la indústria8, amb un 36,4% del total.
El segon lloc, l’ocupava el transport, amb un 26,6%. L’ús d’energia a tots els sectors de l’economia
i a les llars suposava l’any 2001 el 71,5% de les emissions de GEH.

8 Indústries manufactureres i de la construcció i processos industrials, tal com figura en la metodologia d’inventari de la UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change).

9 No obstant, el risc de danys molt greus o irreversibles justifica l’aplicació del principi de precaució. A més, la reducció de GEH té efectes ambientals 
i socioeconòmics addicionals molt importants com ara la reducció de l’emissió de partícules o una menor dependència energètica del petroli.

Com ja és sabut, la Terra s’escalfa des de fa unes dècades, però no hi ha prou evidència científica
per associar aquest escalfament amb l’emissió massiva de gasos amb efecte d’hivernacle9.
L’evolució de la temperatura mitjana anual a l’observatori Fabra mostra clarament el predomini
d’anys amb temperatures per damunt de la mitjana a partir de la dècada de 1980. L’any més càlid
de la sèrie va ser 2003 (16,4º C) i, el més fred, l’any 1917 (13,3º C).
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Font: Observatori Fabra (Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona)

No obstant, fins al moment actual, les dades analitzades en aquest Informe no mostren cap
evidència de canvis significatius en la pluviometria, els episodis de sequera o el nivell del mar a
Catalunya.
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Usos del sòl: urbanització
En el període 1992-2002, l’ús del sòl que ha guanyat més superfície, tant en termes absoluts
(36.000 ha) com relatius (31%), ha estat la urbanització. La superfície urbanitzada a Catalunya
(incloent-hi les infraestructures viàries) ha crescut a un ritme 6 vegades superior al de la població.
L’any 2002, més d’un 35% de la franja d’1 km d’amplada des de la línia de costa estava urbanitzada.
Es tracta de la mitjana catalana, per la qual cosa hi pot haver puntes d’urbanització superiors.

Des del punt de vista ambiental, un dels impactes importants de la urbanització del sòl és el seu
segellament, és a dir, la pèrdua pràcticament irreversible de la seva capacitat d’infiltració d’aigua.
A més, la dispersió de la població complica les polítiques de transport públic i la dotació d’altres
serveis bàsics.

Població Superfície urbanitzada

1992 1997 2002
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Superfície urbanitzada i població

El percentatge de superfície urbanitzada a la franja costanera d’1 km és set vegades superior a la
mitjana de Catalunya. No obstant, aquesta franja ha arribat a la saturació i el creixement s’ha
desplaçat cap a la segona línia de costa. El creixement urbanístic a la franja de 10 km ha estat un
50% superior al de la franja d’1 km en el període 1992-2002.

En tots els àmbits territorials analitzats, la urbanització del sòl en el període 1992-1997 ha crescut
a un ritme 3 cops superior a la del període 1997-2002. Per tant, es pot admetre una tendència a
l’alentiment del creixement del sòl urbanitzat.

Pressió urbanística

Catalunya Comarques Regió Litoral català
de Girona Metropolitana Franja Municipis Franja

de Barcelona d’1 km litorals de 10 km

Creixement de 1992-2002 (1) 30,9 17,2 22,5 26,1
la superfície

1993-2000 (2) 35,0 17urbanitzada (%)
Superfície

2002 (1) 4,7 35,2 19,3 16,0
urbanitzada en
relació amb el total 2000 (2) 4,6 18,7
de l’àmbit (%)

(1) Font: Mapa d’usos del sòl de Catalunya (Institut Cartogràfic de Catalunya)
(2) Font: Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (CREAF)

Font: Mapa d’usos del sòl de Catalunya (Institut Cartogràfic de Catalunya) i Idescat

Usos del sòl: conreus
En el període 1992-2002, l’ús del sòl que ha perdut més superfície, tant en termes absoluts
(62.000 ha) com relatius (5,6%), han estat els conreus. Les dades parcials disponibles
semblen indicar que bona part de les noves àrees urbanes estan construïdes sobre sòls
agrícoles. A més, poden estar-se ocupant sòls agrícoles especialment fèrtils, ja que la
urbanització creix en les planes, al voltant de les ciutats i a prop de la costa, on hi ha més
abundància de zones deltaiques i quaternàries. L’elaboració d’un mapa de mèrits dels sòls
de Catalunya que els classifiqués segons les seves funcionalitats (fertilitat, biodiversitat, etc.)
permetria fer una valoració qualitativa dels tipus de sòls que s’estan segellant.
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Canvi en els usos del sòl: urbanització i matollar a costa de conreus (i una mica de bosc)

Ús del sòl Catalunya Regió Metropolitana Comarques
(1992-2002) de Barcelona de Girona

(1993-2000) (1993-2000)

Guanys principals Urbanització 35.912 8.816 7.571

Matollar 29.491 13.039 12.177

Pèrdues principals Conreus - 62.010 - 17.396 - 17.871

Bosc - 13.718 - 5.591

Altre forestal - 5.011

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (Mapa d'usos del sòl de Catalunya) i Creaf (Mapa de cobertes del sòl de Catalunya)

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (Mapa d'Usos del Sòl de Catalunya)
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Matollars, prats 
i herbassars

Altres superfícies
forestals

Total superfície
forestal

Conreus

Superfície 
urbanitzada

Usos del sòl. Canvi en el període 1992-2002 (%)

Espais protegits
A finals de 2004, més del 22% del territori de Catalunya estava inclòs al Pla d’espais d’interès
natural (PEIN) o a la xarxa Natura 2000 aprovada. Aquest percentatge puja fins al 30,1% si es
considera la franja terrestre d’1 km des de la línia de costa.

No obstant, queda molt camí per recórrer en l’aprovació dels plans especials de protecció del medi
natural i del paisatge o dels plans especials de delimitació dels espais inclosos al PEIN. Es tracta
de plans obligatoris que han de recollir les condicions particulars de protecció i de gestió (els
primers ho fan d’una manera més extensa i complexa que els segons). Per exemple, si es
consideren els 18 espais del PEIN que limiten amb el mar (9 incorporen també protecció de zona
marina), el 61% de la superfície terrestre no té un pla especial aprovat ni és en elaboració.

Espècies amenaçades
El 16% de les espècies vertebrades catalanes estan amenaçades d’extinció en major o
menor grau. D’acord amb les dades disponibles, pot dir-se que hi ha una lleugera tendència
a l’empitjorament. Cal millorar el coneixement sobre la fauna invertebrada i la flora.

De les espècies protegides seleccionades, el bitó, la trenca, l’àguila cuabarrada, la gavina corsa i
l’ós bru són les que presenten una situació més preocupant a Catalunya.
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Espècies exòtiques
Casos com el mosquit tigre, l’alga tòxica Caulerpa, el musclo zebra, el cranc de riu americà, el
visó americà, el silur, l’ailant, les tortugues de Florida, la formiga argentina, el rossinyol del Japó,
el cigne negre o la cotorreta de pit gris, per citar-ne els més rellevants, són mostres que el
problema de les espècies invasores a Catalunya és greu, i hi ha signes que comença a tenir
repercussions econòmiques, socials i, de vegades, sanitàries, encara que aquests efectes no es
coneixen prou bé. Cal fer una valoració de la situació i adoptar mesures de control.

Les espècies invasores representen, a escala mundial, la segona causa d’extinció d’espècies
d’éssers vius, després de la destrucció directa dels hàbitats, i per això es tracta d’un problema
ambiental global de gravetat.

El clima català, especialment a la costa, afavoreix la supervivència d’espècies exòtiques de climes
temperats o subtropicals. D’altra banda, la globalització del comerç ha comportat la intensificació
de l’arribada d’espècies exòtiques a Catalunya. Com a conseqüència d’aquesta realitat, és
constatat un increment continu d’espècies exòtiques en llibertat en el medi ambient de Catalunya,
especialment d’ocells, però també de peixos, amfibis, rèptils i, fins i tot, mamífers.

En relació amb la UE, pot dir-se que el problema de les espècies exòtiques a Catalunya és greu, i
també ho és en relació amb Espanya on s’han detectat, per exemple, 315 espècies d’ocells exòtics,
de les quals el 37% a Catalunya.

Espècies amenaçades per tipus d’espècie i grau d’amenaça

Organisme Nombre Any de referència Situació actual
total En perill En Vulnerable En perill En Vulnerable

d’espècies crític(1) perill crític perill

Mamífers
terrestres i 78(3)-80(4) 8(4) 13(4) 0(5) 5(5) 7(5)

Fauna:
marins(2)

vertebrats
Aus 395(4)-422(6) 19(4) 27(4) 8(6) 14(6) 31(6)

Peixos(2) 41(7)-49(8) 10(4) 5(4) 1(7) 4(7) 13(7)

Amfibis
i rèptils 51(8) 7(4) 6(4) 0(9) 8(9) 5(9)

Artròpodes
(insectes,

Fauna: aràcnids 8.964(8)

invertebrats i crustacis)

Mol·luscs 1.186(8)

Altres

Plantes 5.028(8) 23(10) 88(10)

Flora Fongs i líquens 5.819(8)

Altres

(1) El Catàleg de la fauna vertebrada de Catalunya no inclou la categoria “en perill crític”. La resta de quadres en blanc indica que no hi ha dades
(2) Només les espècies continentals, ja que les marines no formen part de les competències de la DG del Medi Natural
(3) Atlas de los mamíferos terrestres de España. Dades de 2002 actualitzades
(4) Catàleg de la fauna vertebrada de Catalunya (1997)
(5) Atlas i Libro rojo de los mamíferos de España (2001)
(6) Llista patró dels ocells de Catalunya, versió 1.0 (http://www.ornitologia.org/monitoratge/cac.htm) i catalogació del Libro rojo de las aves de España (2004)
(7) Atlas i Libro rojo de los peces continentales de España (2001). El peix en perill crític és el cavilat, de la Val d’Aran
(8) Banc de dades de biodiversitat de Catalunya (http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html)
(9) Banc de dades de biodiversitat de Catalunya (http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html); inclou tàxons, no només espècies
(10) DMAH)

Nombre d’espècies exòtiques (no autòctones)

Espècies exòtiques Nombre

2000 2005

Peixos 18 20

Amfibis i rèptils 3 4

Ocells 89 116

Mamífers 6 6

Font: DMHA (Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia)
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Incendis forestals
En la dècada dels 90 i, especialment, en l’últim quinquenni (2000-2004) hi ha hagut una dràstica
reducció de la superfície forestal mitjana cremada per incendi. De les 28 i 32 ha/incendi dels anys
70 i 80, respectivament, s’ha passat a les 16,5 ha/incendi dels anys 90 i a les poc més de 7 ha
per incendi dels últims 5 anys.

Aquesta tendència també queda reflectida en les xifres totals. La superfície forestal mitjana cremada
per any al període 1970-2004 va ser d’unes 13.000 ha. D’aquestes, unes 8.000 ha/a corresponen a
superfície arbrada. Però en l’últim quinquenni (2000-2004), la superfície mitjana ha baixat per sota de
les 5.000 ha/a, de les quals només 2.500 ha/a corresponen a superfície arbrada.

Aquestes notables millores en els últims 10 o 15 anys poden ser la conseqüència de la millora constant
de les mesures de prevenció i extinció d’incendis forestals. En particular, el desenvolupament dels plans
de gestió i millora forestals (PTGMF i PSGF) iniciats a la dècada dels 90 podria estar començant a donar
fruits en matèria de prevenció d’incendis.

Captures de peix
Les captures de peix a Catalunya s’han reduït gairebé a la meitat en els últims deu anys. A
més, en el període 2000-2004, les captures totals d’espècies vulnerables, per a les quals
l’Administració pesquera estableix talles mínimes de captura, han disminuït a Catalunya d’un
22%. No obstant, fa difícil de dir si els caladors catalans estan sobreexplotats, ja que hi ha
un desconeixement insostenible sobre les reserves de peix.

Entre 1998 i 2003, el nombre d’embarcacions de pesca a Catalunya es va reduir gairebé d’un 12%
i el tonatge d’un 13%, encara que la potència només ho va fer d’un 4,5%. Així, la potència per tona
de registre a Catalunya va augmentar d’un 10% entre 1998 i 2003, mentre a Espanya i la UE-15 es
reduïa d’un 10%. El concepte de sobreexplotació als caladors de la Mediterrània és de difícil
aplicació. Segons dades de l’Agència Europea de Medi Ambient, sobre el 80% de les espècies
comercials (amb importància econòmica) no es disposa de cap avaluació de les reserves a la
Mediterrània i, per tant, no pot concretar si l’esforç pesquer actual és excessiu. Aquest
desconeixement és també aplicable als caladors catalans. Segons la mateixa font, no es coneixen
les reserves de 16 de les 20 principals espècies comercials als caladors mediterranis del nord
d’Espanya i del golf de Lleó. De les quatre espècies avaluades, dues estan sobreexplotades (lluç i
moll10) i dues tenen unes reserves suficients per garantir-ne l’explotació sostenible.

En general, el descens de les captures és bo per a la conservació de les espècies marines, però
només és compatible amb el manteniment del sector econòmic pesquer si el preu de les espècies
capturades s’incrementa. Des de 1995 fins a 2003, el preu del peix a la llotja ha pujat per
compensar el descens de les captures, però aquesta tendència s’ha aturat i l’any 2004 els preus
van patir un petit descens.

Captures de peix       Consum de peix       Producció aqüícola       Captures d'espècies vulnerables (*)

2000 2001 2002 2003 2004

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
(*) Protegides per talles mínimes
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10 Roger a l’Empordà.
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INDICADORS INTEGRATS: ENERGIA I RESIDUS

El consum d’energia a Catalunya està lligat a la combustió de combustibles fòssils (66% del
consum d’energia primària l’any 2003). La disponibilitat de fonts d’energia abundants i barates com
han estat els combustibles fòssils (petroli, gas natural i carbó) ha possibilitat bona part del
desenvolupement econòmic i humà i de la millora de la qualitat de vida del planeta en els darrers
cent anys. No obstant, en l’actualitat el consum excessiu de combustibles fòssils és a la base de
diversos problemes ambientals de primera magnitud:

- Reducció de les reserves de combustibles fòssils, un recurs no renovable i escàs a escala planetària
- Emissions contaminants, com ara òxids de nitrogen o partícules, amb efectes potencials sobre la

salut pública i el medi ambient, ja sigui directament o de manera sinèrgica amb altres emissions
- Emissions de CO2, el gas principal que s’associa amb l’efecte d’hivernacle

L’energia nuclear, l’altra font primària rellevant a Catalunya (25% del consum), tampoc no està
exempta de problemes i riscos ambientals en la seva explotació.

Aquest potencial d’impacte ambiental i el caràcter de recurs bàsic per a l’activitat humana fan de
la reducció i ambientalització del consum d’energia un dels reptes clau per assolir la sostenibilitat.

Intensitat d’energia primària
L’any 2003, la intensitat d’energia primària de Catalunya en paritat de poder adquisitiu encara
era un 7% inferior a la mitjana de la UE-15 i només un 1% superior a l’espanyola. Però,
l’economia catalana cada cop necessita més energia per produir una unitat de PIB, és a dir,
la seva eficiència energètica disminueix, cosa que suposa un debilitament de la
competitivitat. Catalunya ocupa el penúltim lloc de la UE-15 en el rànquing de la millora de
l’eficiència energètica en el període 1995-2003, només per sobre de Portugal.

El consum d’energia primària (CEP) ha crescut un 33,3% en el període 1995-2003, davant d’un 31,2%
a Espanya i només d’un 10,7% a la UE-15, mentre el PIB català creixia un 27,4% en base 1995. Aquest
creixement ha portat el CEP per càpita de Catalunya fins a 3,9 tep/hab., igual a la mitjana europea i per
sobre de la mitjana espanyola (3,3 tep/hab.). La major part de l’increment del CEP en el període 1990-
2003 ha estat absorbit a parts iguals pel gas natural i el petroli. D’aquesta manera, la dominància dels
combustibles fòssils s’ha consolidat en el període, i ha passat d’un 65% l’any 1990 a un 70% l’any 2003.

Tones      Preu

Preu de les captures de peix

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

(to
ne

s)

p
re

u 
(e

ur
os

)

Font: DARP (web)

Consum d'energia primària per tipus de font. 2003

Catalunya Espanya UE-15

ktep % ktep % ktep %

Carbó 168,6 0,6 20.139 14,9 222.526 14,8

Petroli 12.471,6(**) 48,1 69.313 50,9 596.171 40,2

Gas natural 5.676 21,9 21.255 15,6 366.092 23,5

Nuclear 6.419,8 24,7 16.125 11,8 231.703 15,7

Renovable 826 3,2 9.176 6,7 92.110 5,8

Altres (*) 386,2 1,5 109 0,1

25.948,2 100 136.297 100 1.513.568 100

Font: Icaen, MITC (La Energía en España 2003), Eurostat (Energy: Yearly Statistics. Data 2003)
(*) Residus no renovables o romanent d’intercanvis elèctrics
(**) Més del 25% del petroli emprat a Catalunya s’utilitza com a primera matéria (usos no energètics) en la producció de plàstics, asfalts, lubricants,
parafines, etc., i no per a la seva combustió
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ktep Catalunya       ktep Espanya    ktep UE-15       PIB Catalunya

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat, Icaen i Eurostat
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Consum d'energia primària i PIB

Dependència energètica i fonts renovables
La dependència energètica de Catalunya ha passat d’un 61% l’any 1990 a un 70% l’any 2003.
L’aportació al consum d’energia primària (CEP) de les fonts renovables (pròpies) pràcticament
s’ha mantingut al voltant del 3%, mentre a Espanya i la UE-15 es mantenia entre el 5 i el 6%.

Per valorar la participació de les energies renovables en el CEP, cal tenir present que cada país
disposa d’un potencial màxim d’energies renovables que està íntimament lligat a les
característiques de cada territori: grandària, climatologia i orografia per produir biomassa, cabals
dels rius amb finalitats hidroelèctriques, etc. En aquest sentit, Catalunya té unes condicions
naturals que limiten el seu potencial en relació amb altres països europeus. El Pla de l’energia de
Catalunya 2006-2015 preveu una contribució de les energies renovables del 6,9% l’any 2010 i del
9,5% l’any 2015 en l’escenari més favorable.

Irlanda
Suècia

Luxemburg
Regne Unit
Dinamarca

Holanda
Alemanya

UE-15
Grècia

Bèlgica
França

Finlàndia
Itàlia

Espanya
Àustria

Catalunya
Portugal

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

Font: Icaen, Idescat, Eurostat (20.9.2005)

Intensitat d'energia primària. Creixement mitjà anual en el període 1995-2003 (%)
Catalunya Espanya UE-15

Consum d’energia final per sectors
Els creixements sectorials anuals mitjans en el període 1995-2003 a Catalunya tripliquen o
quadripliquen els de la mitjana de la UE-15. En el període 1995-2003, el sector serveis és el
que va tenir un major creixement del consum d’energia final, amb un 72%. El consum
domèstic és el segon en creixement amb un 48%. En particular, en el període 1992-2003, el
consum d’electricitat ha tingut un creixement mitjà anual del 4,3%, pràcticament el doble que
el de la UE-15 (2,2%), encara que per sota de l’Espanyol (4,8%).

No obstant, l’any 2003 el consum d’energia final del sector serveis només representava el 10,9%
del total, i el consum domèstic un 13,3%, mentre el consum del sector transport va representar un
37,7%, i l’industrial un 34,2%.
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Generació de residus municipals (RM)
La generació de RM no ha deixat de créixer en els últims deu anys i ho ha fet a un ritme superior
al PIB i a la renda disponible bruta de les famílies. A curt termini no es veuen possibilitats de
desacoblar el creixement econòmic de la generació de RM.

Transport de mercaderies
La preponderància del transport de mercaderies per carretera s’ha intensificat de manera
molt notable en el període 1999-2003; en termes de tones transportades, l’increment ha estat
d’un 82%, mentre el ferrocarril i el vaixell augmentaven només d’un 10 i un 18%,
respectivament, i l’avió disminuïa d’un 18%.

Font: Icaen i Eurostat
(*) En el cas de Catalunya, inclou el sector de la construcció, encara que hi té un pes molt petit

(%
)

Consum d'energia final per sectors d'activitat: creixement anual mitjà en el periode 1995-2003 (%)

Primari Indústria (*) Serveis Transport Domèstic Total

Generació RM       PIB       Renda disponible bruta de les famílies

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Agència de Residus de Catalunya
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Generació de RM i riquesa

Reciclatge de residus municipals (RM)
El reciclatge de RM creix a un ritme molt lent. En el període 1998-2004, s’ha passat de reciclar el
6% de la generació de RM a reciclar-ne gairebé el 20%, quan l’objectiu fixat pel PROGREMIC per
a l’any 2006 és del 48%. Incrementar el reciclatge en productes de valor afegit suficient fins a
cotes superiors al 50%, a més d’alleugerir la pressió sobre les instal·lacions de disposició, pot
fer una aportació rellevant als objectius d’estalvi energètic que determina el Pla de l’energia de
Catalunya 2006-2015.

Aquestes dues tendències relatives als residus municipals (RM) són clarament insostenibles. La
generació i gestió dels RM demana un fort consum de recursos públics locals (espai al carrer,
partides pressupostàries), és una font potencial de molèsties (soroll, males olors, brutícia, etc.) i té
una participació petita però significativa en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Però dos
impactes socioeconòmics i ambientals són especialment preocupants:
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• La gestió de RM requereix unes infraestructures de tractament que estan sotmeses a una
forta contestació social. És l’anomenat efecte Nimby*, present a tot Europa, però que a
Catalunya assoleix uns nivells màxims, de vegades injustificats, que no només afecten les
instal·lacions de disposició sinó també altres d’imprescindibles per a una gestió sostenible
dels recursos, com ara les plantes de compostatge. L’exigència d’una gestió de residus
municipals rigorosa és molt positiva, perquè estimula la innovació tant en el sector públic com
privat, però l’oposició sistemàtica a tot tipus d’instal·lacions posa en perill la viabilitat mateixa
a curt termini d’un servei que és bàsic per a la societat.

• La generació de RM amaga unes pautes de producció i consum ambientalment poc
responsables: baixa durabilitat dels productes, productes i envasos superflus, usar i llençar,
etc. De fet, la generació de RM es pot utilitzar com un indicador aproximatiu del consum total
de materials (CTM) d’una economia que, a la vegada, és a la base de la pràctica totalitat de
les pressions ambientals. La desmaterialització de l’economia, és a dir, la reducció del CTM
per a la satisfacció de les necessitats humanes és una de les claus, potser la principal, per
avançar cap a la sostenibilitat ambiental.

* “Not in my back yard” (No en el pati de casa meva)

Generació i valorització de residus industrials (RI)
La generació de RI sembla haver-se estabilitzat al voltant dels 6 Mt/a, encara que la
generació de residus perillosos mostra una lleugera tendència a l’alça. Si bé l’any 2003 un
67% dels RI van ser valoritzats, la facilitat de segregació sense impropis d’aquests residus
ha de permetre assolir objectius més ambiciosos, tal com preveu la planificació vigent.

En el període 1995-2004, la generació de RI declarats s’ha multiplicat per dos, però el nombre de
declaracions s’ha més que doblat. Aquesta dinàmica de les declaracions introdueix una incertesa
important que no permet treure conclusions sòlides de la mera anàlisi de les dades.

Nombre de declaracions      Generació de RI perillosos       Generació de RI no perillosos (*)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Agència de Residus de Catalunya
(*) No inclou els fangs d'EDAR
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Declaració de residus industrials
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L’evolució demogràfica és una dada bàsica per a qualsevol anàlisi de sostenibilitat econòmica,
social o ambiental. Els indicadors de demografia seleccionats fan referència a l’evolució
quantitativa de la població i a la seva estructura i distribució territorial.

El creixement de la població catalana en el període 1993-2003 va ser causat en gran part pel saldo
migratori. En concret, el 90% del creixement en el període té el seu origen en la immigració.

Marc demogràfic

PO1.    Població total

PO2.    Taxa bruta de creixement natural i migratori de la població

PO3.    Estructura de la població per edat

PO4.    Nombre de municipis i població per grandària de municipi

PO5.    Població per tipologia de municipi

Marc demogràfic - Indicadors seleccionats

PO1. Població total 2003 (hab.)

Catalunya Espanya UE-15

6.590.233 41.550.600 380.379.200

Font: Idescat i Eurostat

PO1. Població total (hab.). Evolució segons índex 1993 = 100
Catalunya Espanya UE-15

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat i Eurostat
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Indicadors de marc demogràfic

En el període 1993-2003, la població catalana va créixer d’un 9,1%, i va superar els 6.650.000
habitants. Aquest creixement va ser clarament superior al d’Espanya i de la UE-15.

PO2. Taxa bruta de creixement natural i migratori de la població (hab. per 1.000 hab.)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat
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Quant a l’estructura de la població per edats, s’aprecia clarament la forta tendència a l’envelliment.

El creixement de la població es va concentrar en la seva totalitat en municipis de grandària mitjana,
entre 5.000 i 100.000 habitants. El nombre de municipis amb aquesta grandària va passar de 136
l’any 1991 a 175 l’any 2004 i la població va augmentar de 2.330.000 a 3.126.000 habitants. Els
municipis més petits i els més grans van tenir petits descensos de població. El creixement per
tipologia de municipi va ser més equilibrat.

PO3. Estructura de la població per edat (%)

Any 0 a 15 16 a 64 65 anys Índex Índex de Índex de
anys anys i més d'envelliment (1) sobreenvelliment (2) dependència senil (3)

2003 15 68 17 120 11 25

2002 14,9 67,9 17,3 124 10 25

2001 14,8 67,8 17,4 126 10 25

2000 14,8 67,8 17,4 126 10 25

1999 14,9 67,8 17,3 125 10 25

1998 15,1 67,8 17,1 123 10 25

1997 15,3 67,8 16,8 119 10 24

1996 15,7 67,8 16,5 114 10 24

1995 16,2 67,7 16,1 109 10 23

1994 16,7 67,6 15,7 103 9 23

1993 17,4 67,3 15,3 97 9 22

1992 18,1 66,9 15 90 9 22

1991 18,9 66,5 14,6 85 9 21

1990 19,7 66,1 14,2 79 8 21

1989 20,5 65,7 13,8 73 8 21

1988 21,3 65,3 13,4 68 8 20

1987 22,1 64,9 13 64 8 20

1986 22,8 64,6 12,6 60 7 19

Font: Idescat
(1) Població de 65 anys i més per cada 100 habitants de menys de 15 anys
(2) Població de 85 anys i més per cada 100 habitants de 65 anys i més
(3) Població de 65 anys i més per cada 100 habitants de 15 a 64 anys

PO4. Nombre de municipis i població per grandària de municipi

1991 2004

interval Nombre Població (hab.) Nombre Població (hab.)

< 1.000 545 213.737 508 201.889

1.000-5.000 253 577.043 254 584.052

5001-10.000 61 403.917 80 555.015

10.001-20.000 42 556.104 49 693.658

20.001-50.000 24 760.771 32 934.170

50.001-100.000 9 608.716 14 943.893

> 100.000 9 2.939.206 9 2.900.642

Total 943 6.059.494 946 6.813.319

Font: Idescat, Cens de població 1991 i Padró continu de població 2004
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PO5. Població per tipologia de municipis

Muntanya Litoral Resta

1991 2004 1991 2004 1991 2004

99.213 113.416 2.772.512 2.995.519 3.187.769 3.704.384

14,3% 8% 16,2%

Font: Idescat, Cens de població 1991 i Padró continu de població 2004

PO4. Creixement de la població per grandària de municipi, 1991-2004 (%)

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Font: Idescat, Cens de població 1991 i Padró continu de població 2004

Interval (hab.)

< 5.000

5.001-20.000 103

20.001-100.000

>100.000

Total
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Des d’un punt de vista estrictament econòmic, el potencial de creixement d’un territori es basa en
la seva capacitat de crear béns i serveis amb valor afegit i competitius de manera que s’assoleixin
elevades taxes d’ocupació i de rendibilitat del capital per impulsar la inversió.

Dos camins bàsics porten a productes i serveis competitius:

• Reducció dels costos dels factors de producció (personal, recursos naturals i capital)
• Increment de la productivitat en l’ús d’aquests factors de producció

La contenció dels costos laborals i de les primeres matèries, la utilització barata del medi ambient
com a embornal d’emissions i deixalles i uns interessos financers baixos són condicions que, al
marge de consideracions socioambientals, afavoreixen la competitivitat de l’economia. Aquestes
condicions s’han donat en bona mesura a l’economia catalana i espanyola durant els últims anys
90 i principis dels 2000.

Quant a la productivitat dels factors de producció, la productivitat laboral, expressada com a
generació de valor afegit per persona ocupada, captura indirectament la productivitat de la resta de
factors, però té l’avantatge que és més fàcil de calcular, perquè es disposa de fonts estadístiques
fiables i prou comparables que mesuren el factor treball. L’acumulació de capital i el progrés tècnic
són els factors més determinants de la productivitat laboral. La intensificació del capital es
considera especialment important quan incorpora la innovació i els avenços tecnològics (capital
tecnològic). En particular, recentment s’ha posat èmfasi en les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) perquè s’ha constatat que són un factor que explica bona part de les diferències
de productivitat entre els països de l’OCDE. No obstant, el canvi tecnològic per si mateix no és
suficient i, generalment, cal que sigui acompanyat d’un canvi organitzatiu i d’un esforç d’adaptació
de les persones. La capacitat d’una economia per absorbir el progrés tècnic i incorporar
efectivament els avenços en coneixement es configura actualment com la característica fonamental
per garantir el creixement de la productivitat a llarg termini. Per assimilar el progrés tècnic i
gestionar el coneixement, cal que els treballadors tinguin la formació adequada, és a dir, cal
potenciar el capital humà. Les economies amb nivells educatius més elevats absorbeixen més
ràpidament les novetats tecnològiques. Finalment, la dotació d’infraestructures s’identifica també
com un factor primordial del creixement de la productivitat.

Si, com a conseqüència de la competitivitat, especialment de la derivada de la millora de la
productivitat, es genera valor afegit i ocupació, s’aconsegueix el creixement del PIB per càpita, que
és l’indicador més utilitzat per mesurar l’increment quantitatiu del nivell de vida.

PIB/població = PIB/ocupats x ocupats/població

Ara bé, per avançar cap al desenvolupament sostenible, el creixement econòmic no ha de ser
només quantitatiu sinó que cada cop més ha de ser qualitatiu, és a dir, capaç d’internalitzar les
externalitats socials i ambientals negatives. Si es vol remunerar bé el treball i millorar les condicions
laborals en tots els sentits i internalitzar els costos ambientals per preservar els recursos naturals,
l’increment de la productivitat és l’única via per a la competitivitat i el creixement a llarg termini.

En síntesi, l’estabilitat de l’economia catalana i el seu potencial de creixement futur (sostenibilitat
econòmica) poden avaluar-se a través del seguiment de l’especialització en productes i serveis de
fort creixement potencial i alt valor afegit, i, sobretot, de les condicions de competitivitat:

• Creació de valor afegit
• Cost dels factors de producció
• Productivitat laboral

- Acumulació de capital físic
- Innovació i capital tecnològic
- Capital humà.

Sostenibilitat econòmica 55
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Aquest plantejament conceptual queda reflectit en els objectius i les recomanacions en matèria de
política econòmica que emanen de la Unió Europea en l’anomenat procés de Lisboa, que
actualment és el marc de referència principal per valorar les claus del creixement econòmic futur.

El març de l’any 2000, els caps d’estat i de govern de la UE van acordar a Lisboa1 assolir abans de
2010 un objectiu ambiciós: “fer de la UE l’economia basada en el coneixement més competitiva i
dinàmica del món, capaç d’un creixement econòmic sostenible amb més i millors llocs de treball i
una major cohesió social”. La Unió Europea ha de fer front a l’envelliment de la població, que
comportarà una reducció de l’ocupació i un augment dels pensionistes. D’acord amb la Comissió2,
si la davallada de l’ocupació no és compensada per un increment de la productivitat, el creixement
podria reduir-se notablement i el model de protecció social patiria grans tensions. D’altra banda,
l’avanç de la globalització ha exposat l’economia de la UE a una més àmplia competència externa,
que abasta especialment els productes intensius en mà d’obra però també els de major contingut
tecnològic. A més, l’ampliació de la UE a 25 membres planteja nous reptes per a la competitivitat i
la cohesió interna de la Unió.

L’any 2004, el Consell i la Comissió europeus van decidir preparar una revisió a mitjà termini del
procés de Lisboa, per ser presentada a la reunió de primavera de 2005. El qui havia estat primer
ministre d’Holanda, Wim Kok, va rebre l’encàrrec de dirigir un grup d’experts amb l’objectiu de
revisar l’Estratègia de Lisboa. L’Informe Kok3 en què es basa la revisió confirma la necessitat d’una
actuació urgent. D’acord amb Kok, “l’Estratègia de Lisboa és encara més urgent avui ja que el
diferencial de creixement amb Amèrica del Nord i Àsia ha crescut, mentre Europa ha de fer front als
reptes combinats d’un creixement baix i l’envelliment de la població. Els temps s’està esgotant i no
hi pot haver espai per a la complaença. Cal una implantació ràpida i efectiva de l’agenda de
reformes estructurals acordades a l’Estratègia de Lisboa, a fi de recuperar el temps perdut. Europa
necessita millorar la seva productivitat i donar ocupació a més gent”.

La revisió a mitjà termini de l’Estratègia de Lisboa4, presentada a la reunió del Consell de primavera
de 2005, ha mostrat clarament que els ambiciosos objectius establerts a l’any 2000 no podran ser
assolits. La nova Comissió Europea ha fet del rellançament dels objectius de Lisboa la seva prioritat
principal en els cinc anys propers. En la revisió de l’Estratègia, la Comissió proposa les accions que
cal prendre en l’àmbit de la UE i dels estats membres agrupades en tres polítiques:

• Europa, un lloc més atractiu per invertir i treballar
• Coneixement i innovació per al creixement 
• Generar més i millors llocs de treball.

El Consell Europeu de març de 2005 ha donat ple suport al rellançament i la reorientació de l’Estratègia
de Lisboa. En un dels documents de desenvolupament de l’Estratègia, Recomendaciones integradas
para el crecimiento y la ocupación5, la Comissió emfasitza que la implantació d’una societat del
coneixement, basada en polítiques de millora del capital humà, d’educació, d’investigació i
d’innovació, és clau per afrontar el futur i materialitzar el potencial de creixement europeu.
L’Estratègia de Lisboa ha col·locat la productivitat, la competitivitat i la innovació en el centre de
l’atenció política.

D’acord amb aquest marc conceptual i polític i amb les implicacions actuals i futures de la
sostenibilitat econòmica, els indicadors seleccionats s’han classificat en dos àmbits:

• Creixement econòmic i ocupació (sostenibilitat actual)
• Estabilitat econòmica i competitivitat (sostenibilitat futura).

1 Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000.
2 COM (2005) 330 final. Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme.
3 Hacer frente al desafío. La Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Informe del grupo de alto nivel presidido por Wim Kok. Noviembre 2004.
4 COM (2005) 24
5 COM (2005) 141 final
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Creixement econòmic i ocupació - Indicadors seleccionats

Subtema Codi Indicador Objectius quantitatius de referència

CO1 PIB real (en euros constants) Creixement de referència del 3% (1)

CO2 PIB real per càpita

PIB i renda CO3 PIB real per càpita en paritat 
de poder adquisitiu

CO4 Estructura sectorial del PIB

CO5 Renda disponible bruta 
de les famílies

CO6 Ocupació

Ocupació CO7 Taxa d’ocupació 67% l’any 2005 (2) i 70% l’any 2010 (1)

CO8 Ocupació per grans sectors

(1) Consell Europeu de Lisboa, 2000
(2) Consell Europeu d’Estocolm, 2001

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

EC10

EC11

EC12

EC13

EC14

EC15

EC16

EC17

Producció industrial segons 
nivell tecnològic de l’activitat

Exportacions de productes 
industrials de nivell tecnològic alt

Balança comercial de productes
industrials de nivell tecnològic alt

Balança comercial

Índex de preus de consum
(inflació)

Deute públic

Comunitats autònomes amb 
deute públic més alt

Formació bruta de capital en
béns d’equipament i altres

Inversió en actius materials 
en la indústria

Despesa en R+D

Nivell educatiu de l’ocupació

Mitjana d’anys de formació 
de la població ocupada

Participació de les persones de 25
a 64 anys en educació i formació 

Despesa pública en educació

Productivitat laboral per persona
ocupada

Productivitat laboral per hora 
treballada

Productivitat laboral per ocupat
en paritat de poder adquisitiu

(1) Consell Europeu de Lisboa, 2000
(2) Consell Europeu de Cardiff, 1998
(3) Consell Europeu de Barcelona, 2002
(4) Decisió del Consell de 22.7.2003

Inflació per sota de la mitjana dels
tres estats amb la inflació més baixa 
+ 1,5 punts (1)

Per sota del 60% del PIB (2)

Mitjana europea del 3% del PIB abans
de 2010 (3)

12,5% abans de 2010 (4)

Creació de
valor afegit

Cost dels
factors de
producció

Acumulació
de capital
físic

Capital
tecnològic

Capital
humà

Productivitat

Estabilitat econòmica i competitivitat - Indicadors seleccionats

Subtema Codi Indicador Objectius quantitatius de referència
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CO1. PIB real (en euros constants). Base metodològica 1995. Evolució segons índex 1995 = 100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat i Eurostat (12.8.2005)
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CO1. PIB real. Base 2000. Creixement anual (%)

2001 2002 2003 2004

Font: Idescat
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(CE Lisboa, 2000)

Catalunya Espanya UE-15

Base 2000 Base 1995

Indicadors de creixement econòmic i ocupació

Quant al creixement econòmic de Catalunya, les dades mostren que el període 1995-2003 ha estat
clarament expansiu, amb un creixement anual mitjà del PIB en termes reals del 3,1%. El creixement
total del PIB real en aquest període va ser del 27,4%, 3 punts inferior a l’espanyol, però molt per
sobre del de la UE-15, que es va quedar en un 19,1%. Aquestes dades estan elaborades a partir
de la sèrie comptable en base 1995. Seguint el canvi de criteris metodològics determinat per la UE,
el PIB es calcula actualment a partir d’una nova sèrie comptable en base 2000. Les dades
elaborades per l’Idescat sobre el període 2000-2004 amb la nova sèrie comptable permeten fer una
nova lectura del creixement real de l’economia catalana. El PIB ha tingut una revisió a l’alça,
especialment els anys 2002 i 2003, que passen de creixements del 2,2% i 2,6% a increments del
2,9% i del 3,1%, respectivament. En base 2000, el creixement mitjà del PIB català en el període
2000-2004 ha estat del 2,9%, just per sota del 3% fixat com a objectiu desitjable pel Consell
Europeu de Lisboa l’any 2000.

Però l’indicador més significatiu per mesurar el creixement de l’economia és el PIB per càpita. La
prosperitat material és una part important del desenvolupament sostenible, ja que permet disposar
de més recursos per invertir en protecció ambiental i benestar social. En el període 1995-2003
(base 1995), el creixement total del PIB per càpita a Catalunya ha estat del 16,8%, força més
modest que el del PIB (27,4%) i del mateix ordre que el de la UE-15, encara que significativament
per sota de l’espanyol que va ser del 23,3%. En el conjunt dels països de la UE-15, Catalunya
ocupa una posició intermèdia atenent el creixement del PIB per càpita. Destaca especialment el
creixement espectacular d’Irlanda, 4 cops superior al català. A la cua d’Europa se situa Alemanya,
amb un creixement just per sobre la meitat del català. En paritat de poder adquisitiu, que reflecteix
més acuradament la riquesa efectiva, el PIB per càpita català se situa lleugerament per sobre de la
mitjana de la UE-15, mentre l’espanyol està significativament per sota.
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CO2. PIB real per càpita. Base 1995. Evolució segons índex 1995 = 100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat i Eurostat (12.8.2005)
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Font: Idescat i Eurostat (22.7.2005)

CO3. PIB real per càpita en paritat de poder adquisitiu. Base 1995. Índex UE-25 = 100

2000 2002

Catalunya 110,2 112,3

Espanya 91,7 94,6

UE-25 100,0 100,0

UE-15 110,0 109,6

Font: INE. Contabilidad regional de España. Base 1995, Eurostat, 22.7.2005

CO2. PIB real per càpita. Base 1995. Creixement en el període 1995-2003 (%)

L’estructura sectorial del PIB català mostra algunes variacions significatives si es calcula en base 1995
o en base 2000. En qualsevol cas, destaca el pes de la indústria, clarament superior a l’espanyol i al
de la UE-15. El pes del sector de la construcció a Catalunya i Espanya és notablement superior que
a la UE-15, mentre el del sector serveis és força inferior. Cal destacar que, en base 2000, l’aportació
de la indústria catalana al PIB es modifica a la baixa en benefici de la construcció i els serveis. En el
període 1995-2003, el sector que més ha crescut en termes de valor afegit brut és la construcció. El
creixement de la construcció a Espanya ha estat 10 punts superior que a Catalunya, que té un
creixement agrícola més important. En base metodològica 2000 i per al període 2000-2004, les dades
mostren un creixement molt fort de la construcció, amb ritmes sempre per sobre del 5% anual, i un
creixement notable dels serveis. Els sectors agrícola i industrial pateixen un estancament.

CO4. Estructura sectorial del PIB. 2003. Base 1995 (%)

Catalunya Espanya UE-15

Font: Idescat i Eurostat (12.8.2005)
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CO4. Estructura sectorial del PIB. 2003. Base 2000

VAB (M euros) %

Agricultura 2.134 1,7

Indústria 34.270 26,2

Construcció 11.336 8,6

Serveis 82.998 63,4

Font: Idescat
VAB: valor afegit brut

CO4. Estructura sectorial del PIB. Base 1995. Canvi 1995-2003 (%)
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CO4. Estructura sectorial del PIB. Base 2000. Creixement anual del VAB a preus constants (%)
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Font: Idescat

Agricultura Indústria Construcció       Serveis

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

(%
)

CO5. Renda disponible bruta de les famílies. Evolució en euros constants segons índex 1995 = 100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Font: Idescat
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Catalunya Espanya

En el període 1995-2002, la RDB ha crescut un 15,3% a Catalunya i un 22,4 a Espanya.

L’ocupació és un altre indicador que mostra clarament el notable creixement de l’economia
catalana en l’última dècada. El nombre de persones ocupades a Catalunya ha passat de 2.275.000
a 3.106.000 en el període 1996-2004, cosa que representa un creixement anual mitjà de
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pràcticament el 4% i un  creixement total del 36,5%. Aquest increment contrasta amb el de la UE-
15 on l’ocupació ha tingut un increment total de solament el 9,2%, és a dir, quatre cops inferior al
català. A Espanya, el creixement de l’ocupació ha estat encara una mica superior que a Catalunya.

Com a resultat d’aquests forts increments de l’ocupació a Catalunya, la taxa d’ocupació l’any 2004
ha assolit el 68,4%, ha superat l’objectiu del 67% establert per la UE per a l’any 2005, i pot arribar
amb facilitat a l’objectiu del 70% corresponent a l’any 2010. Espanya i, en menor mesura, la UE-15
són encara a una distància significativa d’ambdós objectius.

Per grans sectors, la construcció ha tingut el major creixement de l’ocupació en el període 1995-
2003 amb un 80,1%, seguida dels serveis amb un 65,6%. L’agricultura i la indústria han patit una
davallada de l’ocupació en el període. Cal remarcar que mentre la indústria i l’agricultura han
augmentat el seu valor afegit brut en el període en percentatges superiors al 20%, la construcció i
els serveis han tingut creixements totals del VAB tres cops inferiors a l’increment de l’ocupació.
També cal destacar que l’ocupació industrial catalana s’ha reduït d’un 4,2% entre 1995 i 2003,
mentre a Espanya ha pujat d’un 7,8%. No obstant, a l’any 2004, la indústria catalana concentra el
24,3% dels ocupats davant d’un 17,9% a Espanya.

CO6. Ocupació. Evolució segons índex 1996 = 100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat, enquesta de població activa de l'INE, i CE (Employment in Europe 2004)

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

Catalunya Espanya UE-15

CO7. Taxa d'ocupació (%)
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Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE, i Eurostat
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CO8. Ocupació per grans sectors. 2004 (%)
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CO8. Ocupació per grans sectors. Canvi 1995-2003 (%)
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Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE
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Font: Idescat a partir de dades de l'enquesta industrial d'empreses de l'INE

EC1. Producció industrial segons nivell tecnològic de l'activitat. Estructura 2003 
(% VAB sortida de fàbrica)

EC1. Producció industrial segons nivell tecnològic de l'activitat. Canvi 1995-2000 
(% VAB sortida de fàbrica en termes reals)

Nivell tecnològic Nivell tecnològic Nivell tecnològic Nivell tecnològic
alt mitjà alt mitjà baix baix

Finlàndia 241,1 22,6 26,6 18,8

EEUU 138,1 8,2 16,4 -6,8

Japó 89,9 8,9 -1 -7,9

França 72 29,4 9,8 1,7

Regne Unit 64,9 1,1 -3,4 -3,7

Alemanya 37,5 2 4,1 -0,8

Itàlia 23,1 9,1 4,2 4

Espanya 18,1 27,4 24,1 16,6

Catalunya 11,9 36,1 42,7 21,4

Font: Idescat i OCDE en "La indústria en España: claves para competir en un mundo global, 2005"
Ordenació segons Nivell tecnològic alt

Indicadors d’estabilitat econòmica i competitivitat

L’OCDE ha elaborat una classificació dels subsectors industrials d’acord amb el nivell tecnològic
de la seva producció, avaluat segons el percentatge de despeses en R+D del subsector sobre el
seu volum de producció. Utilitzant aquesta classificació i amb dades de l’any 2003, només el 8,4%
de la producció industrial catalana en termes de VAB pertany al nivell tecnològic més alt, mentre el
35,4% correspon al nivell tecnològic més baix.

La comparació internacional permet valorar millor aquestes dades. Considerant l’augment de la
producció industrial de nivell tecnològic més alt en el període 1995-2000 en alguns dels països més
representatius de l’OCDE, Catalunya i Espanya hi ocupen l’últim lloc amb un 11,1% i un 18,9%,
respectivament. Finlàndia amb un 241%, Estats Units amb un 138%, el Japó amb un 90%, França
amb un 72% i el Regne Unit amb un 65% destaquen en les primeres posicions. En canvi, si es
compara el creixement de la producció industrial de més baix nivell tecnològic, la classificació es
capgira i Catalunya passa a ocupar el primer lloc, i Espanya, el tercer.
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EC1. Producció industrial segons nivell tecnològic de l'activitat. Canvi 1995-2000 
(% VAB sortida de fàbrica en termes reals)
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Font: Idescat i OCDE en "La indústria en España: claves para competir en un mundo global, 2005"
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Si es consideren les exportacions de nivell tecnològic més alt en percentatge sobre les exportacions
totals, les dades de Catalunya i Espanya resisteixen millor la comparació. L’any 2003, els valors català
i espanyol se situen al voltant del 10%, tres cops inferiors al del país líder, Irlanda, on la participació
és del 30%, i dos cops inferiors al Regne Unit o França, que ocupen la segona i tercera posició,
respectivament. No obstant, la balança comercial de Catalunya i Espanya en productes d’alt nivell
tecnològic, expressada en percentatge sobre el PIB, és manté en valors negatius d’entre l’1 i el 2%
anual en tot el període analitzat (1995-2003).

Catalunya tendeix, doncs, a una especialització en produccions industrials de contingut tecnològic
i valor afegit baixos, contràriament als principals països competidors, la qual cosa pot incidir
negativament en l’aportació futura de la indústria al creixement del PIB.

EC2. Exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt (% s/exportacions totals)

1995 2003

Irlanda 35,0 29,9

Regne Unit 20,9 21,0

França 19,3 20,4

UE-15 15,3 17,2

Alemanya 11,6 14,7

Catalunya 8,7 11,6

Espanya 6,9 8,6

Portugal 4,6 7,4

Itàlia 7,4 7,1

Font: Idescat i Eurostat (27.6.2005)
Ordenació segons 2003

EC3. Balança comercial de productes industrials de nivell tecnològic alt (% PIB)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat
PIB: base 1995
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EC4. Balança comercial (% PIB)
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Font: Idescat i Eurostat (6.9.2005)
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EC5. Índex de preus de consum (inflació). Evolució segons índex 1996 = 100
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Font: Idescat i Eurostat (23.8.2005)
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EC3. Balança comercial de productes industrials de nivell tecnològic alt. 2001 (% PIB)

Catalunya Espanya UE-15

Catalunya Espanya UE-15

D’acord amb les dades que mostra la balança comercial total de l’economia catalana, la
dependència de les importacions creix més que a la UE i això detrau punts al creixement del PIB.
En els últims anys, el dèficit comercial català s’ha mogut entre l’11 i el 13% del PIB, pràcticament
el doble que a Espanya i molt lluny de la UE-15, que té un lleuger superàvit. Si es considera el PIB
de Catalunya i a Espanya en base 2000, la balança comercial millora lleugerament, però sense
afectar significativament la comparació.

En el període 1996-2004, l’índex de preus de consum (IPC) va tenir un creixement anual mitjà a
Catalunya del 3,1%. En el mateix període, l’IPC va créixer a un ritme anual del 2,8% a Espanya i
de l’1,8% al conjunt de la UE-15. En termes de canvi total en el període, la inflació ha crescut d’un
27,5% a Catalunya, d’un 24,6% a Espanya i d’un 15,2% a la UE-15. Aquest diferencial català
envers la zona euro pot suposar una pèrdua de competitivitat efectiva en aquells sectors més
exposats a la competència exterior.
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EC5. Inflació mitjana equivalent 1996-2004 (%)

Font: Idescat i Eurostat (23-8-2005)
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El deute públic de l’Estat espanyol inclou el valor total dels crèdits actius del Govern central, els
governs autonòmics i els governs locals, i s’expressa com a percentatge del PIB. Els criteris de
convergència de Maastricht determinen que el deute públic dels estats membres que han adoptat
l’euro ha de mantenir-se per sota del 60%. El deute públic està lligat, encara que no totalment, a
l’evolució del dèficit pressupostari. A llarg termini, la despesa pública no pot excedir substancialment
els ingressos totals de les administracions públiques, encara que a curt termini es produeixi alguna
oscil·lació, especialment en èpoques de recessió. Un increment continuat del deute públic pot crear
tensions financeres que acabin afectant la competitivitat de les empreses, a més de posar en risc
les prestacions públiques, i, en particular, les socials. En el període 1995-2004, el deute de les
administracions públiques de la Generalitat de Catalunya s’ha contingut al voltant del 8% del PIB.
A més, segons el pla d’equilibri financer aprovat l’any 2004, el dèficit públic català, és a dir, el
desequilibri del pressupost anual del sector de les administracions públiques de la Generalitat de
Catalunya, que l’any 2003 va ser d’un 0,86% del PIB, es reduirà progressivament fins a arribar a
zero l’any 2008, la qual cosa facilitarà la reducció del deute públic acumulat.

Irlanda Regne
Unit

Dinamarca Finlàndia Espanya Suècia Holanda Portugal UE-15 França Alemanya Itàlia Grècia Catalunya

Font: Eurostat i Banc d’Espanya (web)
Ordenació segons 2004
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EC6. Deute públic (% PIB)
1995 2004

EC7. Comunitats autònomes amb un deute públic més alt (% s/PIB autonòmic)

1995 2004

País Valencià 6,4 11,3

Catalunya 8 7,8

Galícia 8,5 7,4

Andalusia 7,7 6,7

Madrid 3,8 6,3

Total CA 5,9 6,2

Font: Banc d'Espanya (web)
Ordenació segons 2004
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EC8. Formació bruta de capital no residencial (en béns d'equipament i altres) (% PIB)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat
PIB: base 1995
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EC9. Inversió en actius materials a la indústria (% del VAB industrial)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Idescat
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Catalunya Espanya

Catalunya Espanya

La inversió en capital físic, especialment en maquinària i equips de transport, és essencial per
mantenir la capacitat productiva de l’economia. Una inversió alta suggereix que les empreses són
optimistes sobre el potencial de creixement futur. La formació bruta de capital no residencial va
tenir un creixement molt notable a Catalunya entre 1995 i 2000, però en els últims anys ha retornat
als nivells de 1995. A Espanya s’ha produït una evolució similar però més marcada. Si l’anàlisi es
restringeix a la indústria, la figura evolutiva es repeteix. A Catalunya, la inversió en actius materials
a la indústria ha passat del 12% del VAB industrial l’any 1995 al 16,7% l’any 1999, però en el
període 2000-2003 ha fet el recorregut invers i ha baixat fins al 12,8%.

La inversió en R+D inclou tant el capital com la despesa corrent. Es tracta d’un indicador clau en
el camí cap al desenvolupament sostenible, ja que incideix directament en la sostenibilitat
econòmica mitjançant la millora de la competitivitat, la productivitat i la generació de valor afegit a
mitjà i llarg termini, i també en la sostenibilitat ambiental i social, ja que permet generar
coneixements sobre el desenvolupament humà i la protecció dels recursos naturals.

El Consell Europeu de Barcelona l’any 2002 va acordar com a objectiu de referència per als estats
membres assolir una inversió en R+D del 3% del PIB abans de l’any 2010. En el període 1995-2001,
la inversió en R+D a Catalunya ha crescut fins a arribar a l’1,1% del PIB6. Aquest nivell de despesa
és superior a la mitjana espanyola (0,95%), però molt inferior a la mitjana de la UE-15, que arriba
pràcticament al 2%. Per països, la comparació és encara més desfavorable. Suècia (4,3%),
Finlàndia (3,4%) i Alemanya (2,5%) encapçalen els països amb una inversió més alta, mentre
Catalunya i Espanya se situen a la cua d’Europa, només per sobre de Portugal i Grècia. En termes
absoluts, 3 països (Alemanya, França i Regne Unit) concentren les dues terceres parts de la inversió
en R+D a la UE.

66

6 Amb la nova metodologia que aplica l’INE per estimar la despesa en R+D, els valors corresponents a Catalunya per als anys 2002 i 2003 han
estat 1,19% i 1,28%, respectivament. Aquesta nova sèrie, més acurada, té problemes d’enllaç i coherència amb la sèrie retrospectiva 1995-2001,
per la qual cosa s’ha evitat la barreja d’ambdós tipus de dades.
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EC10. Despesa en R+D (% PIB)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Font: Idescat i Eurostat (26.6.2005)
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Catalunya Espanya UE-15

EC10. Despesa total en R+D. 2001 (% PIB)

Si s’analitza la distribució de l’ocupació a Catalunya atenent el nivell formatiu, destaca el seu biaix cap
als extrems. L’any 2001, la major part de l’ocupació tenia només educació primària (49,2%), l’educació
terciària ocupava el segon lloc (29,7%) i finalment se situava l’educació secundària (21,1). La
comparació amb alguns països de la UE-15 mostra que Espanya i Catalunya ocupen les últimes
posicions segons el menor pes de l’educació primària; en canvi, si l’ordenació es fa segons el major
pes de l’educació terciària, la classificació es capgira. Com a conseqüència, el pes de l’educació
secundària és també molt petit.

En el període 2001-2003, es pot dir que aquesta estructura amb forta preponderància de l’educació
primària i terciària s’ha consolidat: la discreta baixada del pes de l’educació primària s’ha transformat
majoritàriament en un augment del pes de l’educació terciària.

Els països econòmicament capdavanters tenen una distribució molt diferent, amb preponderància
de l’educació secundària i nivells terciaris una mica per sobre de l’educació primària.

Suècia Finlàndia Alemanya Dinamarca França Bèlgica Àustria UE-15 Holanda Regne Unit Irlanda Itàlia Catalunya Espanya Portugal Grècia

EC11. Nivell educatiu de l'ocupació. 2001 (%)
Primària Terciària

Font: Idescat i Eurostat en "La indústria en España: claves para competir en un mundo global, 2005"
Ordenació segons primària
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EC12. Mitjana d'anys de formació de la població ocupada a Catalunya (a)
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Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE

EC11. Nivell educatiu de l'ocupació (%)
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Font: Idescat
Primària: fins a secundària obligatòria
Secundària: secundària postobligatòria (batxillerat i FR de grau mitjà)
Terciària: FP de grau superior i estudis universitaris
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EC13. Participació de les persones de 25 a 64 anys en educació i formació (%)
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Font: Idescat i Eurostat

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Catalunya Espanya UE-15

De manera coherent amb aquesta evolució cap a un major pes de l’educació terciària, el nombre
mitjà d’anys de formació de l’ocupació catalana ha anat creixent durant els últims anys.

La formació contínua al llarg de la vida és cada cop més important per mantenir la competitivitat
tant de les persones en el mercat de treball com de les empreses. El percentatge de població entre
25 i 64 anys que cursa estudis mostra diferències molt importants entre l’Europa del sud i del nord.
En països com Dinamarca, Finlàndia o Suècia, al voltant del 25-30% de la població en aquesta
franja d’edat cursen estudis, mentre a Espanya, Itàlia, Grècia o Portugal ho fan entre el 3 i el 7%.
A Catalunya, el percentatge en els últims anys ha oscil·lat al voltant del 3%. L’any 2004, la mitjana
a la UE-15 va ser del 10,6% i Espanya va assolir un 5,1%.

La despesa pública en educació mesurada en percentatge sobre el PIB tendeix a reflectir la
importància que els governs concedeixen a aquest aspecte clau per al desenvolupament del capital
humà. A Catalunya, la despesa pública en educació ha passat d’un 3,4% l’any 1998 a un 3,7% l’any
2002, percentatges que estan clarament per sota de la mitjana espanyola i europea el mateix any.
No obstant, en comparar aquests valors cal tenir present que una part de la riquesa catalana no es
reinverteix a Catalunya. A més, un major nivell de despesa no significa necessàriament una
educació millor.

(%
)

Objectiu: 12,5% abans de 2010
(Decisió del Consell de 22.7.2003)
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EC16. Productivitat laboral per hora treballada. Evolució segons índex 1997 = 100
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Font: Idescat, INE, Eurostat i CE (Employment in Europe 2004)
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EC14. Despesa pública en educació (% del PIB)
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Font: Departament d'Educació i Eurostat (19.10.2005)
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EC15. Productivitat laboral per persona ocupada. Evolució segons índex 1996 = 100
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Font: Idescat, INE (enquesta de població activa) i CE (Employment in Europe 2004)
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L’any 2003, la productivitat per persona ocupada catalana7 va ser superior a l’espanyola i a la
mitjana de la UE-15. No obstant, en el període 1996-2003, la productivitat per persona ocupada ha
disminuït d’un 5% a Catalunya i Espanya, mentre la mitjana de la UE-15 ha augmentat d’un 8%.
Això vol dir que Catalunya cada cop necessita més força laboral per produir una unitat de PIB. Si
la productivitat es mesura en termes de PIB per hora treballada, la reducció de productivitat a
Catalunya ha estat menor que a Espanya. Cal dir que els valors de productivitat s’han elaborat a
partir del PIB en base 1995. Si es considera el PIB segons la nova metodologia d’Eurostat (base
2000), els valors milloren i es pot dir que la productivitat catalana s’ha mantingut pràcticament
estable en els últims 5 anys. En qualsevol cas, el diferencial de productivitat en relació amb la
mitjana de la UE-15 és cada cop més petit, cosa que suposa una erosió de la competitivitat de
l’economia catalana.

69

7 Considerant el PIB en base 2000 en paritat de poder adquisitiu i utilitzant per a Catalunya el mateix deflactor que per a Espanya.
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EC17. Productivitat laboral per persona ocupada, en paritat de poder adquisitiu (euro/ocu-
pat), 2003. Índex UE-15 = 100
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Font: Idescat a partir de dades d'Eurostat
PIB: base 2000
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La cohesió social és un procés continu de desenvolupament d’una comunitat en què cada persona
ha de poder tenir l’oportunitat de satisfer les seves necessitats bàsiques, de progressar, de sentir
que els seus drets estan protegits i d’assolir una vida digna, sense sentir-se aïllada, exclosa,
marginada, rebutjada o sense legitimitat. D’acord amb el Comitè per a la Cohesió Social del Consell
d’Europa1, les societats dividides i desiguals no només són injustes sinó que no poden garantir la
seguretat democràtica ni l’estabilitat a llarg termini, i són incompatibles amb el desenvolupament
sostenible.

En el document Joint report on social inclusion, 2004, la Comissió Europea considera que uns
nivells alts d’inversió en polítiques socials són una contribució important per assolir un creixement
sostenible de l’economia i l’ocupació. Aquesta visió es veu reforçada pel fet que els països
socialment més progressistes són també els més avançats econòmicament. La pobresa, l’exclusió
per falta d’educació i formació, i l’ajuda a les persones amb dificultats per accedir al mercat de
treball, a un habitatge digne, a unes prestacions sanitàries suficients per gaudir d’una bona salut o
a oportunitats de formació continuada són àmbits que la Comissió considera cabdals.

El document més recent de la UE, l’Agenda Social per al període 2005-20102, destaca dos eixos
prioritaris:

• Aconseguir la plena ocupació i millorar la qualitat i la productivitat del treball, en el marc de la
nova Estratègia de Lisboa (revisió intermèdia)

• Una societat més solidària: igualtat d’oportunitats per a tothom, modernitzar la protecció
social, evitar la discriminació i l’exclusió social i promoure la igualtat entre homes i dones.

Dintre de l’estratègia social europea, cal considerar com a referència altres documents rellevants:

• Els Objectius de Niça contra la pobresa i l’exclusió social3

• L’Estratègia europea per a l’ocupació
• La Comunicació sobre protecció social i inclusió social4

• La Comunicació de la Comissió Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad
entre hombres y mujeres (2001-2005)5.

L’octubre de 2000, el Consell de la UE va adoptar els objectius en la lluita contra la pobresa i
l’exclusió social, que van ser ratificats en el Consell de Niça de desembre de 2000. Segons el
Consell, la pobresa i l’exclusió social requereixen un enfocament pluridimensional. És a dir, a més
de la polítiques primordials d’ocupació i de protecció social, cal reconèixer també la importància
d’altres factors com ara l’habitatge, l’educació, la salut, la informació i la comunicació, la mobilitat,
la seguretat i la justícia, el temps lliure i la cultura. Entre els objectius de Niça destaquen:

• Accés a una ocupació duradora i de qualitat per a tots els homes i totes les dones en edat de
treballar

• Afavoriment de la inserció professional mitjançant la gestió dels recursos humans,
l’organització del treball i la formació permanent

• Accés a un habitatge digne
• Accés a una assistència sanitària de qualitat, fins i tot en cas de dependència
• Accés a les tecnologies de la informació i la comunicació
• Integració social de les persones amb minusvalidesa o pertanyents a grups socials amb

dificultats particulars d’inserció
• Diàleg i col·laboració entre tots els agents públics i privats interessats.

En aquests objectius es basa el II Plan nacional de acción para la inclusión social -2003-2005,
elaborat pel Ministeri de Treball i Afers Socials.

Sostenibilitat social

1 Citat a Jenson, J. “Identifying the links: social cohesion and culture”. Canadian Journal of Communication, Vol. 27, 2002.
2 COM (2005) 33 final
3 SOC 470, de 30.11.2004
4 COM (2005) 14 final
5 COM (2000) 335 final
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El Consell Europeu de març de 2004 i la Comunicació sobre l’Agenda Social Europea subratllen la
urgència de crear més i millors llocs de treball a Europa. Promoure aquest objectiu és el paper que
té assignada l’Estratègia europea per a l’ocupació. En particular, la Guia europea per a l’ocupació
adoptada pel Consell Europeu l’any 2003 ha establert tres objectius bàsics: plena ocupació,
qualitat i productivitat del treball i potenciació de la cohesió i inclusió socials.

La Comunicació sobre protecció social i inclusió social torna a insistir que el progrés cap a una
major cohesió social, juntament amb sistemes eficaços d’educació i formació, són factors clau per
assolir els objectius de creixement de Lisboa, i per això cal modernitzar els sistemes de protecció
social dels estats membres. En particular, destaca que l’augment de la població de més de 65 anys
accentua la urgència d’aconseguir sistemes de pensions i d’assistència sanitària i de llarga duració
adequats i viables. L’expansió d’aquest grup d’edat i la incorporació progressiva de la dona al
treball, d’acord amb els objectius de Lisboa i l’Estratègia europea per a l’ocupació, poden acabar
posant en risc l’actual model d’assistència a les persones grans. L’envelliment de la població
genera també despeses en altres àmbits de la protecció social com el sistema de pensions i
l’assistència sanitària. La Comissió considera que l’augment de l’esperança de vida farà necessari
seguir retardant la sortida del mercat de treball, la qual cosa implica l’eliminació gradual de diversos
incentius a la jubilació anticipada.

Per tot això, l’envelliment progressiu de la població europea amenaça d’alentir de manera molt
important el creixement econòmic i posar en risc l’estabilitat del sistema de pensions i d’assistència
sanitària. L’Estratègia de sostenibilitat europea6 destaca aquest fet com una de les sis amenaces
principals per al desenvolupament sostenible de la UE.

Per la seva part, la Comunicació sobre igualtat de gènere proposa com a objectius:

• Promoure la igualtat entre homes i dones a la vida econòmica
• Fomentar una participació i representació iguals
• Fer efectiu la igualtat d’accés als drets socials
• Promoure la igualtat en la vida civil
• Promoure el canvi de papers i estereotips establerts en funció del sexe.

A partir dels antecedents i marc conceptual exposats, es pot concloure que l’ocupació, l’educació
i un bon sistema de protecció social són els àmbits més rellevants en l’estratègia social europea.
També és clar que la dimensió social de la sostenibilitat té un abast molt ampli, en funció dels
col·lectius involucrats, dels drets o les necessitats que cal protegir o satisfer, i de les polítiques
públiques relacionades, però aquest abast no està ni definit ni estructurat amb precisió. No obstant,
els indicadors seleccionats s’ajusten a una classificació en 7 subtemes:

• Renda, pobresa i exclusió social
• Accés al treball i condicions laborals
• Igualtat de gènere
• Salut
• Educació
• Envelliment i atenció a la gent gran
• Protecció social.

6 Estratègia europea per al desenvolupament sostenible. COM (2001) 264 final.
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Condicions de vida i cohesió social - Indicadors seleccionats

Subtema Codi Indicador Objectius quantitatius de referència

(1) II Plan nacional de acción para la inclusión social 2003-2005
(2) Consell Europeu de Lisboa, 2000
(3) Consell Europeu d’Estocolm, 2001
(4) Decisió del Consell de 22.7.2003
(5) Estratègia europea per a l’ocupació 2003
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CS1. Població que viu sota el llindar de pobresa (% s/població total)

1996 2000 2004

Catalunya 14,3 18,6 12,5

Espanya 18,0 18,0 19,9

UE-15 (*) 16,0 15,0 17,0

Font: Observatori de la Pobresa (Caixa de Catalunya), INE i Eurostat
(*) Estimació

CS2. Taxa d'atur de llarga durada (%) (1)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat i Eurostat
(1) Més d’un any
Els valors des del 1r trimestre de 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm.
1897/2000. Per aquest motiu no són directament comparables amb els dels períodes anteriors.
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Catalunya Espanya UE-15

Indicadors de condicions de vida i cohesió social

Segons l’informe La pobresa a Catalunya 20037, la taxa de pobresa l’any 1996 era del 14,3%, és a
dir, afectava 875.000 catalans, i era inferior a l’espanyola i l’europea; però l’any 2000, la taxa s’havia
enfilat fins al 18,6%.

Segons l’Encuesta de condiciones de vida 2004 de l’INE, la taxa de pobresa a Catalunya l’any 2004
era del 12,5%, és a dir, el 12,5% dels catalans tenien uns ingressos equivalents inferiors al 60% de
la renda mediana equivalent de les persones8. Però aquesta dada no és directament comparable
amb les dades subministrades per l’Observatori de la Pobresa, ja que el llindar de pobresa que
utilitza l’INE és la renda mediana del conjunt de l’Estat, que és inferior a la catalana.

Aquestes xifres suggereixen que la pobresa a Catalunya va augmentar significativament durant la
segona meitat dels anys noranta, però que en l’últim quinquenni ha retornat a nivells propers als de
1996.

L’atur de llarga durada (superior a 1 any) a Catalunya va assolir un màxim l’any 1994 (12,4%), però
en 10 anys ha registrat una baixada espectacular fins a pràcticament convergir amb la UE-15 l’any
2004, en arribar a una taxa del 3,8%. Aquest descens ha estat molt similar al d’Espanya, que també
ha assolit la convergència. La importància de l’indicador rau en el fet que la permanència en la
situació de desocupació pot minvar les capacitats professionals i la inserció laboral, clau per a la
inclusió social.

Pel que fa a la taxa d’ocupació de les persones entre 55 i 64 anys, Catalunya ha registrat una
evolució ascendent en els últims anys fins a arribar a una taxa màxima l’any 2003 del 47,1%. L’any
2004, la taxa ha baixat fins al 45,7%. Tot i que aquest valor encara és a una distància notable de
l’objectiu fixat al Consell Europeu de Lisboa del 50% abans de l’any 2010, és significativament per
sobre de les taxes corresponents a Espanya (41,3%) i UE-15 (42,5%).
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7 Observatori de la Pobresa. Obra Social de Caixa de Catalunya.
8 La renda mediana equivalent és funció de la composició de les llars, a fi de tenir en compte les economies d’escala en 

llars de més d’una persona.
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CS3. Taxa d’ocupació de la població activa més gran (55 a 64)

2001 2002 2003 2004

Font: Idescat i Eurostat
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Objectiu 50% 
abans de 2010
(CE Estocolm,

2001)

El percentatge de joves entre 20 i 24 anys que han completat com a mínim la segona etapa de
l’educació secundària ha disminuït significativament a Catalunya en el període 2000-2004. En general,
uns nivells educatius més alts comporten més possibilitats d’ocupació. Segons la Comissió Europea9,
la taxa d’atur a la UE-25 dels actius amb formació terciària era l’any 2020 del 4,2%, mentre que per als
actius amb educació secundària i primària la taxa era del 7,9% i 10,5%, respectivament. Un major nivell
educatiu també es relaciona amb uns ingressos econòmics més alts i amb més oportunitats de
formació contínua al llarg de la vida. Segons la mateixa font, només un 7% de les persones amb
educació terciària vivien sota el llindar de pobresa l’any 2001, mentre el percentatge en el cas de les
persones amb només educació primària era del 20% i de l’11% en el nivell d’educació secundària.

L’indicador d’abandonament prematur dels estudis confirma aquesta situació preocupant de
Catalunya quant a la formació dels joves. A Catalunya, un de cada tres joves interromp l’escolaritat
als 17 anys i té com a màxim la primera etapa de l’educació secundària (CINE 0-2)10. Això és una font
de treball precari en el futur, amb un risc clar d’exclusió social. En aquest indicador, la situació de
Catalunya és lleugerament pitjor que l’espanyola i molt pitjor que la de la UE-15. A més, en el
període 2000-2004 la situació s’ha deteriorat, ja que el percentatge d’abandonament prematur dels
estudis ha passat del 28,9 al 33,3.

CS4. Població de 20 a 24 anys que ha assolit com a mínim el segon cicle de l’educació 
secundària (nivell 3 de la CINE-1997) (%)

2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat i Eurostat (19.10.2005)
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Catalunya Espanya UE-15

Objectiu: 85% l'any 2010 
(Decisió del Consell de 22.7.2003)

CS5. Població de 18 a 24 anys que ha deixat prematurament els estudis i que ha assolit 
com a màxim el nivell 2 de la CINE-1997 (1a etapa d'educació secundària) (%)

2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat i Eurostat (19.10.2005)
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Objectiu: 10% (Estratègia 
europea per a l'ocupació 2003)

9 The social situation in the European Union 2004.
10 Classificació internacional normalitzada de l’educació, aprovada per la UNESCO. Inclou 7 nivells educatius, del 0 al 6.
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CS8. Taxa d'atur dels joves (16 a 24 anys) (%)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE; Eurostat
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La sèrie analitzada mostra l’any 2002 un sobtat increment de les llars amb dificultats per arribar a
fi de mes. Però aquesta tendència no s’ha pogut confirmar amb els valors de 2000 i 2004. A més,
l’Idescat considera que les dades disponibles són poc significatives.

CS6. Llars amb dificultats per arribar a fi de mes (%)

1998 1999 2000 2001 2002

17,6 16,1 15,5 15,1 19,6

Font: Idescat

CS7. Taxa d'atur (1) (% població activa)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE; enquesta de població activa de l'INE; Eurostat
(1) Els valors des del 1r trimestre de 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE)
núm. 1897/2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
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L’atur laboral és una de les primeres causes de la pobresa a la UE i està lligat principalment a nivells
educatius baixos, encara que també afecta persones altament qualificades. La taxa d’atur a
Catalunya va assolir un màxim recent l’any 1994, amb un 21,4%. Des d’aleshores, la taxa ha seguit
un camí descendent fins a arribar als voltants del 9%. L’any 2004, la taxa mitjana d’atur a Catalunya
va ser del 9,7%. Malgrat la forta retallada, la taxa d’atur encara oscil·la lleugerament per sobre de
la mitjana de la UE, que es va situar l’any 2004 en un 8,1%, encara que per sota de l’espanyola,
que l’any 2004 era de l’11%. El diferencial entre la taxa d’atur catalana i espanyola va assolir un
màxim de 5 punts percentuals l’any 1999, mentre que en l’actualitat aquest diferencial és només
d’1,3 punts. Cal destacar que, a causa de la forta creació d’ocupació en els últims 10 anys, la taxa
d’atur catalana podria ser molt més baixa si la població activa hagués tingut un creixement més lent
similar al d’alguns països europeus com França o Alemanya. L’intens procés immigratori és la
causa principal del ràpid augment de la població activa a Catalunya.

L’accés al mercat de treball a Catalunya és especialment dificultós per als joves. La taxa d’atur dels
joves entre 16 i 24 anys s’ha mantingut en els últims 10 anys al voltant del doble de la taxa global,
amb una certa remuntada a partir de l’any 2002. La millora d’aquest indicador és important per a
la sostenibilitat social, ja que els joves tenen especials dificultats per accedir a l’ocupació, a causa
de les característiques mateixes del mercat i dels desequilibris entre els perfils educatius i les
necessitats de la demanda. Igualment que en el cas de la taxa d’atur global, el diferencial positiu
amb Espanya de la taxa d’atur dels joves va assolir un màxim de 5,2 punts percentuals l’any 1999
i s’ha anat reduint fins a un diferencial mínim actual de 0,8 punts. El diferencial negatiu amb la
mitjana de la UE-15 també s’ha reduït, però encara supera els 4 punts percentuals.
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CS9. Temporalitat laboral (% sobre el total d'assalariats)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE; enquesta de població activa de l'INE i Eurostat

35

30

25

20

15

10

(%
 s

ob
re

 e
l t

ot
al

 d
'a

ss
al

ar
ia

ts
)

Catalunya Espanya UE-15

El percentatge d’assalariats amb un contracte de durada determinada (temporalitat) s’ha reduït
pràcticament 10 punts en els últims 10 anys fins a un 24,2%, per sota de la mitjana espanyola, però
lluny dels estàndards europeus (la mitjana de la UE-15 l’any 2004 va ser del 13,4%). Cal matisar,
però, que un contracte temporal no implica necessàriament una menor qualitat, ja que entren en
joc altres condicions laborals que influeixen en el grau de satisfacció del treballador (el nivell
salarial, els horaris o les prestacions no salarials)11.

L’indicador de sinistralitat laboral seleccionat mesura el nombre d’accidents greus en jornada de
treball amb baixa laboral (és a dir, superior a 3 dies) per cada 100.000 treballadors. Des de l’any
1999, aquest indicador mostra una clara tendència a la baixa. Així, l’any 1999 hi va haver 6.524
accidents greus, mentre l’any 2004 la xifra es va reduir fins als 5.074. És a dir, en els últims 6 anys
la sinistralitat laboral a Catalunya s’ha reduït de més d’un 22%. Aquesta bona tendència, però, no
és encara suficient per arribar a la mitjana de la UE-15, que se situa al voltant dels 4.00012.

CS10. Accidents de treball amb baixa laboral per cada 100.000 ocupats

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Catalunya 6.524 6.631 6.685 6.432 5.661 5.074

Espanya 5.917 6.017 5.863 5.641 5.202

UE-15 4.000

Font: Idescat, INE (Anuario estadístico de España 2005) i CE/Eurostat (ESAW project)

Quant a l’àmbit de la igualtat de gènere, les dones catalanes tenen registres pitjors que els homes
en bona part dels factors socials. Els indicadors seleccionats mostren les tendències següents:

• El salari mitjà anual de les dones a Catalunya era l’any 200213 un 33% més baix que el dels
homes. Aquest desequilibri és encara més gran que a Espanya on el salari de les dones era
un 29% inferior. L’indicador que elabora Eurostat fa referència al salari mitjà brut de les dones
per hora treballada i era un 16% inferior al dels homes l’any 2003. La tendència a corregir
aquest desequilibri a Catalunya és lenta, ja que l’any 1995 era només tres punts percentuals
superior. No obstant, segons l’INE14, aquestes diferències haurien de matisar-se segons altres
variables laborals com ara el tipus de contracte i de jornada, l’antiguitat, etc., que incideixen
notablement en el salari. El principi “el mateix salari pel mateix treball” està recollit a les
recomanacions sobre ocupació de la UE.15

.

11 Tatiana Fernàndez i Cristina Amarelo. L’evolució de l’ocupació a Catalunya en el marc de l’Agenda de Lisboa i de l’Estratègia 
europea per a l’ocupació. Nota d’economia 80. 2004.

12 Eurostat: the last European Statistics of Accidents at Work, 2001.
Cal dir també que, l’any 2004, 149 dels accidents van ser mortals, i 151 l’any 2003.

13 Data de l’última enquesta d’estructura salarial de l’INE.
14 Encuesta de estructura salarial 2002. Pincipales resultados. Noviembre de 2004.
15 2000 Employement Guidelines.

79

observatori.qxd  13/4/06  10:15  Página 79



• L’any 2001, a Catalunya, l’atur global de les dones va ser 5,2 punts percentuals més alt que
el dels homes, i 4,6 punts l’any 2004. La situació és notablement millor que a Espanya on els
diferencials dels anys 2001 i 2004 eren de 7,7 i 6,8 punts, respectivament. És a dir, a Espanya
la taxa d’atur de les dones és pràcticament el doble que el dels homes, mentre que a
Catalunya és un 60% més alta.

• En relació amb la taxa d’ocupació de les dones, el Consell Europeu de Lisboa va fixar com a
objectius un 57% abans de 2005 i un 60% abans de 2010. La taxa d’ocupació de les dones
a Catalunya l’any 2004 va ser del 57%; per tant, s’ha assolit l’objectiu europeu i a més s’ha
aconseguit la convergència amb la UE-15. Ara bé, la taxa d’ocupació dels homes l’any 2004
a Catalunya va ser del 79%, és a dir 22 punts superior a la de les dones.

• Finalment, la temporalitat laboral també és lleugerament més alta en el cas de les dones que
dels homes. A Catalunya, l’any 2004 el percentatge d’assalariades amb contractes temporals
va ser del 24,6%, davant d’un 23,2 dels homes. En el conjunt espanyol, la diferència és més
marcada, amb un 35,6% les dones i un 31,1 els homes.

2001           2004

CS12. Taxa d'atur de les dones: diferencial amb els homes (punts percentuals)

Catalunya Espanya UE-15

Font: Idescat i Eurostat
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CS11. Salari mitjà anual de les dones en % del dels homes (1)

1995 2002

Catalunya 63,8 66,6

Espanya 67,2 71,1

Font: enquesta d'estructura salarial de l'INE
(1) Integrant les dades per tipus de contracte (indefinit o temporal) i tipus de jornada (completa o parcial)

CS13. Taxa d'ocupació de les dones (%)

2001 2002 2003 2004

Font: Idescat i Eurostat
Taxa d'ocupació: relació entre les dones ocupades entre 16 i 64 anys i el total de població femenina en el mateix interval d'edat
(*) Eurostat: grup d'edat entre 15 i 64 anys
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Catalunya Espanya UE-15

Objectiu 57% 
l’any 2005

Objectiu 60% 
l’any 2010
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L’esperança de vida (EV) dóna una bona indicació de les condicions de salut d’un país. Hi ha una forta
correlació de l’esperança de vida amb l’accés a l’assistència sanitària i a la qualitat d’aquesta
assistència. D’acord amb Eurostat17, la població de la UE es caracteritza per una alta esperança de
vida en néixer, que s’ha incrementat en 8 anys per a ambdós sexes en els últims 40 anys. L’esperança
de vida a Catalunya i Espanya és notablement més alta que la mitjana de la UE-15, per la qual cosa
pot dir-se que els registres espanyols i catalans en aquest indicador són realment excepcionals, del
mateix ordre que els dels països capdavanters com el Japó o el Canadà. Malgrat que l’esperança de
vida a Europa és sis anys més alta per a les dones que per als homes, la diferència tendeix a escurçar-
se, i en els últims 9 anys s’ha reduït gairebé d’1 any. Aquesta tendència a la convergència home-dona
també s’aprecia al conjunt d’Espanya, però no a Catalunya, on la diferència en els últims 20 anys s’ha
incrementat de més de mig any.

CS14. Temporalitat laboral de les dones (% d'assalariats/ades amb contracte temporal)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Catalunya

Homes 26,5 26,4 25,8 22,5 20 23 23,2

Dones 31,9 32,7 27,9 30,1 27,4 27 24,6

Espanya

Homes 31,6 31,4 30,9 30,4 29,8 30 31,1

Dones 34 34,8 33,9 35,1 34,5 35 35,6

Font: Idescat i INE

CS15. Despesa pública en salut (% del PIB)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Font: Idescat i Eurostat (12.8.2005)
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CS16. Esperança de vida en néixer (a)

Homes Dones

1983 1995 2003 1983 1995 2003

Catalunya 74,1 74,8 76,9 79,9 82,2 83,3

Espanya 74,3 77,2 81,5 83,7

UE-15 73,9 76 80,4 81,7

Font: Departament de Salut i Eurostat

Una bona assistència sanitària ajuda a augmentar la cohesió social i té incidència en la productivitat
dels treballadors. La despesa pública en salut va assolir un màxim del 5,6% del PIB els anys 1993 i
1994. La despesa de l’any 2000, última dada disponible16, va ser del 5% del PIB, per sota d’Espanya
(5,8%) i molt per sota de la mitjana de la UE-15 (7,5%).

16 Idescat
17 Eurostat yearbook 2004
18 Eurostat l’anomena “healthy life years at birth”, però la definició concorda amb l’esperança de vida lliure d’incapacitat i no

amb l’esperança de vida en bona salut que també és objecte de les enquestes de salut a Espanya.

L’esperança de vida lliure d’incapacitat18 és l’indicador de capçalera triat per Eurostat, ja que mesura
l’esperança de vida de qualitat des d’un punt de vista de la salut. Catalunya també té registres
clarament millors que la mitjana de la UE-15.
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El nivell d’educació de la població és un dels factors de risc d’exclusió social importants i està
associat a la capacitat de les persones de promoure una societat més sostenible i d’actuar en
conseqüència. A Catalunya, el nivell educatiu ha augmentat considerablement entre 1991 i 2001.
En concret, el percentatge de la població de 10 anys o més el nivell de formació del qual és per
sota dels estudis secundaris ha passat del 77% al 65,5%. Així mateix, el percentatge de població
amb estudis universitaris ha crescut més d’un 50% en el mateix període.

CS17. Esperança de vida lliure d'incapacitat (a)

Homes Dones

1994 1995 2000 2003 1994 1995 2000 2003

Catalunya 66,7 66,8 68,5 69

Espanya (*) 64,2 66,5 66,8 67,7 69,3 70,2

UE-15 (**) 63,5 64,5 64,4 66

Font: Departament de Salut i Eurostat
(*) Les dades de 2003 són estimacions d'Eurostat
(**) Les dades de 2000 i de 2003 són estimacions d'Eurostat

Homes         Dones

CS17. Esperança de vida lliure d'incapacitat. 2000 (a)

Catalunya Espanya UE-15

Font: Departament de Salut i Eurostat
(*) Estimacions d'Eurostat
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CS18. Nivell d'educació de la població (% sobre la població de 10 anys i més)
1991 1996 2001

Primària 77 69,3 65,5

Secundària 12,1 16,3 16,4

Terciària 10,8 14,4 18,1

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat (Cens de població)
Primària: fins a secundària obligatòria
Secundària: secundària postobligatòria (batxillerat i FP de grau mitjà)
Terciària: FP de grau superior i estudis universitaris

CS19. Població entre 25 i 64 anys que ha assolit com a màxim el nivell 2 de la CINE-1997 
(1a etapa d’educació secundària)   

2000 2001 2002

Catalunya 58

Espanya 61,7 60 58,4

UE-15 36,2 35,7 34,9

Font: Ferran Mañé, Reflexions a l’entorn del nivell educatiu de la població catalana (Nota d'economia 80, 2004), i Eurostat
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L’envelliment de la població és un indicador clau en l’àmbit de les despeses de protecció social, i,
en particular, en les necessitats d’atenció a la gent gran. El percentatge de persones que suporten
limitacions en la seva capacitat funcional i que, per tant, requereixen ajuda per fer certes activitats
quotidianes (vestir-se, menjar, etc.) augmenta a mesura que es consideren grups de població de
més edat. A més, a partir d’una certa edat (prop dels 80 anys), aquest percentatge creix de manera
molt marcada.19 La incorporació progressiva de la dona al treball, d’acord amb els objectius de
Lisboa i l’Estratègia europea per a l’ocupació, pot acabar posant en risc l’actual model
d’assistència a les persones grans. L’envelliment de la població genera també despeses en altres
àmbits de la protecció social com el sistema de pensions i l’assistència sanitària. 

L’any 2003, el 17% de la població catalana tenia 65 anys o més, una dècima per sobre d’Espanya
i la UE-15. L’índex actual de dependència senil a Catalunya és de 25, és a dir, per cada cent
persones de 15 a 64 anys, n’hi ha vint-i-cinc de 65 anys i més, o, el que és el mateix, per cada
persona de més de 64 anys n’hi ha quatre en edat de treballar. Les projeccions de població en
l’escenari mitjà indiquen que l’índex de dependència senil pujarà fins a 29 l’any 2020 i fins a 34 l’any
2030. En el conjunt d’Espanya, les projeccions indiquen que l’índex arribarà a 56,5 l’any 2050, és
a dir, més del doble que en l’actualitat.

CS20. Envelliment de la població: població de 65 anys i més (%)

1993 2003

Catalunya 15,3 17

Espanya 14,4 16,9

UE-15 15 16,9

Font: Idescat i Eursotat

CS21. Índex de dependència senil (*)

2000 2010 2020 2030 2050

Catalunya 25 25,5 29 34

Espanya 24,4 26,5 29,8 56,5

UE-15 24,1 27 31,7 47,2

Font: Idescat i Eurostat (29.8.2005)
(*) Població de 65 anys i més per cada 100 persones de 15 a 64 anys
Catalunya 2020 i 2030: mitjana de l’escenari mitjà baix i mitjà alt

La despesa pública en atenció a la gent gran va assolir un màxim del 7,7% del PIB l’any 1996. La
despesa de l’any 2000, última dada disponible, va ser del 7,4% del PIB, per sota d’Espanya (8,3%)
i molt per sota de la mitjana de la UE-15 (11%).

CS22. Despesa pública en atenció a la gent gran (% PIB)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Font: Idescat i Eurostat (12.8.2005)

12

11

10

9

8

7

6

(%
 P

IB
)

Catalunya Espanya UE-15

19 Vellesa, dependència i atencions de llarga durada. Situació actual i perspectives de futur. Fundació La Caixa. Col·lecció 
Estudis Socials. 2001.
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Si es consideren totes les prestacions de protecció social (assistència sanitària, invalidesa, vellesa,
supervivència, família, atur, habitatge i exclusió social), la despesa total va assolir un màxim del 21,3%
del PIB l’any 1993. Des d’aleshores, la despesa s’ha anat reduint fins a arribar al 17% l’any 2000, últi-
ma dada disponible, clarament per sota d’Espanya (20,2) i a una gran distància de la despesa mit-
jana a la UE-15 (27,3%). No obstant, la despesa per càpita en paritat de poder adquisitiu de
Catalunya és una mica per sobre de l’espanyola, però lluny de la mitjana de la UE-15.

CS23. Despesa total en protecció social (% del PIB)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Font: Idescat i Eurostat (12.8.2005)
(p) Provisional; (e) Estimació
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CS24. Despesa total per càpita en protecció social en paritat de poder adquisitiu (euros/hab.), 2000.
Índex UE-15 = 100

Font: Idescat a partir de dades d'Eurostat
S'ha aplicat el mateix poder adquisitiu a Espanya i Catalunya
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Aigües continentals

En les quatre últimes dècades, les autoritats competents europees han desenvolupat un ampli marc
legal en matèria de protecció de les aigües que ha culminat amb l’aprovació de la Directiva marc
de la política d’aigües1 (DMPA). En vigor des del 22 de desembre de 2000, va ser transposada
parcialment a l’ordenament estatal a finals de 20032. La DMPA unifica els objectius i continguts de
la legislació ja existent en matèria d’aigües i proposa un enfocament integral per a la seva gestió.
L’àmbit de la DMPA inclou tant les aigües continentals com les costaneres. 

Les aigües continentals estan formades per les aigües superficials no marines i per les aigües
subterrànies. Es diferencien, així, de les aigües costaneres, que són les aigües superficials situades
cap a terra des d’una línia que es troba a una milla nàutica mar endins i arriben, si és el cas, fins al
límit exterior de les aigües de transició.

Aigües continentals
Són totes les aigües superficials quietes o corrents en la superfície del sòl i totes les aigües
subterrànies situades cap a terra des de la línia que serveix de base per mesurar l’amplada
de les aigües territorials.

Aigües superficials
Són les aigües continentals, excepte les aigües subterrànies; les aigües de transició i les
aigües costaneres, i, en relació amb l’estat químic, també les aigües territorials. 

Aigües subterrànies
Són totes les aigües sota la superfície del sòl en la zona de saturació i en contacte directe
amb el sòl o el subsòl.
Font: Directiva marc de la política d’aigües

A Catalunya, la gestió dels recursos hídrics s’organitza territorialment en catorze conques
hidrogràfiques: tres d’intercomunitàries (Ebre, Garona i Xúquer) i onze d’internes (Muga, Fluvià, Ter,
Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i Riudecanyes). Les conques intercomunitàries
inclouen també totes les rieres costaneres entre la frontera amb França i el desguàs del riu Sénia.

En relació amb les competències en matèria d’aigües, la legislació vigent estableix que corresponen
exclusivament a la Generalitat la planificació hidrològica i l’ordenació, concessió, administració, gestió
i control de qualitat dels recursos i aprofitaments hídrics de les conques compreses íntegrament en el
territori de Catalunya. La planificació hidrològica de la part catalana de les conques dels rius Ebre,
Garona i Xúquer és objecte de competència compartida entre l’Administració general de l’Estat i la
Generalitat.

L’aigua continental és un recurs bàsic per a qualsevol activitat humana i per mantenir la
biodiversitat i els ecosistemes, i és també una font d’energia renovable. La Comissió Europea
considera quatre objectius clau en relació amb el bon estat de totes les aigües de la UE3, els quals
s’han d’integrar en la gestió de cada conca hidrogràfica: 

• Protecció general de l’ecologia aquàtica
• Protecció específica d’hàbitats únics i valuosos
• Protecció dels recursos d’aigua potable
• Protecció de les aigües de bany.

Els tres últims es refereixen a masses d’aigua específiques, mentre que la protecció ecològica s’ha
d’aplicar a totes les aigües.

1 Directiva 2000/60/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, relativa a l’establiment d’un marc comunitari d’actuació en
l’àmbit de la política de l’aigua. DOCE L 327, de 22.12.2000.
2 Mitjançant el text refós de la Llei d’aigües aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol de 2001, modificat per l’article 129 de la Llei
62/2003, de 30 de desembre de 2003, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
3 http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/overview.html.
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D’acord amb aquests objectius, l’aigua ha d’estar disponible amb la quantitat i qualitat necessàries
per a cada ús4, i per això els indicadors seleccionats s’han classificat en tres subtemes:

• Balanç hídric (disponibilitat d’aigua)
• Qualitat de les aigües superficials
• Qualitat de les aigües subterrànies.

La Directiva marc introdueix l’ús generalitzat del terme massa d’aigua. En particular, distingeix
entre aqüífer i massa d’aigua subterrània.

Aqüífer
Una o més capes subterrànies de roca o d’altres estrats geològics que tenen prou porositat
i permeabilitat per permetre un flux significatiu d’aigües subterrànies o l’extracció de
quantitats significatives d’aigües subterrànies. 

Massa d’aigua subterrània
Un volum clarament diferenciat d’aigües subterrànies en un aqüífer o aqüífers. 

Massa d’aigua superficial 
Una part diferenciada i significativa d’aigua superficial, com un llac, un embassament, un
corrent, riu o canal, part d’un corrent, riu o canal, unes aigües de transició o un tram d’aigües
costaneres.
Font: Directiva marc de la política d’aigües

D’acord amb el calendari d’actuacions previst a la DMPA, la delimitació de les masses d’aigua i
l’avaluació del risc d’incompliment dels objectius de qualitat que marca la directiva ja s’han
completat a Catalunya5. No obstant, i d’acord amb el mateix calendari, les xarxes de control de la
qualitat de l’aigua superficial i subterrània a Catalunya estan en procés de reorganització i
començaran a estar operatives a finals de l’any 2006. Per aquest motiu, els indicadors sobre
qualitat de les aigües seleccionats no fan referència encara a les masses d’aigua com a noves
unitats de gestió ni incorporen les metodologies d’avaluació de la Directiva marc, sinó que es basen
en els procediments i les normatives vigents fins ara.

4 Incloent-hi el manteniment dels cabals ecològics de cada tram de riu, és a dir, els cabals mínims garantits pel règim hidrològic natural a cada època
de l’any i que són imprescindibles per a la preservació de la flora i la fauna existents als rius i les rieres.
5 Caracterització de masses d’aigua i anàlisi del risc d’incompliment dels objectius de la Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE) a les conques internes
de Catalunya, en compliment dels articles 5, 6 i 7 de la Directiva. Febrer de 2005. Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Calendari d’actuacions previst a la DMPA

Actuació Termini

Transposició a les normatives estatals. Repartiment de competències 2003

Caracterització de la Demarcació Hidrogràfica. Anàlisi de l’estat del medi. 2004
Avaluació del risc d’incompliment dels objectius de la DM. Anàlisi econòmica

Establiment de la xarxa de control de l’estat de les aigües 2006

Programa de mesures per al compliment dels objectius de la DM. 2009
Pla de gestió de la Demarcació Hidrogràfica

Introducció d’una política de preus de l’aigua 2010

Establiment de programes de mesures per a cada Demarcació Hidrogràfica 2012

Avaluació del grau d’assoliment d’objectius ambientals i primera revisió i 2015
actualització dels programes de mesures (revisions i actualitzacions posteriors 
cada sis anys)

Font: Directiva marc de la política d’aigües
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Balanç hídric

El balanç anual entre ús, recurs i demanda determina el dèficit o superàvit hídric d’una determinada
regió i la garantia de subministrament. Aquest balanç és una magnitud dinàmica que depèn del
temps: un increment del recurs afecta l’ús i qualsevol modificació en les mesures d’estalvi
repercuteix sobre la demanda.

D’acord amb Eurostat, els recursos totals d’aigua d’un territori es calculen com a diferència entre
la precipitació i l’evapotranspiració mitjanes interanuals (a partir d’una sèrie mínima de 20 anys).
Una part d’aquests recursos és aprofitable via aigües superficials o subterrànies, mentre la resta no
és aprofitable (per exemple, drenatges subterranis directes al mar). 

Des del punt de vista del seu origen, hi ha dos tipus de recursos d’aigua: els convencionals i els no
convencionals. Els primers estan formats per totes les masses d’aigua continentals superficials i
subterrànies (incloent-hi les transferències entre conques) i els segons, per les aigües reutilitzades
(aigües residuals depurades) o dessalades.

La demanda es calcula a partir de les dotacions d’aigua que teòricament es necessiten per a un
determinat ús, mentre que l’ús reflecteix el volum d’aigua extret efectivament (mesurat o estimat)
amb finalitats consumptives6 en un territori durant un període de temps determinat. L’ús pot ser
inferior a la demanda quan la quantitat o qualitat del recurs és insuficient.

L’ús excessiu d’aigua pot provocar situacions de dèficit hídric, pèrdua de biodiversitat en hàbitats
aquàtics o salinització de masses d’aigua subterrània en zones costaneres. Si l’extracció d’aigua
no respecta el cabal ecològic7 dels rius, pot comprometre la supervivència dels organismes vius
que hi habiten, amb la conseqüent pèrdua de biodiversitat que aquesta situació suposa. En els rius
de les conques mediterrànies, la situació s’agreuja perquè als efectes de la regulació artificial
s’afegeixen els dessecaments estacionals de molts trams. La pressió exercida sobre els recursos
hídrics per una demanda d’aigua creixent és cada cop més gran als països de la UE. L’Agència
Europea de Medi Ambient afirma8 que al voltant del 31% de la població europea viu en països que
gasten més del 20% dels seus recursos anuals d’aigua, és a dir, que pateixen estrès hídric.

En relació amb el tipus d’ús, als països meridionals de la UE-15, l’ús agrícola pot arribar a representar
més de la meitat de l’ús total, a causa bàsicament de les particularitats del clima mediterrani i del fet
que França, Espanya, Portugal, Itàlia i Grècia concentren prop del 85% de les terres regades de
l’Europa occidental. Segons l’AEMA9, en el decurs dels deu últims anys, l’extracció d’aigua per al rec
en aquests països s’ha incrementat d’un 5%, mentre els usos industrial i urbà s’han mantingut
constants. 

Des de l’òptica de la gestió integrada de la qualitat i quantitat de les aigües superficials i subterrànies,
la Directiva marc de la política d’aigües (DMPA) condiciona l’extracció d’aigües subterrànies a la
protecció i millora de l’estat dels ecosistemes aquàtics associats i dels ecosistemes terrestres i
aiguamolls que depenen directament d’aquests ecosistemes aquàtics.

Actualment, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) revisa i actualitza el Pla hidrològic de les conques
internes de Catalunya per adaptar-lo a la nova normativa europea. La versió revisada rebrà el nom de
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i, segons el calendari previst a la DMPA, ha
d’estar acabat l’any 2009. La incorporació dels nous criteris normatius és la base de l’anàlisi
d’alternatives per a una gestió sostenible de l’aigua a Catalunya, realitzada en el marc del conveni
signat entre l’ACA i la Fundación Nueva Cultura del Agua. D’aquesta anàlisi es desprèn que cal
desenvolupar un sistema de gestió sostenible dels recursos existents, de manera que se satisfacin les
necessitats de la població i dels agents econòmics sense malmetre els sistemes aquàtics i vetllant per
un ús racional i eficient dels recursos que en garanteixi la preservació i la disponibilitat futures. Les
inversions necessàries per assolir aquest objectiu han de dirigir-se a:

• Reutilitzar les aigües regenerades procedents d’estacions de depuració
• Intensificar l’ús integrat d’aigües subterrànies, superficials i de xarxa 
• Aplicar les millors tècniques disponibles per millorar la qualitat de rius i aqüífers
• Tractar específicament els runams salins d’origen minaire de la conca del Llobregat
• Instal·lar dessaladores per augmentar el recurs disponible.

6 Són aquelles que afecten tant la quantitat com la qualitat del recurs.
7 Els cabals ecològics d’un riu o tram de riu són els cabals mínims garantits pel règim hidrològic natural a cada època de l’any i que són
imprescindibles per a la preservació de la flora i la fauna existents als rius i les rieres.
8 Informe El medi ambient a Europa: tercera avaluació (2003). Als efectes d’aquest informe, l’AEMA defineix quatre categories d’estrès hídric segons
la relació entre la taxa d’extracció d’aigua i els recursos renovables: < 10%, absència d’estrès; 10-20%, estrès lleuger; 20-40%, estrès elevat; > 40%,
estrès sever.
9 AEMA. El medi ambient a Europa: tercera avaluació. 2003
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En la línia de les actuacions anteriors, el Govern català està redactant el Programa d’estalvi d’aigua
que forma part del Pla nacional de gestió de l’aigua. Aquest Programa preveu el desenvolupament
d’una sèrie de documents estratègics:

• Pla d’abastament
• Programa de reutilització d’aigua a Catalunya
• Pla de previsió davant condicions de sequera hídrica
• Pla de protecció i de recuperació dels aqüífers
• Pla de substitució del reg agrícola tradicional
• Pla sectorial de cabals ecològics als rius de Catalunya.

L’ACA ja treballa en la redacció del primer d’aquests plans (Pla d’abastament d’aigua a Catalunya
(PABCAT)), que té per objecte el reconeixement i la diagnosi sistemàtics de tots els sistemes
d’abastament de Catalunya, per millorar les infraestructures existents i la seva gestió.

Balanç hídric - indicadors seleccionats

Codi Indicador Objectiu quantitatiu

AC1 Recursos hídrics per origen

AC2 Extraccions d’aigua (en alta) per tipus d’ús

AC3 Usos d’aigua (en baixa) objecte de 
la recaptació fiscal de l’ACA

AC4 Subministrament d’aigua (en alta) a la xarxa
regional de Barcelona

AC5 Dotació mitjana d’aigua per a regadiu

AC6 Superfície de regadiu per a sistema de reg

AC7 Índex d’explotació d’aigua

AC8 Sobreexplotació de masses d’aigua Assolir el bon estat quantitatiu de totes
subterrània (a riscos de no complir el bon les masses d’aigua subterrània
estat quantitatiu exigit per la Directiva (equilibri entre extraccions i 
marc l’any 2015) recàrregues) abans de 2015 (1)

(1) Directiva marc de la política d’aigües

Indicadors de balanç hídric

A Catalunya, els recursos hídrics convencionals totals procedents de les precipitacions internes
superen els 7.000 hm3/a de mitjana interanual; un 37% dels recursos corresponen a les conques
internes de Catalunya (CIC) i la resta (63%) a les conques catalanes de l’Ebre (CCE). Si es tenen en
compte les transferències de les CCE a les CIC i els recursos no convencionals per reutilització directa
d’aigües residuals depurades i per dessalació, els recursos totals a les CIC augmenten fins a
2.758 hm3/a. Aquest és un indicador d’evolució lenta, que pot variar la seva distribució interna per
millores en la regulació, per noves transferències o per la generació de nous recursos no convencionals.

AC1. Recursos hídrics per origen, 2001 (hm3)

CIC CCE

Convencionals (*) Aprofitables Superficials 682,0

Subterranis 1.564,0

No aprofitables (**) 411,0

Total 2.657,0 4.521,0

No convencionals Transferències 75,0 -75,0

Reutilització 15,9 6,3

Dessalació 10,0 0,0

Total 2.757,9 4.452,3

Font: Agència Catalana de l'Aigua
CIC: conques internes de Catalunya; CCE: conques catalanes de l'Ebre
(*) Procedents de les precipitacions internes, d'acord amb la pluviometria (1940-2000) i evapotranspiració mitjanes
(**) Una part és objecte d'aprofitament mitjançant derivacions fora dels embassaments
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L’any 2001, l’extracció d’aigua a les CIC s’estima en uns 1.200 hm3. L’ús principal és el domèstic
(44%), seguit per l’agrícola (35%) i, finalment, l’industrial (21%). El repartiment per usos a les CCE
és molt diferent al de les CIC, ja que l’ús agrícola hi representa més del 95% del total.

AC2. Extraccions d'aigua (en alta) per tipus d'ús (hm3)

Actual (2001) Demanda futura (2025)

CIC CCE CIC CCE

Doméstica 519 55 634 67

Industrial 252 32 295 38

Agrícola 417 1.851 513 2.277

Total 1.188 1.938 1.442 2.382

Font: Agència Catalana de l'Aigua
CIC: conques internes de Catalunya; CCE: conques catalanes de l'Ebre
Dades actualment en revisió

AC2. Extraccions d'aigua (en alta) per tipus d'ús, 2001 (%)

21,2%

43,7%

35,1%

95,5%

2,8%
1,7%Doméstica

Industrial

Agrícola

Conques internes de Catalunya Conques catalanes de l'Ebre

Font: Agència Catalana de l'Aigua

La sèrie anual dels volums d’aigua domèstica i industrial que són objecte de la recaptació fiscal de
l’Agència Catalana de l’Aigua no permet treure conclusions clares sobre l’evolució de l’ús d’aigua,
ja que encara és massa curta. Atès que bona part de les variacions en els volums facturats són
conseqüència de millores de l’eficàcia en la recaptació, pot dir-se que l’ús d’aigua urbana i
industrial a Catalunya no creix significativament. Aquesta important conclusió es confirma si
s’analitza la sèrie del subministrament d’aigua en alta a la xarxa regional de Barcelona. Tenint en
compte que al llarg dels anys la xarxa ha tingut una certa expansió, es pot dir que els usos urbans
i industrials s’han mantingut bàsicament constants.

AC3. Usos d'aigua (en baixa) objecte de la recaptació fiscal de l'ACA (hm3)

2001 2002 2003

CIC Domèstica (*) 362 368 380

Industrial 269 292 290

CCE Domèstica (*) 32 37 35

Industrial 41 41 41

Font: Agència Catalana de l'Aigua
(*) No inclou els usos municipals (parcs i jardins, neteja de carrers, etc.); aquests usos més les pèrdues a la xarxa més la part no facturada 
expliquen les diferències amb l'extracció d'aigua
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Quant a l’ús agrícola, a Catalunya el reg per gravetat continua sent el sistema més utilitzat, encara
que mostra una lleugera tendència a la baixa. L’any 1989, el reg per gravetat s’utilitzava en el 73%
de les terres de regadiu, i l’any 1999 la proporció havia baixat fins a 64%. El reg per degoteig o
localitzat és el que més ha avançat en aquest període. La preponderància del reg per gravetat fa
que la dotació mitjana d’aigua per hectàrea de regadiu a Catalunya sigui de les més altes d’Europa.
El reg agrícola és un ús parcialment consumptiu, ja que l’aigua que no és absorbida pel sòl o
evapotranspirada pot infiltrar-se cap a les aigües subterrànies o escolar-se fins a un curs d’aigua
superficial.

1989           1999

AC6. Superfície de regadiu per sistema de reg (ha)

Gravetat Aspersió Localitzat Altres Total

sistema de reg

Font: Idescat (Cens agrari)
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Font: Agència Catalana de l'Aigua
Inclou els usos urbans, els usos municipals de xarxa i l'ús industrial de xarxa (aproximadament, el 15% del total de la indústria)
Part de les variacions són conseqüència a que la xarxa ha tingut un cert creixement al llarg dels anys de la sèrie i també que s'han fet millores per
reduir-hi pèrdues
L'àmbit territorial de la xarxa coincideix en gran part amb la Regió Metropolitana, tret d'una part del Maresme
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AC4. Subministrament d'aigua (en alta) a la xarxa regional de Barcelona (hm3)

AC5. Dotació mitjana d'aigua per regadiu, 2001 (m3/ha/a)
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Font: Agència Catalana de l'Aigua, Idescat i Agència Europea de Medi Ambient (26.9.2005)
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L’estrès hídric es produeix quan hi ha una extracció excessiva d’aigua en relació amb els recursos
disponibles en una conca, i es pot estimar a través de l’índex d’explotació d’aigua: relació entre
l’extracció total d’aigua i els recursos mitjans anuals disponibles, expressada en percentatge.
D’acord amb l’Agència Europea de Medi Ambient, si l’índex és superior a 20, es pot dir que la conca
està sota estrès hídric, i si excedeix de 40, l’estrès hídric es pot qualificar de sever. L’estrès hídric
implica normalment una competència notable entre els diversos usuaris de l’aigua o dificultats per
mantenir els cabals ecològics en determinades èpoques, la qual cosa pot afectar la salut dels rius
i el funcionament dels aiguamolls i dels deltes. L’índex d’explotació de l’aigua té un valor mitjà de
12,610 a la UE-15, però en països de la conca mediterrània pot assolir valors molt més alts. 

A les conques internes de Catalunya, l’índex actual és superior a 40, un dels més alts d’Europa.
Només Xipre i Malta tenen un índex similar al català. Espanya, juntament amb Itàlia, se situa en un
segon nivell, amb valors de l’índex entre 20 i 40.

Una altra manera de mesurar l’estrès hídric d’un territori és mitjançant la disponibilitat de recursos
hídrics interanuals totals per càpita. Es considera que una regió té una disponibilitat d’aigua baixa
si està per sota dels 5.000 m3 per persona i any, i pateix escassetat d’aigua si no arriba als 1.000
m3 per persona i any. Si es té en compte que prop del 93% de la població catalana viu a les CIC,
la disponibilitat és de 450 m3/a per càpita. Aquests valors confirmen el fort estrès hídric que pateix
Catalunya.

(%
)

AC7. Índex d'explotació d'aigua (extraccions sobre recursos convencionals totals), 2002 (%)

Suècia Finlàndia Àustria Holanda Dinamarca Grècia Portugal França Alemanya Itàlia Espanya Bèlgica Catalunya
- CIC

Xipre

Font: Agència Catalana de l'Aigua, Eurostat i Agència Europea de Medi Ambient
CIC: conques internes de Catalunya
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10 Extracció total d’aigua a la UE-15 l’any 2001 sobre recursos interanuals totals. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Europea de
Medi Ambient.

A Catalunya, hi ha 10 masses d’aigua subterrània amb risc de no assolir el bon estat quantitatiu
(equilibri entre extraccions i recàrrega), en els termes establerts a la DMPA, abans de finals de 2015.
Totes les masses pertanyen a les conques internes de Catalunya, on se n’han delimitat un total de
39. Això vol dir que el 25% de les masses d’aigua subterrània de les CIC estan sobreexplotades,
però representen un 40% de les extraccions d’aigua subterrània, encara que només un 11% de
l’extensió total. Quan es tracta de masses d’aigua costaneres, es detecten, a més, problemes de
salinització. El volum extret per pous en les 3 masses d’aigua costaneres és molt semblant a l’extret
en les 7 masses d’aigua no costaneres, tot i que aquestes últimes tenen una extensió 2,6 vegades
superior en comparació amb l’extensió de les primeres.

AC8. Masses d'aigua subterrània sobreexplotades (amb risc de no complir el bon estat 
quantitatiu exigit per la Directiva marc l'any 2015), 2004

Tipus de massa  Nombre de masses Extensió Extracció per pous 
d’aigua subterrània d’aigua (km2) (hm3/any) (*)
sobreexplotada (MASS)

No costanera 7 840 107,2

Costanera 3 323 92,9

Total MASS 10 1.163 200,1

Total MAS a les CIC 39 10.938 500

MASS/MAS (%) 25,6 10,6 40,0

Font: Agència Catalana de l’Aigua i Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ( Informe Directiva Marco del Agua. Versión 2. Abril de 2005)
(*) Extraccions subterrànies totals estimades entre els anys 2000 i 2003.
MAS: massa d'aigua subterrània
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96
Qualitat de les aigües superficials

Els objectius de qualitat de les aigües superficials vigents a Catalunya deriven del Pla de
sanejament (PSARU 2002), i s’expressen mitjançant l’Índex simplificat de la qualitat de l’aigua
(ISQA) i uns usos orientatiu.

Objectius de qualitat dels cursos d’aigua. PSARU 2002

Classificació de l’ISQA

100 - 85

85 - 60

60 - 45

Usos orientatius

Tots els usos

Potable amb tractaments convencionals
Pesca i bany

Potable amb tractaments especials
Regadiu i aigua industrials

L’ISQA integra en un sol valor les anàlisis corresponents a un conjunt de paràmetres bàsics de
qualitat de l’aigua, però no té en compte moltes de les especificacions de qualitat que la normativa
vigent determina en funció dels diversos usos de l’aigua ni les concentracions límit de substàncies
tòxiques i perilloses que fixa la normativa amb independència de l’ús de l’aigua. A fi de tenir una
visió més precisa del compliment dels objectius de qualitat de l’aigua superficial, els usos orientatiu
determinats en el PSARU 2002 s’han traduït a objectius expressats mitjançant els paràmetres
regulats a les normatives vigents:

• Normativa sobre qualitat de l’aigua superficial per a la producció d’aigua potable, que distingeix
tres nivells de qualitat (A1, A2 i A3), als quals corresponen tractaments de potabilització diferents

• Normativa sobre qualitat de l’aigua per al bany
• Normativa sobre qualitat de l’aigua per a la vida piscícola, que distingeix dos nivells de

qualitat: salmonícola, més exigent, i ciprinícola
• Normatives específiques sobre substàncies tòxiques i perilloses, que totes les aigües han de

complir amb independència de l’ús a què es destinin.

Categoria ISQA Usos Objectius segons
(nivell de qualitat) normativa

C1 100 - 85 Tots els usos A1 (prepotable)
peixos (salmònids) bany

C2 85 - 60 Potable amb tractaments A2 (prepotable)
convencionals. Pesca i bany peixos (ciprínids) bany

C3 60 - 45 Potable amb tractaments A3 (prepotable)
especials. Regadiu i aigua

industrial
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Per verificar el compliment de la qualitat general de l’aigua segons els usos assignats, s’han
seleccionat dos paràmetres que són objecte d’anàlisi a les 133 estacions de la xarxa de control:
l’amoni11 i el carboni orgànic total (COT). Les substàncies tòxiques i perilloses (STP) s’han verificat
totes, tant les que formen part de la normativa de producció d’aigua potable o de vida piscícola
com les que són objecte d’una normativa específica.

En cada estació de control, es comparen les analítiques disponibles dels paràmetres amoni, COT i
STP amb els valors límit corresponents a l’objectiu de qualitat determinat pel PSARU 2002 en
aquesta estació. L’indicador seleccionat mesura el nombre anual d’incompliments de cada
paràmetre en les estacions agrupades per conques hidrològiques.

11 L’amoni és tòxic per als peixos i s’oxida amb facilitat, amb la qual cosa consumeix l’oxigen dissolt de l’aigua. La seva presència indica que l’aigua
ha rebut abocaments orgànics procedents d’explotacions ramaderes o aigües residuals urbanes o industrials. El COT mesura la presència de
compostos orgànics.

Qualitat de les aigües superficials - Indicadors seleccionats

Codi Indicador 

AC9 Capacitat de tractament d’aigües residuals urbanes i rendiment de les EDAR

AC10 Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials corresponents a l’amoni

AC11 Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials corresponents 
al carboni orgànic total

AC12 Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials corresponents 
a les substàncies tòxiques i perilloses

Indicadors de qualitat de les aigües superficials

Atenent els paràmetres que s’han considerat en aquesta avaluació, el major nombre d’incompliments
dels objectius de qualitat en els rius catalans, el causa el carboni orgànic total (COT). Aproximadament,
el 25% de les mostres d’aigua analitzades incompleixen els límits corresponents als objectius de
qualitat fixats en el Pla de sanejament 2002. En segon lloc se situen els incompliments per amoni, amb
aproximadament un 15% de les mostres analitzades. Pel que fa a les substàncies tòxiques i perilloses,
la situació és millor, ja que només un 5% de les mostres incompleixen els límits fixats. No s’aprecien
diferències significatives entre els resultats de l’any 2003 i els de l’any 2004.

AC10. Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials corresponents a l'amoni
(% d'analítiques que no els compleixen)

Incompliment 2003 Incompliment 2004

Conca Nombre Prepotables Vida Prepotables Vida
d'analítiques peixos peixos

Nombre % Nombre Nombre % Nombre

Muga 48 13 27,1 10 14 29,2 12

Fluvià 76 2 2,6 2 2 2,6 0

Ter (*) 192 17 8,9 18 19 9,9 21

Tordera 96 12 12,5 10 10 10,4 10

Besòs 128 61 47,7 0 69 53,9 1

Llobregat 220 40 18,2 35 36 16,4 29

Foix 32 5 15,6 5 2 6,3 2

Francolí 56 11 19,6 13 18 32,1 18

Gaià 24 0 0,0 0 1 4,2 1

Riudecanyes 12 0 0,0 0 0 0,0 0

Noguera P. 28 1 3,6 0 0 0,0 0

Noguera R. 36 0 0,0 0 2 5,6 0

Segre 140 12 8,6 11 17 12,1 13

Garona 16 0 0,0 0 1 6,3 0

Ebre 36 0 0,0 0 1 2,8 1

Total 1140 174 15,3 104 192 16,8 108

Font: Agència Catalana de l'Aigua
(*) Inclou les conques del Daró i el Ridaura
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AC11. Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials corresponents al carboni
orgànic total (% d'analítiques que no els compleixen)

Incompliment 2003 Incompliment 2004

Conca Nombre d'analítiques Nombre % Nombre %

Muga 48 7 14,6 3 6,3

Fluvià 76 5 6,6 4 5,3

Ter (*) 192 33 17,2 34 17,7

Tordera 96 11 11,5 8 8,3

Besòs 128 102 79,7 102 79,7

Llobregat 220 77 35,0 74 33,6

Foix 32 20 62,5 18 56,3

Francolí 56 12 21,4 8 14,3

Gaià 24 3 12,5 1 4,2

Riudecanyes 12 0 0,0 0 0,0

Noguera P. 28 0 0,0 0 0,0

Noguera R. 36 0 0,0 0 0,0

Segre 140 10 7,1 12 8,6

Garona 16 0 0,0 0 0,0

Ebre 36 0 0,0 0 0,0

Total 1140 280 24,6 264 23,2

Font: Agència Catalana de l'Aigua
(*) Inclou les conques del Daró i el Ridaura
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AC11. Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials corresponents al carboni
orgànic total (% d'analítiques que no els compleixen)

Muga Fluvià Ter (*) Tordera Besòs Llobregat Foix Francolí Gaià Riude-
canyes

Noguera
P.

Noguera
R.

Segre Garona Ebre

Font: Agència Catalana de l'Aigua
(*) Inclou les conques del Daró i el Ridaura
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AC12. Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials corresponents a les 
substàncies tòxiques i perilloses (% d'analítiques que no els compleixen)

Muga Fluvià Ter (*) Tordera Besòs Llobregat Foix Francolí Gaià Riude-
canyes

Noguera
P.

Noguera
R.

Segre Garona Ebre

Font: Agència Catalana de l'Aigua
(*) Inclou les conques del Daró i el Ridaura
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AC12. Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials corresponents a 
les substàncies tòxiques i perilloses (% d'analítiques que no els compleixen)

Incompliment 2003 Incompliment 2004

Conca Nombre Nombre % Nombre Nombre %
d'analítiques d'analítiques

Muga 14 0 0,0 9 0 0,0

Fluvià 18 0 0,0 14 0 0,0

Ter (*) 59 0 0,0 35 0 0,0

Tordera 35 2 5,7 20 1 5,0

Besòs 47 5 10,6 24 2 8,3

Llobregat 67 4 6,0 35 6 17,1

Foix 11 1 9,1 4 0 0,0

Francolí 18 1 5,6 10 1 10,0

Gaià 2 0 0,0 2 0 0,0

Riudecanyes 1 0 0,0 1 0 0,0

Noguera P. 3 0 0,0 3 0 0,0

Noguera R. 4 0 0,0 3 0 0,0

Segre 28 1 3,6 23 1 4,3

Garona 2 0 0,0 2 0 0,0

Ebre 36 4 11,1 36 0 0,0

Total 345 18 5,2 221 11 5,0

Font: Agència Catalana de l'Aigua
(*) Inclou les conques del Daró i el Ridaura

Tenint en compte els 2 anys de què es disposa de dades, els rius que presenten una pitjor qualitat
d’aigües són el Besòs, el Llobregat, el Foix i el Francolí. 

Rius amb un percentatge major de mostres que incompleixen els objectius

Carboni orgànic total Substàncies tòxiques i perilloses

2003 2004 2003 2004

Besòs Besòs Ebre Llobregat

Foix Foix Besòs Francolí

Llobregat Llobregat Foix Besòs

Francolí Ter Llobregat Tordera

Ter Francolí Tordera Segre

Qualitat de les aigües subterrànies

La sobreexplotació dels aqüífers12 en zones costaneres provoca el descens del nivell freàtic i pot
conduir a la intrusió d’aigua marina i a la conseqüent salinització de l’aigua subterrània. Extenses
zones del Mediterrani, inclosa la costa catalana, estan particularment afectades per aquest
fenomen, bàsicament, a causa de l’important augment de la demanda produït a les darreres
dècades, agreujat per puntes estacionals causades per l’activitat turística. 

Les aigües salinitzades són inservibles per al rec agrícola, ja que el seu ús provoca la salinització
del sòl que perjudica el creixement de les plantes. Tampoc són aptes per a l’abastament d’aigua
potable a la població, ni per a certs processos industrials. La salinitat afecta també els organismes
vius que habiten els ecosistemes aquàtics.

12 Manteniment d’un ritme d’extracció que supera de manera continuada la recàrrega interanual, tenint en compte el flux necessari per mantenir la
qualitat de les aigües superficials que puguin estar-hi associades.
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Però, segons l’Agència Europea de Medi Ambient13, els informes lliurats a la Comissió pels estats
membres mostren que el problema de contaminació d’aigües més comú que afecta els països de
la UE és l’elevada concentració de nitrats en les masses d’aigua subterrània, que tenen una
participació molt important en el subministrament d’aigua potable. De fet, la contaminació per
nitrats afecta tant les masses d’aigua superficial com les masses d’aigua subterrània, però és
aquest segon cas el que més preocupa, pel fet que els nitrats, un cop dispersats a l’interior dels
aqüífers, són molt estables i l’eliminació o disminució de la seva concentració té un cost elevat o
requereix molt de temps. D’altra banda, el llarg període que precedeix l’aparició dels primers
impactes dificulta el diagnòstic de la situació real i compromet l’èxit de les mesures correctores.

De les dades de les xarxes de vigilància, es desprèn que més del 20% de les aigües subterrànies
de la UE encara presenten concentracions de nitrats massa elevades14. D’altra banda, l’avaluació
de les dades de sèries temporals comparables de la concentració de nitrats en les masses d’aigua
subterrània de 28 països europeus15 mostra que en la dècada dels noranta no s’han produït canvis
significatius; els valors es mantenen relativament alts i el problema persisteix. Un terç de les masses
d’aigua per a les quals es disposa actualment d’informació presenten valors superiors al límit legal
de 50 mg/l fixat per la Directiva de nitrats16. A Catalunya, la xarxa general de control de la qualitat
de les aigües subterrànies, actualment en reestructuració, mesura la concentració de nitrats. A
més, hi ha una xarxa específica de control de nitrats a les zones vulnerables.

La contaminació per nitrats és una contaminació de naturalesa difusa, és a dir, els abocaments que
l’originen es produeixen en un gran nombre de punts de difícil ubicació. La Comissió destaca que
entre el 50 i el 80% de les aportacions de nitrats que arriben a les aigües dels països europeus són
d’origen agrari. En particular, l’aplicació de fertilitzants inorgànics i orgànics (per exemple, fems) en
sòls agrícoles, sense respectar prou les bones pràctiques agràries, és la causa principal de
l’increment de la concentració de nitrats a les aigües subterrànies.

En zones d’activitat agrícola rellevant també hi ha risc de contaminació per plaguicides. A
Catalunya hi ha una xarxa de control de plaguicides en aigües subterrànies que consta de 80 punts.
Es controlen 25 compostos organoclorats i 19 organofosforats en el grup dels insecticides, i 7
triazines en el dels herbicides. Es fan dos controls l’any organitzats en subxarxes de plaguicides, el
primer els mesos d’abril, maig, juny i juliol i el segon al setembre i l’octubre. Aquesta xarxa de
control no s’ha pogut considerar mínimament consolidada i representativa fins a l’any 2004.

La Directiva marc de la política d’aigües (DMPA) exigeix l’establiment de mesures específiques per
prevenir i controlar la contaminació i per aconseguir un bon estat químic de les aigües subterrànies
abans de l’any 2015. Els programes de mesures per a la prevenció o limitació de la contaminació de
les aigües (incloses les subterrànies) que preveu l’article 11 de la DMPA s’hauran d’establir abans de
l’any 2009 i les mesures hauran de ser operatives abans de l’any 2012. 

Per concretar aquest mandat bàsic, és en procés de tramitació una proposta de directiva per a la
protecció de les aigües subterrànies envers la contaminació, amb l’objectiu d’assolir una millora decisiva
de la seva qualitat. La nova Directiva introduirà requeriments de control de les aigües subterrànies i fixarà
objectius de qualitat per a plaguicides i nitrats. En particular, sembla que hi ha acord entre els estats
membres per adoptar com a concentracions límit de plaguicides les corresponents a la Directiva
d’aigües per al consum humà (98/83/CEE). En relació amb altres substàncies perilloses, la futura
Directiva exigirà als estats membres que estableixin uns llindars de qualitat abans de juny de 2006. Es
preveu també l’establiment de mesures per limitar l’entrada de contaminants a les aigües subterrànies.
D’altra banda, fins a l’any 2013, quan serà plenament operativa la nova normativa, és mantenen vigents
les disposicions legals derivades de la Directiva 80/68/CEE, relativa a la protecció de les aigües
subterrànies enfront de la contaminació per determinades substàncies perilloses.

A Catalunya, la xarxa de control de la qualitat de les aigües subterrànies es va organitzar a partir
del Mapa de les àrees hidrogeològiques (escala 1:250.000) definides pel Servei Geològic de
Catalunya. A hores d’ara, s’està actualitzant tant la xarxa piezomètrica com la de control químic a
partir del mapa de masses d’aigua subterrània desenvolupat en compliment dels requeriments de
la DMPA17.

13 El medi ambient a Europa: tercera avaluació, 2003. Agència Europea de Medi Ambient.
14 Informe de la Comissió de 17 de juliol de 2002 sobre l’aplicació de la Directiva 91/676/CEE.
15 El medi ambient a Europa: tercera avaluació, 2003. Agència Europea de Medi Ambient.
16 Directiva 91/676/CEE,  relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats a l’agricultura.
17 Aquesta delimitació, així com l’anàlisi de pressions i impactes i l’estat de risc de no assolir els objectius ambientals fixats per la Directiva, poden
consultar-se a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Qualitat de les aigües subterrànies - indicadors seleccionats

Codi Indicador 

AC13 Classificació de les unitats hidrogeològiques controlades (UHC) segons el 
percentatge de punts de control que superen els 50 mg/l NO3 de concentració 
mitjana anual

AC14 Punts de control de zones vulnerables amb una concentració mitjana anual 
de nitrats superior a 50 mg/l NO3

AC15 Mapa de zones vulnerables als nitrats d’origen agrari

AC16 Consum de fertilitzants nitrogenats

AC17 Caps de bestiar porcí

AC18 Classificació de les unitats hidrogeològiques controlades (UHC) segons
el percentatge de punts de control que superen els 250 mg/l de clorurs
de concentració mitjana anual

AC19 Unitats hidrogeològiques controlades (UHC) on hi ha mostres amb
una concentració de plaguicides per sobre dels límits establerts a la proposta
de directiva sobre aigües subterrànies

AC20 Consum de plaguicides

AC21 Superfície d’agricultura integrada i ecològica

Indicadors de qualitat de les aigües subterrànies

L’any 2000, les unitats hidrogeològiques amb absència de nitrats representaven un 20,6% de les
34 que en total es van controlar, però l’any 2004 aquest percentatge s’havia reduït al 9,7%, de 31
unitats controlades. El percentatge d’unitats hidrogeològiques en què menys del 25% dels punts
de control presentaven una concentració mitjana anual de nitrats superior als 50 mg/l, en canvi, ha
augmentat: s’ha passat del 17,7% l’any 2000 al 35,5% l’any 2004. La millora conjunta de totes dues
categories, però, és molt lleugera, la qual cosa fa pensar que l’augment de la segona s’ha produït
majoritàriament en detriment de la primera.

AC13. Classificació de les unitats hidrogeològiques controlades (UHC) segons 
el percentatge de punts de control que superen els 50 mg/l NO3 de concentració mitjana anual
(% sobre el total d'UHC)

Font: Agència Catalana de l'Aigua i Agència Europea de Medi Ambient
(*) Al costat del país s'indica l'any de les anàlisis i el nombre de masses d'aigua controlades (unitats hidrogeològiques en el cas de Catalunya)

Absència <25% 25-50%        >50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estònia - 2001 - 5
Finlàndia - 2001 - 29
Irlanda - 1998 - 3
Lijtenstein - 2001 - 1
Lituània - 2001 - 5
Letònia - 2001 - 4
Noruega - 2001 - 1
Suècia - 2001 - 3
Grècia - 1998 - 65
Hongria - 2001 - 10
França - 2000 - 83
Bulgària - 2001 - 64
Polònia - 2001 - 3
Itàlia - 2001 - 43
Rep. Txeca - 2001 - 39
Bèlgica - 2001 - 2
Eslovènia - 2001 - 4
Regne Unit - 2001 - 31
Països Baixos - 2001 - 8
Àustria - 2001 - 14
Alemanya - 2001 - 9
CATALUNYA - 2000 - 34
Rep. Eslovaca - 2000 - 10
CATALUNYA - 2004 - 31
Dinamarca - 2001 - 3
Espanya - 1999 - 3
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Actualment, les zones vulnerables a la contaminació per nitrats delimitades a l’àmbit de les
conques internes són nou (Empordà, Garrotxa, Gironès, Maresme, Vallès Occidental, Osona,
Tarragona, Penedès i Lleida); la seva distribució coincideix amb la de les zones d’agricultura
intensiva. Amb l’excepció del Penedès, a la resta de zones vulnerables analitzades, el percentatge
de punts on se superen els 50 mg/l de nitrats ha augmentat de l’any 2000 a l’any 2004. Aquest
augment és especialment notable a la zona de Tarragona.

AC14 . Punts de control de zones vulnerables amb una concentració mitjana anual de nitrats
superior a 50 mg/l NO3 (% sobre el total de punts de control)

Empordà (308-216) Maresme (117-227) Osona (78-74) Tarragona (147-195) Penedès (24-35) Lleida (153-137)

Font: Agència Catalana de l'Aigua
Entre parèntesi, el nombre de mostres analitzades l'any 2000 i l'any 2004
De les tres zones vulnerables restants no hi ha dades, ja que la seva delimitació és molt recent (desembre de 2004)
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AC15. Mapa de zones vulnerables als nitrats d'origen agrari, 2004
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Entre 1995 i 2003, el consum de fertilitzants nitrogenats a Catalunya s’ha reduït notablement, i ha
passat de prop de 80.000 tones de nitrogen l’any 1995 a menys de 50.000 tones l’any 2003. Els
efectes d’aquesta reducció, però, només s’apreciarien a mitjà i llarg termini, a causa de l’estabilitat
dels nitrats dissolts en les aigües subterrànies. En el mateix període, a Espanya, el consum de
fertilitzants nitrogenats ha augmentat d’un 32%.

D’altra banda, la cabanya porcina catalana ha crescut d’un 60% en el període 1989-2003, mentre
la superfície de terres llaurades s’ha reduït lleugerament en el mateix període18. Això ha augmentat
notablement la pressió potencial sobre el territori de l’aplicació de purins.

18 Idescat. Anuari Estadístic de Catalunya 2005.

Catalunya Espanya

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
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AC16. Consum de fertilitzants nitrogenats (milers de tones de N)

AC17. Caps de bestiar porcí

1989 1993 1995 1997 1999 2003

3.825.292 4.469.177 4.390.484 5.050.333 6.019.399 6.173.188

Font: Idescat (AEC/05)

Segons la normativa vigent, les masses d’aigua afectades per salinització són aquelles que
presenten desequilibris entre extraccions i recàrrega, la qual cosa indueix l’increment de la
concentració de clorurs fins a invalidar l’aigua per als usos a què es destinava. Com a referència
indicativa (no legal), la normativa d’aigües per al consum humà estableix un valor guia (no imperatiu)
de 250 mg/l de clorurs. A la pràctica, el límit està molt influenciat per l’ús a què es destini l’aigua. 

Les dades disponibles entre 1995 i 2004 mostren que la salinització d’aigües subterrànies tendeix
a millorar, ja que el percentatge de masses d’aigua on més del 25% dels punts de control superen
els 250 mg/l de clorurs ha passat de gairebé un 32% l’any 1995 a menys del 8% l’any 2004. No
obstant, les dades disponibles no permeten treure’n conclusions sòlides, ja que el nombre d’unitats
aqüíferes analitzades no s’ha mantingut constant al llarg de la sèrie; així, les dades de 1995, 2000
i 2004 fan referència a 19, 28 i 26 unitats hidrogeològiques, respectivament.

AC18. Classificació de les unitats hidrogeològiques controlades (UHC) segons el percentatge 
de punts de control que superen els 250 mg/l de clorurs de concentració mitjana anual (% sobre 
el total d'UHC)

1995 - 19 2000 - 28 2004 - 26

Any i nombre d'unitats aqüíferes controlades

Font: Agència Catalana de l'Aigua
(*) Al costat de l'any s'indica el nombre d'UHC
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Segons dades del període 1996-2003, el consum de productes fitosanitaris a Catalunya
(aproximadament el 85% dels plaguicides utilitzats a Catalunya són insecticides, fungicides i
herbicides) tendeix a disminuir. No obstant, el consum unitari a Catalunya per hectàrea de cultiu
l’any 1999 se situava al voltant dels 11 kg, mentre al conjunt d’Espanya era de només 6 kg. Aquest
consum, que sembla excessiu, podria explicar el fet que algunes unitats hidrogeològiques presentin
concentracions de plaguicides superiors als valors de referència que podrien convertir-se en
imperatius quan s’aprovi la Directiva d’aigües subterrànies. Prop de la meitat de les unitats
hidrogeològiques controlades l’any 2000 i l’any 2004 contenen algun plaguicida individual en
concentracions superiors als 100 ng/l. Si s’avalua la presència total de plaguicides, les unitats
hidrogeològiques on s’ha mesurat una concentració total de plaguicides superior als 500 ng/l han
passat de zero l’any 2000 a quatre l’any 2004.

La xarxa de control de plaguicides ha estat fins fa poc en fase de desenvolupament, per la qual
cosa les dades anteriors tenen una fiabilitat limitada ja que no es pot assegurar la representativitat
de les mostres.

AC20. Consum de plaguicides. Evolució segons índex 1996 = 100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas)
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AC19. Unitats hidrogeològiques controlades (UHC) on hi ha mostres amb una concentració 
de plaguicides per sobre dels límits establerts en la proposta de directiva sobre aigües
subterrànies (% sobre el total d'UHC)

Nombre d'UHC % d'UHC amb mostres % d'UHC amb mostres 
en què algun plaguicida en què la concentració total de

individual supera els 100 ng/l plaguicides supera els 500 ng/l

2000 6 50 0

2004 11 54,5 36,4

Font: Agència Catalana de l'Aigua
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AC21. Superfície d’agricultura integrada i ecològica (ha)

2001 2002 2003 2004

Integrada (1) 38.278 38.545 39.090 39.435

Ecològica (2) 50.789 52.346 56.212 56.386

Font: Consell Català de la Producció Integrada i Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
(1) Combina la utilització de mètodes de lluita biològica per al control de plagues i malalties amb l'ús de productes agroquímics de manera molt
selectiva i ajustada a les necessitats de la planta en cada moment.
(2) No s'admet l'ús de plaguicides agroquímics.

AC21. Superfície dedicada a l'agricultura ecológica: evolució segons índex 2001 = 100

2001 2002 2003 2004

Font: DARP i MAPyA
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107Litoral i aigües costaneres

El concepte litoral i aigües costaneres inclou la línia de costa, és a dir, la intersecció entre el mar i
la terra, les aigües marines de bany i les aigües costaneres.

Aigües costaneres
Són les aigües superficials situades cap a terra des d’una línia la totalitat dels punts de la qual
és a una distància d’una milla nàutica mar endins des del punt més pròxim de la línia de base
que serveix per mesurar l’amplada de les aigües territorials, i s’estenen, si és el cas, fins al
límit exterior de les aigües de transició.

Aigües de bany
Són les aigües de mar en què el bany és expressament autoritzat per les autoritats
competents de cada estat membre, o no és prohibit i el practica habitualment un nombre
important de banyistes.
Font: Directiva marc de la política d’aigües i Directiva relativa a la qualitat de les aigües de bany.

La protecció i conservació del litoral i les aigües costaneres és important per a la sostenibilitat, entre
d’altres raons, perquè:

• La salubritat de les aigües de bany i la netedat de les platges són essencials per garantir la
protecció de la salut pública durant les temporades de bany

• Les aigües costaneres són l’hàbitat natural d’una diversitat biològica de gran valor
• Es tracta d’un recurs natural bàsic per a l’economia (sector pesquer i aqüicultura, activitat

turística, font alternativa d’aigua potabilitzable).

La política europea de protecció del litoral i de zones costaneres és tot just en fase de
desenvolupament. Concretament, el Parlament i el Consell europeus van aprovar el maig de 2002
la Recomanació sobre l’aplicació de la gestió integrada de les zones costaneres d’Europa2, que
promou l’elaboració per part dels estats membres, abans de 2006, d’estratègies de gestió
integrada de zones costaneres (GIZC) que orientin el desenvolupament d’aquestes zones envers un
model més sostenible.

Actualment s’està executant el projecte Interreg IIIC_Sud DEDUCE, que compta entre els seus
participants amb el DMAH i el CTETMA3 i té com a objectiu principal la millora de les eines
necessàries per a la presa de decisions relatives a l’àmbit costaner a totes les escales: europea,
estatal, regional i local. En particular, el projecte desenvolupa un conjunt d’indicadors sobre gestió
integrada de zones costaneres.

A Catalunya, una part important del litoral està ocupada per infraestructures lligades a diferents
activitats (grans ports, ports esportius, marines interiors, clubs nàutics, molls, dics i espigons, entre
d’altres). La magnitud de l’impacte provocat sobre l’entorn és funció de la grandària i el tipus
d’instal·lació. Les infraestructures amb més incidència sobre el medi són els grans ports, gestionats
per l’ens públic Puertos del Estado, que depèn del Ministeri de Foment, i els ports esportius, que
depenen del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

El Pla de ports de Catalunya, aprovat l’any 2001 i vigent fins a l’any 2015, pretén fer compatible la
dotació de nous amarradors amb la protecció del medi ambient litoral i dóna prioritat a l’ampliació
dels ports existents enfront de les noves instal·lacions. El Pla estableix quatre graus de protecció
de la costa que permeten la seva zonificació en trams de diferents qualificacions. La limitació a la
construcció d’instal·lacions és proporcional al grau de protecció corresponent. En particular, a les
zones incloses al grau de protecció 1 (protecció màxima), no s’admet cap tipus d’actuació.

1 Directiva 76/160/CEE del Consell, de 8 de desembre de 1975. Pendent de revisió i derogació. Hi ha una proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 2002, relativa a la qualitat de les aigües de bany 
[final – DOCE, C 45 E de 25.2.2003].

2 Recomanació 2002/413/CE (DOCE L 148, de 6.6.2002).
3 Centre Temàtic Europeu de Territori i Medi Ambient, amb seu a la UAB.

observatori.qxd  13/4/06  10:15  Página 107



Quant a la qualitat de les aigües costaneres, la Directiva marc de política d’aigües (DMPA)
disposa que han de complir l’objectiu general de “bon estat ecològic” i “bon estat químic”, relatiu
a totes les masses d’aigua superficial. D’altra banda, estableix objectius específics per a les zones
protegides que figuren a l’annex IV. Entre aquestes zones, hi ha les masses d’aigua declarades d’ús
recreatiu, en particular, les aigües de bany.

Els indicadors de qualitat per a la classificació de l’estat ecològic de les aigües costaneres
s’organitzen en tres grups, de manera similar als relatius a les aigües superficials de rius i llacs.

Indicadors biològics
Composició, abundància i biomassa del fitoplàncton. Composició i abundància d’altres tipus
de flora aquàtica. Composició i abundància de la fauna bentònica d’invertebrats.

Indicadors hidromorfològics que afecten els indicadors biològics
Condicions morfològiques (variació de profunditat, estructura i substrat de la llera costanera,
estructura de la zona de ribera intermareal). Règim de marees (direcció dels corrents dominants,
exposició a l’onatge).

Indicadors químics i fisicoquímics que afecten els indicadors biològics
Generals (transparència, condicions tèrmiques, condicions d’oxigenació, salinitat, nutrients).
Contaminants específics (substàncies prioritàries abocades, altres substàncies abocades en
quantitats significatives).
Font: Directiva marc de la política d’aigües

Pel que fa a les aigües de bany, la Directiva 76/160/CEE, en vigor des del 8 de desembre de 1985,
estableix tres categories de qualitat, d’acord amb el compliment de certs valors imperatius i guia4,
relatius a una sèrie de paràmetres fisicoquímics i microbiològics:

• Molt bona: compleix els valors guia
• Bona: compleix els valors imperatius (però no els guia)
• Deficient: no compleix els valors imperatius.

El 24 d’octubre de 2002, la Comissió Europea va presentar una proposta de directiva del Parlament
Europeu i del Consell, relativa a la qualitat de les aigües de bany5, que substituirà la Directiva
76/160/CEE. Les disposicions de la nova Directiva han de ser plenament compatibles amb les de
la Directiva marc de la política d’aigües (DMPA), i, en aquest sentit, es preveu una dràstica reducció
del nombre de paràmetres de control motivada per dues raons:

• L’avaluació dels resultats obtinguts fins ara indica que la contaminació microbiològica és, en
la immensa majoria dels casos, el factor limitant per a la consecució d’una bona qualitat de
les aigües de bany

• La DMPA ha establert un sistema general de control químic i biològic de totes les aigües,
incloses les aigües costaneres, que haurà d’estar operatiu abans de finals de 2006.

El contingut en nutrients (N i P) és un indicador fisicoquímic de gran incidència sobre la qualitat
biològica de les aigües costaneres. Un dels impactes més preocupants de l’eutrofització o augment
excessiu de la concentració de nutrients a les aigües costaneres és la proliferació incontrolada
d’algues. Les fonts de nutrients més importants són els abocaments agraris i d’aigües residuals
urbanes sense prou tractament. 

Els sòlids flotants d’origen antròpic no suposen una amenaça per a la salut pública des d’un punt
de vista estrictament sanitari, però contribueixen de manera important a la percepció negativa que
tenen els banyistes de l’estat de les platges i les aigües de bany.

En els últims anys, l’Agència Catalana de l’Aigua ha posat en marxa una sèrie de programes amb
l’objectiu comú de controlar l’estat de les platges i la qualitat de les aigües costaneres, en particular
de les aigües de bany, durant els 93 dies de la temporada d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):

• Programa d’informació i vigilància de l’estat de les platges (des de 1990)
• Programa de prevenció i vigilància de proliferacions de fitoplàncton nociu i tòxic (des de 2000)
• Programa de prevenció i neteja de les aigües litorals (des de 2001): detecció i recollida de

sòlids flotants i elaboració i publicació de la informació corresponent. 

4 Els valors guia són més exigents que els imperatius, però no són de compliment obligatori.
5 Final – DOCE, C 45 E de 25.2.2003.
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Litoral i aigües costaneres - indicadors seleccionats

Subtema Codi Indicador Objectius quantitatius de referència

LC1 Front litoral protegit segons
Ús les categories de protecció
del litoral establertes al Pla de ports

LC2 Nombre d’amarradors esportius

LC3 Estat ecològic de les masses Abans de finals de 2015, assolir 
d’aigua costaneres a les conques el “bon estat” en el 100% de les masses
internes de Catalunya d’aigua costaneres en els termes

definits a la DMPA.LC4

LC4 Eutrofització de les masses d’aigua
Qualitat de costaneres atenent la concentració
les aigües de clorofil·la i la proliferació 
costaneres d’espècies d’algues potencialment

tòxiques o nocives

LC5 Qualitat de les aigües de bany 
marines (platges) segons
la Directiva 76/160/CEE

LC6 Sòlids flotants recollits a les aigües 
costaneres

Indicadors de litoral i aigües costaneres

El 42,5% del front litoral és subjecte a algun règim de protecció d’ecosistemes (per exemple, PEIN)
i gaudeix del grau de protecció màxim (P1) previst al Pla de ports. El 44,3% és objecte d’atenció
especial (P2) i s’hi permet únicament la construcció d’instal·lacions nàutiques lleugeres (per
exemple, instal·lacions flotants desmuntables, plataformes estacionals, àrees d’avarada o marines
seques). Només un 23% del front litoral té potencial per a l’ampliació de les instal·lacions existents
o per a la construcció de noves.

LC1. Front litoral protegit segons les categories de protecció establertes 
al Pla de ports, 2004 (% sobre longitud total de la línia de costa)

1,9%

44,3%

5,8%
5,5%

42,5%

Grau de protecció 1

Grau de protecció 2

Grau de protecció 3

Grau de protecció 4

Ports existents

Font: Direcció General de Ports i Transports

LC2. Nombre d'amarradors esportius *

1982 1991 2001

Barcelona 278 1.020 1.480

Costa Brava 6.181 8.497 12.250

Costa Daurada 1.785 4.060 5.034

Costa del Garraf 1.080 3.262 3.477

Costa del Maresme 1.507 2.578 3.835

Total 10.831 19.417 26.076

Font: Departament de Políitca Territorial i Obres Públiques
* S'hi inclouen els amarradors temporals

A la Demarcació Hidrogràfica de les Conques Internes de Catalunya hi ha 43 ports esportius (de
mitjana hi ha un port esportiu cada 11 km). La capacitat d’aquests ports és molt variable (des dels 60
als 5.000 amarradors). Al període 1981-2002, l’oferta de nous amarradors esportius es va duplicar:
l’any 1982 no arribaven als 11.000 i l’any 2001 ja havien superat els 26.000. La Costa Brava continua
sent la part de front litoral que absorbeix aproximadament el 50% d’aquesta oferta.
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Si s’avalua l’estat ecològic de les aigües costaneres a través de dos dels seus tres components (la
qualitat biològica i la fisicoquímica), el 50% de les masses d’aigua controlades (o un 46% del total
de masses d’aigua costaneres de Catalunya) no compleix l’objectiu de la DMPA per a l’any 2015.
La qualitat biològica contribueix més que la fisicoquímica en la distància a l’objectiu.

LC3. Estat ecològic de les masses d’aigua costaneres a les conques internes de Catalunya, 2004
(% sobre el total de masses)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Font: Agència Catalana de l'Aigua (Informe IMPRESS, 2004)
Masses d’aigua costanera a les CIC:32
Les categories d’estat ecològic s’han determinat a partir de les corresponents a la qualitat biológica i la qualitat fisicoquímica, i s’ha escollit la pitjor
de les dues situacions. En el cas de les dues masses d’aigua per a les quals no es disposa de dades sobre la qualitat fisicoquímica, la categoria d’es-
tat ecològic coincideix amb la de qualitat biológica.
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L’estat d’eutrofització de les aigües costaneres s’ha aproximat utilitzant dos paràmetres que es
mesuren a la xarxa de control FITO que actualment explota l’Agència Catalana de l’Aigua: clorofil·la
i proliferacions d’algues nocives. La concentració de clorofil·la considerada (_g/l) ha estat la mitjana
dels valors corresponents a dos cicles anuals sencers (octubre de 2002-setembre de 2003 i octubre
de 2003-setembre de 2004). Pel que fa a les proliferacions d’algues potencialment tòxiques o
nocives (blooms), s’han utilitzat les dades sobre freqüències d’aparició de determinades espècies i
quantitats. Per a cada un dels dos paràmetres, s’han distingit cinc categories de qualitat. 

Concentració de Freqüències d’aparició de quantitats d’espècies Qualitat
clorofil·la (µg/l) potencialment tòxiques o nocives (%)

< 1 < 2 Molt bona

1 - 2 2 - 15 Bona

2 - 4 15 - 25 Moderada

4 - 6 25 - 70 Deficient

6 > > 70 Dolenta

Font: Agència Catalana de l’Aigua

Per a la valoració final de la qualitat de les masses d’aigua costaneres segons el grau
d’eutrofització, s’ha pres el cas pitjor entre la valoració de la clorofil·la i la valoració de les espècies
tòxiques o nocives.

En termes d’eutrofització, el 80% de les masses d’aigua costanera tenen una qualitat bona o molt
bona. Les desembocadures dels rius Fluvià, Ter i Llobregat concentren les masses d’aigua costanera
de qualitat deficient, a causa de les aportacions de nutrients dels rius.

LC4. Eutrofització de les masses d'aigua costaneres atenent la concentració de clorofil·la
i la proliferació d'espècies d'algues potencialment tòxiques o nocives, 2004

Qualitat segons el grau d'eutrofització Nombre de masses d'aigua costaneres

Molt bona 12

Bona 16

Moderada 1

Deficient 5

Dolenta 0

Font: Agència Catalana de l'Aigua
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L’any 1990, al front litoral català, hi havia 126 punts de control per al seguiment dels paràmetres de
qualitat de la Directiva 76/160/CEE. A finals de 2004, la xarxa de control sanitari de les aigües de
bany ja comptava amb 241 punts en les 211 platges principals.

La qualitat sanitària de les aigües de bany ha millorat notablement, fonamentalment gràcies al
desenvolupament del Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU I) en el litoral.
Es preveu que el nivell de qualitat serà encara més alt quan s’acabi de completar el sanejament en
petits nuclis previst al PSARU 2002.

El percentatge de punts de control amb compliment dels valors imperatius de la Directiva
76/160/CEE a Catalunya és molt satisfactori. Al llarg de tota la sèrie temporal disponible s’ha
mantingut superior a la mitjana europea, i en l’actualitat ha arribat al 100%. 

Amb alguna excepció puntual, el percentatge de punts de control amb compliment dels valors guia
de la Directiva 76/160/CEE també tendeix a augmentar de manera continuada. L’any 2001 s’havia
arribat al 93% de compliment, l’any 2002 es va produir un descens fins al 77% i, en el decurs de
2003 i 2004, es van recuperar posicions fins a situar-se en el 94%. L’any 2004, i en relació amb la
qualitat de l’aigua de bany, el 94% de les platges han obtingut la qualificació de “molt bona” i el
6% restant de “bona”. 

LC5. Qualitat de les aigües de bany marines (platges) segons la Directiva 76/160/CEE: 
estat de les platges (%)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Agència Catalana de l'Aigua
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LC5. Qualitat de les aigües de bany marines (platges) segons la Directiva 76/160/CEE: 
valors guia i imperatius (%)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Agència Catalana de l'Aigua (web) i Agència Europea de Medi Ambient (web)
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Entre els reptes de la gestió integrada de zones costaneres (GIZC) en relació amb la protecció i
conservació de les costes, hi ha la recomanació europea de garantir la netedat de les platges i una
protecció de la costa apropiada i ecològicament responsable. La detecció i recollida de sòlids
flotants és un dels elements necessaris per aconseguir aquest propòsit.

Pel que fa a la distribució de sòlids flotants per demarcacions territorials, destaca el volum
corresponent a Tarragona: els percentatges sobre el total van ser del 43% l’any 2002, del 46% l’any
2003 i del 50% l’any 2004. Atenent aquests indicadors, les platges de Girona són les més netes, ja
que, tot i ser les més nombroses, presenten el menor volum de sòlids flotants: 21% l’any 2002,
21% l’any 2003 i 23% l’any 2004.
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Per fraccions, l’aportació majoritària correspon a les fustes i els plàstics. Conjuntament, aquestes
dues fraccions van representar el 55% del volum total de sòlids flotants recollits a l’estiu de 2003 i
el 65% del corresponent als estius de 2002 i 2004.

Per valorar els resultats totals, s’ha de considerar, però, que la influència dels episodis de tempesta
al litoral condicionen molt les dades, ja que causen una aportació al mar de gran quantitat de
fustes, plàstics i d’altres sòlids flotants de grans dimensions. Entre els sòlids retirats, també
s’inclouen algues quan es presenten en quantitats excessives.
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LC6. Sòlids flotants recollits a les aigües costaneres (m3/temporada de bany)

2002 2003 2004

Girona 186 212 204

Barcelona 322 295 282

Tarragona 380 500 411

Total 888 1.007 897

Font: Agència Catalana de l'Aigua
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Aire

Efecte d’hivernacle i canvi climàtic

Hi ha una evidència científica que en les últimes dècades el clima està canviant envers un
progressiu escalfament planetari. L’alliberament de quantitats cada cop més grans de gasos amb
efecte d’hivernacle, que afecten la capacitat d’absorció i emissió de les radiacions solars a través
de l’atmosfera, es relaciona amb aquest escalfament global, la qual cosa significa que per primera
vegada s’està donant un canvi climàtic d’origen antropogènic.

Els principals gasos responsables de l’efecte d’hivernacle són, per ordre d’importància:

• CO2, procedent del consum d’energia fòssil i d’alguns processos industrials; a la UE-15
representa el 81% de les emissions en termes de CO2 equivalent

• CH4, procedent de l’activitat agrària i de gestió de residus orgànics
• N2O, procedent de l’ús de fertilitzants i de les combustions, especialment de biomassa.

Efecte d’hivernacle i CO2 equivalent
Un increment en la concentració de gasos amb efecte d’hivernacle fa que l’atmosfera atrapi una
major part de la radiació infraroja del sol i la torni a irradiar cap a la superfície de la Terra, cosa
que provoca un efecte d’escalfament addicional. L’IPCC1 ha conclòs que aquest efecte
d’hivernacle està causant un increment de la temperatura terrestre que es coneix com a
escalfament global.

La capacitat que tenen diferents gasos de provocar efecte d’hivernacle s’anomena potencial
d’escalfament global (PEG). El PEG de cada gas es basa en la seva capacitat d’absorbir calor
relativa al CO2 i en el ritme de decadència del gas a l’atmosfera (és a dir, la quantitat de gas que
desapareix de l’atmosfera en un nombre determinat d’anys). D’aquesta manera, les emissions
de gasos diversos es poden convertir a una unitat de mesura comuna: equivalents de diòxid de
carboni (CO2eq). L’IPCC ha estimat el potencial d’escalfament global en 100 anys dels tres
principals gasos causants de l’efecte d’hivernacle:

- CO2: 1
- CH4 (metà): 23
- NO2 (òxid nitrós): 296 

Això vol dir que el potencial d’escalfament global en 100 anys d’1 kg de metà equival a 23
vegades el PEG corresponent al diòxid de carboni (23 kg CO2eq).

1 Sigles angleses per Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic.

Al voltant del 80% de les emissions de GEH té com a origen el consum d’energia i, en conseqüència,
cal integrar completament el control de l’efecte d’hivernacle en la política energètica.

Segons l’informe (Tercera Avaluació) del Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC),
publicat l’any 2001, l’increment global de temperatura és probable que causi una major freqüència
i severitat d’episodis climàtics extrems i una elevació del nivell del mar, estimada entre 9 i 88 cm a
finals d’aquest segle, cosa que posaria en perill les zones costaneres i les illes petites. 

D’altra banda, d’acord amb l’Avaluació dels ecosistemes del mil·lenni, elaborada per l’ONU durant
els anys 2001 a 2005, els canvis en el clima observats en els últims anys, especialment l’increment
regional de les temperatures, ja han tingut conseqüències significatives sobre la biodiversitat i els
ecosistemes, com ara canvis en la distribució i poblacions de les espècies, en les dates de
reproducció o en les pautes migratòries, i es preveu que aquests impactes augmentaran en les
pròximes dècades.
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En el marc del Protocol de Kyoto signat per la Unió Europea, Espanya s’ha compromès a controlar
les emissions de GEH de manera que a l’any 20102 no superin el 115% de les emissions
corresponents a l’any 19903. L’objectiu conjunt de la UE és una reducció de les emissions del 8%.
No obstant, d’acord amb el Conveni marc sobre canvi climàtic de l’ONU, per assolir una
concentració sostenible a l’atmosfera de gasos amb efecte d’hivernacle, la reducció de les
emissions a llarg termini ha de ser molt superior als objectius de Kyoto.

116

2 En realitat, la mitjana dels anys 2008 a 2012.
3 L’any base per a la comparació és 1990 per als gasos principals i 1995 per a la resta de gasos.
4 Any base: 1990 per al CO2, CH4 i N2O, i 1995 per al HFC, PFC i SF6

Efecte d’hivernacle i canvi climàtic - indicadors seleccionats

Codi Indicador Objectius de referència

AI1 Emissió total de gasos amb efecte Acomplir els objectius de Kyoto assignats
d’hivernacle (GEH) per la UE (*): 115% sobre any base

l’any 2010 (mitjana 2008-2012)

AI2 Emissió de GEH per tipus de gasos

AI3 Emissió de GEH per sectors d’activitat

AI4 Emissió de GEH: distància a l’objectiu
Kyoto 2010 assignat per la UE

AI5 Emissions de GEH per càpita

AI6 Desviacions de la temperatura mitjana anual
a l’Observatori Fabra (Barcelona) respecte
al trentenni de referència 1961-1990

AI7 Índex ponderat de sequera

AI8 Precipitació total anual a Barcelona

AI9 Nivell del mar a la zona del delta de l’Ebre

AI10 Temperatura del mar al cap de Tortosa

(*) Objectiu de l’Estat espanyol, no directament vinculant per a Catalunya

Indicadors d’efecte d’hivernacle i canvi climàtic

L’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) no ha parat de créixer a Catalunya des de 1990.
En concret, entre l’any base4 del Protocol de Kyoto i 2001, les emissions de GEH han crescut d’un
33,1%, mentre a Espanya l’increment ha estat un punt inferior (32,1%). En canvi, a la UE-15 s’ha
produït una lleugera reducció (-1,7%) durant el mateix període, a causa fonamentalment de les
fortes retallades al Regne Unit i Alemanya.

AI1. Emissió total de gasos amb efecte d’hivernacle (t CO2 eq/a). Evolució segons índex 1990 = 100

1990(*) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: MMA (Estrategia española para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto (Borrador 3, 26.11.2003)) i AEMA (Annual report 2005, submission to
the UNFCCC Secretariat, version 1.2, 27.5.2005)
(*) Any base: 1990 per al CO2, CH4 i N2O, i 1995 per al HFC, PFC i SF6.
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L’any 2001, dos gasos, el diòxid de carboni (CO2) i el metà (CH4), suposen més del 89% de les
emissions de GEH a Catalunya. Més del 76% de les emissions a Catalunya són en forma de CO2.

AI2. Emissió de GEH per tipus de gasos (%)

Catalunya Espanya

1990 2001 1990 2001

CO2 77,2 76,5 79,1 80,3

CH4 11,7 12,9 10,5 10,5

N2O 6,8 5,5 9,3 7,7

HFC 4,2 5 0,8 1,4

PFC+SF6 0,1 0,1 0,3 0,1

Font: MMA (Estrategia española para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto (Borrador 3, 26.11.2003))

A Catalunya, el principal sector emissor de GEH és la indústria5, amb un 36,4% del total l’any 2001.
El segon lloc, l’ocupa el transport, amb un 26,6%. A Espanya i a la UE-15 (any 2003), el principal
sector emissor és el de l’energia, amb un 26,1% i un 28,8% del total, respectivament; el segon lloc,
l’ocupa el transport, mentre la indústria n’ocupa el tercer. La forta implantació de la producció
elèctrica nuclear a Catalunya i el seu pes industrial expliquen aquestes diferències en l’estructura
sectorial de les emissions de GEH. No obstant, a Catalunya i Espanya, el sector de gestió de
residus és el que ha tingut un creixement més alt entre 1990 i 2001, mentre a la UE-15 n’ha estat
el transport.

AI3. Emissió de GEH per sectors d'activitat. Canvi 1990-2001 (%)

Catalunya Espanya UE-15 (*)

Sector de l'energia 33,3 28,0 3,5

Indústria 49,5 30,3 -12,2

Transport 31,4 56,8 23,8

Agricultura 13,3 15,0 -10,3

Residus 118,1 61,1 -34,8

Altres 48,7 22,2 -7,1

Total 40,8 33,1 -1,4

Font: MMA (Estrategia española para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto (Borrador 3, 26.11.2003)) i AEMA (Annual report 2005, submission to 
the UNFCCC Secretariat, version 1.2, 27.5.2005)

AI3. Emissió de GEH per sectors d'activitat (milers de tones CO2eq/a)

1990 2001

Catalunya Espanya UE-15 Catalunya Espanya UE-15(*)

Sector de l'energia 4.107 77.999 1.164.883 5.473 99.842 1.205.116

Indústria 12.719 68.808 948.493 19.018 89.667 832.767

Transport 10.567 58.506 704.677 13.884 91.722 872.310

Agricultura 4.280 37.374 459.200 4.848 42.988 412.043

Residus 1.338 9.401 130.095 2.918 15.147 84.776

Altres 4.122 35.522 830.652 6.130 43.424 771.988

Total 37.133 287.609 238.000 52.270 382.789 4.179.000

Font: MMA (Estrategia española para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto (Borrador 3, 26.11.2003)) i AEMA (Annual report 2005, submission to 
the UNFCCC Secretariat, version 1.2, 27.5.2005)
(*) Any 2003
Any base: 1990 per al CO2, CH4 i N2O, i 1995 per al HFC, PFC i SF6

5 Indústries manufactureres i de la construcció i processos industrials, tal com figura en la metodologia d’inventari de la UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change).
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Segons els compromisos adquirits amb la UE per Espanya, les emissions totals de GEH l’any 2010
no poden ultrapassar més d’un 15% les emissions corresponents a l’any base. Això vol dir que
l’any 2010 Espanya podrà emetre 45,7 Mt CO2eq més que l’any 1990. L’any 2001, les emissions
totals d’Espanya superaven les de l’any base d’un 32,1%, la qual cosa situava Espanya a la cua de
la UE-15 en el rànquing de distància als objectius derivats de Kyoto. No s’ha arribat a cap acord
sobre la manera de repartir els 45,7 Mt CO2eq entre les CA6, per la qual cosa no és possible valorar
la distància envers l’objectiu de Catalunya.

L’any 1990, a Catalunya només s’emetien 6,3 tones equivalents de CO2 per habitant, mentre que
al conjunt de l’Estat eren 7,3, a causa del fort pes que ja tenia l’energia nuclear a Catalunya.

D’altra banda, el PIB català representa el 18,6% de l’estatal, i per tant  podria correspondre-hi un
18,6% dels 45,7 Mt CO2eq, és a dir, 8,5 Mt, en lloc dels 5,9 Mt que suposa incrementar d’un 15%
les emissions de l’any base.

6 L’establiment dels criteris de repartiment és complicat per diversos motius; per exemple, l’electricitat generada en una CA pot exportar-se a una altra CA, 
o la situació de partida l’any 1990 pot ser molt diferent segons l’estructura energètica de cada CA.

AI5. Emissió de GEH per càpita (t CO2eq/hab)

1990 2001

Font: Idescat, INE, MMA (Estrategia española para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto (Borrador 3, 26.11.2003)) i AEMA (Annual report 2005,
submission to the UNFCCC Secretariat, version 1.2, 27.5.2005)
(*) Població l'any 1992
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Suècia Alemanya França UE-15 Holanda Bèlgica Luxemburg Grècia Itàlia Irlanda Portugal Dinamarca Finlàndia Espanya
(*)

Catalunya
(*)

Àustria

Font: MMA (Estrategia española para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto (Borrador 3, 26.11.2003)) i AEMA (Annual report 2005, submission to
the UNFCCC Secretariat, version 1.2, 27.5.2005)
Aquest indicador mesura la distància de les emissions actuals (2003) a l’objectiu de Kyoto que correspon a l’any 2003 si s’hi aplica una evolució
lineal entre 1990 i 2010
(*) Objectiu i emissió corresponents a l'any 2001. L’objectiu no és aplicable a Catalunya

AI4. Emissió de GEH: distància a l'objectiu de Kyoto 2010 assignat per la UE, 2003 (punts percentuals)
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AI6. Desviacions de la temperatura mitjana anual a l'Observatori Fabra (Barcelona) respecte 
al trentenni de referència 1961-1990 (ºC)
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AI7. Índex ponderat de sequera

Font: Barriendos, M. (2002): "Los riesgos climáticos a través de la historia: avances en el estudio de episodios atmosféricos extraordinarios", dins
Ayala-Carcedo, F.J. I Olcina, J.: Riesgos naturales, Ariel, Barcelona, cap. 31, pp. 549-562
L'índex ponderat s'ha obtingut fent la mitjana de les sèries de rogatives pro pluvia de diferents severitats (5 nivells), enregistrades a convents de les pobla-
cions de Girona, Barcelona, Reus/Tarragona, Seu d'Urgell, Vic i Cervera. L'índex ha estat normalitzat i suavitzat mitjançant mitjanes mòbils d'11 anys

Com ja és sabut, la Terra s’escalfa des de fa unes dècades, però no hi ha prou evidència científica
per associar aquest escalfament amb l’emissió massiva de gasos amb efecte d’hivernacle7.
L’evolució de la temperatura mitjana anual a l’observatori Fabra mostra el predomini d’anys amb
temperatures per damunt de la mitjana a partir de la dècada de 1980. L’any més càlid de la sèrie
va ser l’any 2003 (16,4º C), i el més fred, l’any 1917 (13,3º C).

7 No obstant, el risc de danys molt greus o irreversibles justifica l’aplicació del principi de precaució. A més, la reducció de GEH té efectes ambientals
i socioeconòmics addicionals molt importants com ara la reducció de l’emissió de partícules o una menor dependència energètica del petroli.

Una de les conseqüències temudes del canvi climàtic és que els fenòmens de sequera a la conca
mediterrània siguin més freqüents i intensos. L’índex ponderat de sequera permet tenir una visió
plurisecular de les sequeres a Catalunya. S’observa que en els últims 500 anys s’han donat
períodes de sequera molt persistents, que han tingut conseqüències catastròfiques en forma de
crisis de subsistència, com 1565-67, 1628-34, 1751-55, 1812-18 o 1878-92. Per tant, és difícil
treure conclusions sobre la incidència del canvi climàtic en aquests fenòmens.

D’altra banda, la sèrie pluviomètrica de Barcelona des de l’octubre de 1786 no permet afirmar que
hi hagi una intensificació de les sequeres o dels règims extrems de pluges.
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Font: Barriendos, M. (1999): "Recerques sobre l'evolució del clima a Catalunya durant els darrers set segles", dins Vilà Valentí, J. (coord.): Medicina, 
medi ambient i clima. Investigacions punta per a 2000, Fundació Catalana per a la Recerca, Barcelona, pp. 153-216
Els valors han estat normalitzats. Es tracta de la sèrie pluviomètrica més antiga d'Espanya

AI8. Precipitació total anual registrada a Barcelona, 1786-2000
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Finalment, ni les sèries de registre del nivell del mar al delta de l’Ebre ni les de registre de la
temperatura mitjana mensual del mar al cap de Tortosa permeten identificar canvis significatius que
es puguin associar al canvi climàtic.
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AI9. Nivell del mar a la zona del delta de l'Ebre. Valors mensuals mitjans (m)
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Font: Conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Servei Meteorològic de Catalunya, Ports de la
Generalitat, i el Laboratori d’Enginyeria Marítima (UPC), per al manteniment i la gestió d’una Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics al
litoral català
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AI10. Temperatura del mar al cap de Tortosa (ºC)

Font: Conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Servei Meteorològic de Catalunya, Ports de la
Generalitat, i el Laboratori d’Enginyeria Marítima (UPC), per al manteniment i la gestió d’una Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics al
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El NOx és un contaminant clau, ja que intervé en tots els problemes de contaminació de l’aire més
rellevants.

Els contaminants són alliberats per una font emissora i, quan arriben a l’atmosfera, es desplacen,
s’acumulen o es dispersen, es transformen o es degraden. Com a resultat d’aquests processos, en
un punt del territori es produeix un nivell d’immissió l’impacte del qual pot ser directe (per exemple,
per inhalació) o per deposició sobre el sòl, la vegetació o l’aigua, com és el cas de l’acidificació i
l’eutrofització.

L’acidificació és un procés de contaminació del sòl a causa de a la deposició d’emissions de
gasos àcids a l’atmosfera (pluja àcida). Els principals gasos precursors de la pluja àcida són els
òxids de sofre i de nitrogen que poden formar àcid sulfúric i nítric a l’atmosfera. L’amoníac, encara
que és un gas alcalí, pot produir acidificació per transformacions químiques en el sòl. A través de
la contaminació del sòl, l’acidificació pot arribar a les aigües superficials. L’acidificació pot tenir
efectes negatius sobre la vegetació i la qualitat de l’aigua. Quan el sòl s’acidifica, perd la seva
capacitat de retenir alguns cations com el calci o el magnesi que són nutrients essencials per a les
plantes. També es produeix un increment en la lixiviació de metalls pesants que poden arribar a
contaminar les aigües. Pot produir-se també un creixement de plantes resistents en medi àcid a
expenses de la vegetació autòctona. Les fonts principals d’òxids de sofre i de nitrogen són la
combustió de combustibles fòssils en el sector elèctric, en processos industrials i en els vehicles
de motor. L’amoníac prové fonamentalment del sector agrari.

La deposició atmosfèrica de nitrogen pot conduir també a l’eutrofització del sòl, i afavorir el
creixement de vegetació exòtica en detriment de l’autòctona. Des del sòl, el nitrogen atmosfèric
dipositat pot lixiviar cap a les aigües continentals o marines i contribuir també a la seva
eutrofització, encara que les principals fonts de nutrients que causen l’eutrofització de l’aigua són
les emissions disperses derivades de la fertilització agrícola orgànica o mineral i les emissions
puntuals per l’abocament d’aigües residuals urbanes. La Directiva de tractament d’aigües residuals
urbanes defineix l’eutrofització com l’enriquiment de l’aigua en nutrients, especialment compostos
de nitrogen i fòsfor, que causa un creixement accelerat d’algues i formes més elevades de vida
vegetal i produeix un desequilibri indesitjable de la vida biològica i la qualitat de l’aigua.

Qualitat de l’aire

D’acord amb el Programa CAFE8 de la Comissió Europea, els problemes de qualitat de l’aire
ambient més importants són els causats per les partícules fines i l’ozó troposfèric. L’acidificació i
l’eutrofització són també problemes ambientals rellevants derivats de la contaminació de l’aire.

Hi ha una evidència científica que aquests problemes de qualitat de l’aire estan interrelacionats des
del punt de vista de les emissions causants. A més, els contaminants implicats estan sotmesos a
transports a llargues distàncies en l’atmosfera, de manera que la concentració en un lloc determinat
depèn de les emissions en tot l’àmbit europeu. Es tracta, doncs, d’un problema continental que no
pot solucionar-se completament actuant només en l’àmbit local.

8 COM (2001) 245 final

Interrelacions entre emissions contaminants a l’aire i impactes

Contaminació Impactes SO2 NOx NH3 COV Partícules primàries

Acidificació Vegetació • • •
Eutrofització Qualitat de l’aigua • •

i biodiversitat

Ozó troposfèric Salut humana • •
i vegetació

Partícules fines Salut humana • • • • •
(< 10 µ)

Font: Comissió Europea: Baseline Escenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme
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Però l’efecte més preocupant dels gasos àcids i eutrofitzants, juntament amb les partícules sòlides i
els compostos orgànics volàtils (COV), és sobre la salut humana per via respiratòria. Els riscos
principals provenen de l’acumulació d’ozó arran de terra (ozó troposfèric), i, sobretot, de la
concentració en partícules fines (de menys de 10 micres (PM10) i, especialment, de menys de 2,5 µ).

En les capes baixes de l’atmosfera, l’ozó es forma per una sèrie complexa de reaccions químiques
entre els òxids de nitrogen (NOx) i els compostos orgànics volàtils (COV) en presència de llum solar
(radiacions ultraviolades). Un cop format, l’ozó pot persistir durant uns quants dies. A causa de la
mobilitat del NOx i dels COV, l’ozó troposfèric mesurat en un determinat lloc pot ser la conseqüència
d’emissions generades a centenars o, fins i tot, milers de quilòmetres. Les emissions de COV
provenen principalment de l’ús de dissolvents en processos industrials i també de l’ús de carburants
en els vehicles de motor (transport).

Segons la concentració i durada de l’episodi, l’ozó troposfèric pot crear símptomes de malestar
general i problemes respiratoris, que poden arribar a ser greus en persones susceptibles (nens, gent
gran i persones amb problemes pulmonars o del cor). L’ozó també té efectes negatius sobre la
vegetació i, en particular, sobre les collites agrícoles, la qual cosa fa que aquest tipus de contaminació
generi unes externalitats econòmiques importants.

Mentre l’acidificació és més rellevant als països del nord i centre d’Europa, l’ozó troposfèric afecta
més els països amb més radiació solar del sud d’Europa.

Les partícules sòlides són emeses directament per determinats processos de combustió (per
exemple, motors dièsel o combustió de fusta o carbó), o es formen com a conseqüència de
l’aerosolització dels gasos precursors, principalment SO2, NOx, NH3, COV. Estudis recents9 mostren
que l’exposició excessiva a partícules petites està associada un increment substancial de la
mortalitat, especialment per malalties cardiovasculars i cardiopulmonars. Les partícules més petites
poden travessar totes les defenses del cos, incloses les parets pulmonars, i arribar al flux sanguini.

La UE ha establert un marc legislatiu que limita estrictament les emissions d’aquests gasos i fixa
especificacions de qualitat de l’aire per evitar la contaminació local:

• La Directiva 2001/81 estableix els sostres d’emissió següents per a Espanya l’any 2010:
- SO2: 746.000 t/a
- NOx: 847.000 t/a
- COV: 662.000 t/a
- NH3: 353.000 t/a

Aquesta Directiva ha donat lloc a un programa de reducció d’aquestes emissions (Resolució
d’11 de setembre de 2003, BOE núm. 228, de 23.9.2003).

• La Directiva 2002/3 regula les concentracions d’ozó en l’aire ambient i ha estat transposada
mitjançant el RD 1796/2003 (BOE núm. 11, de 13.1.2004).

9 Font: Comissió Europea: Baseline Escenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme.

Paràmetre Llindar (µg/m3) Any de 
compliment
de l’objectiu

Objectiu per a Màxim de les 120 2010
la protecció de mitjanes 8-horàries No es pot superar
la salut humana del dia més de 25 dies per any

de mitjana en 3 anys

Objectiu a llarg termini Màxim de les 120 2020
per a la protecció de mitjanes 8-horàries
la salut humana del dia en un any

Llindar d’informació Mitjana horària 180 2003
a la població

Llindar d’alerta Mitjana horària 240 2003
a la població
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Paràmetre Llindar (µg/m3 NO2) Any de 
compliment

de l’objectiu (*)

Valor límit horari Mitjana horària 200 2010
per a la protecció de No es pot superar més
la salut humana de 18 ocasions l’any

Valor límit anual Mitjana anual 40 2010
per a la protecció de
la salut humana

(*) Entre 2003 i 2010 hi ha un marge de tolerància decreixent

• La Directiva 30/1999 regula les concentracions d’òxids de nitrogen en l’aire ambient i ha estat
transposada mitjançant el RD 1073/2002 (BOE núm. 260, de 30.10.2002).

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) va ser
creada per la Llei 22/1983 i definida per l’Ordre de 20 juny de 1986. L’any 2004, la Xarxa estava
formada per 162 punts de mesurament, dels quals 56 eren automàtics, repartits en 15 zones de
qualitat de l’aire (ZQA).

Qualitat de l’aire - indicadors seleccionats

Codi Indicador Objectius quantitatius de referència

AI11 Control general dels nivells 
d’immissió d’ozó

AI12 Immissió d’ozó: nombre de dies en L’any 2010, els 120 µg/m3 no es podran
què s’ha superat el llindar superar més de 25 dies per any de
d’informació a la població (180 µg/m3/h) mitjana en 3 anys. L’any 2020 no es

podrà superar mai el llindar de 120 µg/m3

AI13 Immissió d’ozó: nombre d’hores en 
què s’ha superat el llindar d’informació
a la població (180 µg/m3/h)

AI14 Immissió de partícules (PM10): punts
de control en cada una de les zones de
qualitat de l’aire on s’han superat els límits
legals establerts a la normativa vigent

AI15 Immissió de NOx: punts de control a L’any 2010, el llindar de protecció
la ZQA1 on s’han superat els límits de la salut humana (200 µg NO2/m3/h)
legals establerts a la normativa vigent no es podrà superar en més

de 18 ocasions per any civil
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Indicadors de qualitat de l’aire

En els últims anys, el nombre d’estacions de control de l’ozó troposfèric a Catalunya ha oscil·lat
entre 37 i 48. En el període 1999-2004, es pot dir que el llindar d’alerta a la població (240 µg/m3/h)
no s’ha superat mai (l’única excepció l’any 2002 en una de les estacions no es pot considerar
significatiu). El llindar d’informació a la població se supera en un 25-50% de les estacions, segons
els anys, però només en unes poques hores a l’any, concentrades a la primavera i l’estiu, que és
l’època en què hi ha més radiació solar. D’acord amb les anàlisis elaborades pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge, la situació meteorològica anticiclònica és la més propícia per a l’aparició
d’episodis d’ozó, ja que el règim de brises transporta els contaminants a través de les depressions
Prelitoral i Central cap a zones relativament allunyades dels focus emissors, com poden ser els
Pirineus orientals o Osona. A la zona del Camp de Tarragona, també es donen alguns episodis
afavorits per les emissions de COV del complex petroquímic. L’estiu de 2003, que va ser
especialment calorós, es va enregistrar el màxim nombre d’hores (222 h) per sobre del llindar
d’informació. Tant els valors mitjans com els màxims es mantenen força estables al llarg dels anys.
La influència de la meteorologia en la formació de l’ozó troposfèric fa que l’evolució de les
immissions no mostri cap tendència definida.

AI11. Control general dels nivells d'immissió d'ozó

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nombre total de sensors 48 47 48 37 39 42

Estacions que han superat el llindar 0 0 0 1 0 0
d'alerta a la població (240 µg/m3/h)

Estacions que han superat el llindar 16 12 20 9 22 10
d'informació a la població (180 µg/m3/h)

Valor mitjà (µg/m3) 44 44 43 43 47

Valor màxim (µg/m3) 237 273 272 384 268 234

Font: DMAH (DG de Qualitat Ambiental)
Normativa: RD 1796/2003

15

25 25

13

49

1999 2000 2001 2002 2003

Font: DMAH (DG de Qualitat Ambiental)
Normativa: RD 1796/2003

AI12. Immissió d'ozó: nombre de dies en què s'ha superat el llindar d'informació a la població
(180 µg/m3/h)

222

434143
61

96

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: DMAH (DG de Qualitat Ambiental)
Normativa: RD 1796/2003

AI13. Immissió d'ozó: nombre d'hores en què s'ha superat el llindar d'informació a la població
(180 µg/m3/h)
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Les dades disponibles sobre immissions de partícules (PM10) no mostren una tendència clara en
els últims 5 anys, però permeten afirmar que la situació no és satisfactòria. Al voltant del 50% dels
punts de control fixos10 instal·lats a Catalunya supera els límits establerts en la normativa vigent, ja
sigui en relació amb la mitjana diària o anual. La zona litoral i prelitoral des del Vallès fins al camp
de Tarragona i les Terres de Ponent són les àrees més afectades. Per valorar aquestes dades cal
tenir present que els nivells de fons a Catalunya són més aviat alts a causa dels corrents d’aire
saharià que hi arriben. A més, l’aridesa pròpia d’algunes zones del país afavoreix la resuspensió de
partícules de terra. No obstant, les partícules més perilloses són les d’origen antròpic, ja siguin
primàries o secundàries (per exemple, per aerosolització de NOx o SO2), procedents de
combustions industrials o de vehicles de transport.

10 Les dades són representatives perquè en aquests punts se segueix el mètode analític de referència establert al Reial decret 1073/2002.

AI14. Immissió de partícules (PM10): punts de control en cada una de les zones de qualitat de
l'aire on s'han superat els límits legals establerts a la normativa vigent (%)

Nombre de punts Punts de control on el límit diari (*) Punts de control on el límit anual (**)
de control de PM10 s'ha superat més de 35 cops, tenint s'ha superat, tenint en compte

en compte el marge de tolerància (%) el marge de tolerància (%)

ZQA 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

1 8 8 15 14 15 12,5 12,5 20 78,6 80 87,5 25 93,3 35,7 40

2 13 11 11 13 16 53,8 9,1 36,4 76,9 37,5 61,5 45,5 63,6 30,8 18

3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

4 8 8 8 7 7 0 0 12,5 14,3 14,3 12,5 25 50 0 0

5 2 1 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2 2 2 1 2 100 50 50 100 100 100 100 50 100 50

7 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

8 2 2 2 2 2 100 0 0 0 0 50 50 0 0 0

9 1 1 1 1 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

14 1 1 1 1 1 100 0 0 0 100 0 100 100 100 0

Font: DMAH (DG de Qualitat Ambiental)
Normativa: RD 1073/2002; (*) 50 µg/m3 + marge de tolerància; (**) 40 µg/m3 + marge de tolerància
ZQA: zones de qualitat de l’aire. A les zones 10, 11, 12, 13 i 15 no hi ha equips de captació i mesurament de partícules

2000 2001 2002 2003 2004

Font: DMAH (DG de Qualitat Ambiental)
Normativa: RD 1796/2003

AI14. Immissió de partícules (PM10): punts de control a Catalunya on s'han superat els límits
legals establerts a la normativa vigent (%)

> 35 cops límit diari      Límit anual
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En el cas del NOx, els problemes de contaminació se circumscriuen a l’àrea de Barcelona i rodalies,
ja que la causa és exclusivament antròpica i deriva del trànsit i de l’aglomeració industrial i
energètica. Entre un 10% i un 20% dels punts de control de l’àrea de Barcelona superen els límits
establerts en la normativa vigent, ja sigui en relació amb la mitjana diària o anual.

2000 2001 2002 2003 2004

Font: DMAH (DG de Qualitat Ambiental)
Normativa: RD 1073/2002; (*) 200 µg/m3 NO2 + marge de tolerància; (**) 40 µg/m3 NO2 + marge de tolerància

AI15. Immissió de NOx: punts de control a la ZQA1 on s'han superat els límits legals establerts
a la normativa vigent (%)

Punts de control on el límit horari (*) s'ha superat més de 18 cops, tenint en compte el marge de tolerància (%)

Punts de control on el límit anual (**) s'ha superat, tenint en compte el marge de tolerància (%)
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129Sòl

El sòl és un medi natural bàsic per a la satisfacció de moltes necessitats humanes, com ara la
producció d’aliments i biomassa o la protecció de la qualitat de les aigües subterrànies. No obstant,
i a diferència d’altres àmbits naturals com l’aigua, l’aire o la biodiversitat, no hi ha encara una
política europea de protecció del sòl, però s’està treballant intensament per elaborar-la. El primer
pas es va donar l’any 2002, quan la Comissió va redactar la comunicació Cap a una estratègia
temàtica per a la protecció del sòl1, on es reconeix el caràcter no renovable del sòl a escala
temporal humana i l’acceleració de la seva degradació en les últimes dècades. El procés ha de
culminar amb la presentació d’una proposta de directiva marc per a la protecció del sòl.

A escala estatal, destaca la publicació recent del Reial decret 9/2005, pel qual s’estableix la relació
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls
contaminats.

D’acord amb aquest estat embrionari de les polítiques, els indicadors seleccionats s’han classificat
en dos temes:

• Ús del sòl
• Sòls contaminats.

1 COM (2002) 179
2 El desfasament temporal entre l’obtenció de la informació i l’elaboració de la cartografia corresponent és inevitable, ja que la interpretació de les

ortofotos és complexa i costosa.

Ús del sòl

L’ús que es fa del sòl per satisfer les necessitats humanes i per desenvolupar les activitats
econòmiques és clau per entendre la qualitat dels ecosistemes i l’estat general del medi ambient.
Elaborar la cartografia dels usos o les cobertes del sòl és necessari com a suport a la política
ambiental i a determinades polítiques sectorials com ara el desenvolupament regional o
l’agricultura. En termes generals, tres grans categories d’ús del sòl dominen en el territori: l’ús
forestal, l’agrícola i el medi urbà.

Per determinar amb certa precisió quins són els usos del sòl a Catalunya, es disposa de tres fonts
bàsiques:

• Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC), elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (CREAF)

• Mapa d’usos del sòl de Catalunya (MUSC), elaborat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya
• Corine Land Cover (CLC), elaborat per l’Agència Europea de Medi Ambient.

La primera versió del MCSC representa les cobertes de Catalunya de l’any 1993 i es basa en
ortofotografies 1:25.000. La publicació de la segona versió, corresponent al període 2000-2003 i
basada en ortofotografies 1:5.000 amb un píxel de 0,5 m de costat, es preveu per a l’any 20072,
però ja és disponible la informació corresponent a la regió metropolitana de Barcelona i a les
comarques de Girona. Cada full complet del mapa representa uns 125 km2 i la superfície mínima de
digitalització és de 500 m2. 

El MUSC es basa en imatges de satèl·lit LANDSAT amb un píxel de 30 m de costat, i ja té quatre
versions disponibles, a escala 1:250.000, corresponents als anys 1987, 1992, 1997 i 2002.
Malauradament, les dades de 1987 no són del tot comparables, perquè entre aquesta versió i les
següents es van produir canvis metodològics substancials.
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Les cartografies de referència anteriors s’elaboren a partir d’ortofotos o imatges de satèl·lit obtingudes
en diferents vols realitzats sobre uns mateixos territoris i en períodes de temps comparables. No
obstant això, les diferències metodològiques, de llegenda i d’escala sovint aconsellen no treure
conclusions bàsiques a partir de comparacions creuades.

Els indicadors seleccionats a la categoria Ús del sòl avaluen l’evolució dels diferents tipus de
cobertes en els darrers anys i aprofundeixen en un aspecte específic de gran transcendència des
del punt de vista de la gestió sostenible del sòl: el segellament. S’entén per segellament el
recobriment de la superfície del sòl per una capa impermeable, com a resultat de l’execució de
cimentacions i pavimentacions per a la construcció d’edificis, infraestructures i àrees urbanes,
comercials o industrials, que implica la pèrdua, en major o menor grau, de la seva capacitat
d’infiltració d’aigua. 

A diferència del que passa amb la resta de cobertes, on les transformacions poden produir-se tant
en un sentit com en l’altre, la conversió a sòl urbà o viari és un procés pràcticament irreversible. En
particular, un sòl segellat es pot considerar pràcticament irrecuperable per a les activitats agrícoles
o ramaderes extensives.

El segellament del sòl s’avalua indirectament amb indicadors d’urbanització, la qual cosa es
justifica pel fet que la pràctica totalitat del sòl urbà està segellada. En efecte, segons dades del
MCSC de 2000, les cobertes urbanes amb una presència important d’algun tipus de vegetació i
que, per tant, estan només parcialment segellades representen menys del 10% del sòl urbà total.

En particular, el control de la pressió urbanística als municipis litorals passa per la superació dels
reptes clau que recull l’Estratègia per a la gestió integrada de zones costaneres (GIZC) a Catalunya3:

• Restringir desenvolupaments urbanístics futurs d’àrees costaneres no ocupades
(recomanació europea)

• Assolir un territori natural més endreçat on es minimitzi la fricció entres les funcions urbanes
i ecològiques del patrimoni litoral (Generalitat de Catalunya).

130

3 Aquesta Estratègia es va redactar, per iniciativa de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat i amb la col·laboració del

Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en resposta a la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de

2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient (DOCE L 197, de 21.07.2001), i a la Recomanació

europea en la matèria. Té caràcter de pla experimental d’aproximació a mesures no normatives de gestió integrada de les zones costaneres.

Ús del sòl - indicadors seleccionats

Codi Indicador 

SO1 Usos del sòl

SO2 Usos del sòl a la regió metropolitana de Barcelona

SO3 Usos del sòl a les comarques de Girona

SO4 Urbanització del sòl a les zones costaneres

SO5 Densitat de població als municipis litorals

SO6 Construcció residencial als municipis litorals
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Indicadors d’ús del sòl

L’evolució dels usos del sòl a Catalunya s’avalua a partir de les dades de 1992, 1997 i 2002 del
Mapa d’usos del sòl de Catalunya (MUSC), ja que és l’única sèrie homogènia disponible de tot el
territori. També s’ha utilitzat el Corine Land Cover (CLC) per verificar les dades de creixement de
les zones urbanes.

Entre 1992 i 1997, es produeix un descens de la superfície boscosa com a resultat dels grans incendis
de 1994, que van cremar prop de 60.000 ha de coberta arbrada bàsicament a les comarques de
Tarragona i Barcelona. L’augment de la superfície boscosa a Catalunya entre 1997 i 2002 és tan
lleuger (unes 1.800 ha) que es pot afirmar que en els darrers anys el bosc es manté pràcticament
estable. Les pèrdues provocades pels incendis forestals d’aquest període es compensen amb la
transformació en bosc de zones de matollars o agrícoles abandonades.

La superfície ocupada pels conreus disminueix d’unes 55.000 ha entre 1992 i 1997 i d’unes 5.600
ha entre 1997 i 2002, com a conseqüència del despoblament del món rural que, de manera lenta
però generalitzada, continua produint-se a Catalunya. La majoria de terrenys de conreus abandonats
allunyats dels grans nuclis poblats acaben sent colonitzats de manera natural pels matollars o el
bosc, i, els que són propers a les grans ciutats o la costa, són absorbits pel creixement urbanístic.

La superfície de matollars, prats i herbassars creix notablement entre 1992 i 1997 perquè bona part
de les zones cremades es comptabilitzen ara com a matollars. Entre 1997 i 2002, la superfície es
redueix d’unes 7.000 ha. L’avanç del bosc, l’expansió urbanística i la transició del pasturatge
tradicional a l’estabulació del bestiar són causes diverses que incideixen en aquesta reducció.

La tendència al creixement de la superfície urbanitzada és la més clara de totes les observades.
Entre 1992 i 2002, aquest tipus de coberta ha experimentat un augment de gairebé 36.000 ha, en
detriment d’altres cobertes, bàsicament, conreus, matollars, prats i herbassars.

El Corine Land Cover també cobreix tot Catalunya, però és una font menys fiable, perquè infravalora
la superfície urbanitzada. El creixement de l’àrea urbanitzada en la dècada 1992-2002 obtingut a partir
de les imatges de satèl·lit LANDSAT (base del MUSC) és més del triple que l’obtingut en la dècada
1990-2000 amb el CLC. La raó d’aquesta discrepància rau en la metodologia: el CLC només
considera urbanes les aglomeracions amb més de 25 ha d’extensió, i només comptabilitza com a
carreteres les que tenen més de 100 m d’amplada, és a dir, les autopistes. No obstant això, el CLC
dóna una informació relativa interessant sobre el tipus de canvi produït. Les 9.600 ha de sòl que s’han
urbanitzat en la dècada 1990-2000 segons el CLC han substituït 8.066 ha de sòl agrícola i 1.534 ha
de sòl forestal. En altres paraules, la major part de les noves àrees urbanes (el 84%) han estat
construïdes sobre terrenys d’antigues explotacions agrícoles.

SO1. Usos del sòl (ha)

1992 1997 2002

Matollars, prats i herbassars 889.001 925.429 918.492

Altres superfícies forestals 102.432 109.178 111.853

Total superfície forestal 1.989.590 2.017.263 2.014.784

Conreus 1.106.947 1.050.525 1.044.937

Superfície urbanitzada 116.063 142.735 151.976

Total superfície 3.212.601 3.210.523 3.211.697

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (Mapa d'usos del sòl de Catalunya)
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L’anàlisi de l’evolució dels principals tipus d’usos del sòl a la gran corona metropolitana de
Barcelona i a les comarques gironines s’efectua a partir de les dades de 1993 i 2000/2001 del Mapa
de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC). Aquesta anàlisi es podrà estendre a tot el territori català
quan s’hagi completat la segona versió del MCSC que incorporarà les dades corresponents als
anys 2002 i 2003. 

El primer àmbit inclou la pràctica totalitat de set comarques: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el
Barcelonès, el Garraf, gran part del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallés Oriental, i ocupa una
extensió de terreny de 324.147 ha. Pot assimilar-se a la regió metropolitana de Barcelona (RMB).
L’àmbit de les comarques gironines té una superfície de 628.983 ha i inclou sis comarques
completes —l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva—
i quasi tot el Ripollès, gairebé la meitat d’Osona i una petita part del Maresme i del Vallès Oriental.
En conjunt, els dos àmbits representen aproximadament un terç de la superfície total de Catalunya.

Als dos àmbits s’observa un augment de la superfície forestal. Aquest augment es concentra en
superfícies de matollars, prats i herbassars com a resultat, bàsicament, de l’abandonament de
conreus i pastures o de la colonització de terrenys afectats pels incendis forestals. L’augment de la
superfície de matollars és especialment notable.

A les comarques gironines hi ha un lleuger augment del bosc, però la disminució a l’àmbit
metropolità és suficient per invertir el resultat conjunt. Aquesta petita disminució és conseqüècia
dels incendis forestals, malgrat que els grans incendis de la dècada 1993-2003 s’han produït fora
de l’àmbit analitzat (incendis del Berguedà, el Bages i la Terra Alta de 1994; incendi del Solsonès de
1998). No obstant, la coberta boscosa conjunta dels dos àmbits cobreix més del 40% del total de
boscos de Catalunya.

La superfície urbanitzada (nuclis urbans, urbanitzacions, àrees comercials i industrials i
infraestructures viàries) a les comarques de Girona ha crescut un 35% en 7 anys, un creixement que
duplica el que s’ha produït a la regió metropolitana de Barcelona. No obstant això, la pressió sobre
el sòl és, en general, més important a la RMB, ja que l’any 2000 el 18,7% de la superfície de la regió
metropolitana era zona urbanitzada, mentre a les comarques de Girona només ho era el 4,6%.

En el conjunt dels dos àmbits territorials analitzats, el matollar i la urbanització són els usos del sòl
que més han crescut en el període 1993-2000, amb un 27,8% i un 22,3%, respectivament. El major
descens s’ha produït en els conreus amb un 14,7%.
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Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (Mapa d'usos del sòl de Catalunya)
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SO2-SO3. Usos del sòl a la regió metropolitana de Barcelona i a les comarques de Girona (ha)

Regió metropolitana de Barcelona Comarques de Girona
1993 2000 1993 2000

Bosc 133.582 127.991 367.602 369.799

Matollar1 42.508 55.547 48.084 60.261

Prats i herbassars 4.138 6.968 18.647 20.223

Altres forestal2 4.936 3.652 13.331 8.320

Total forestal 185.164 194.158 447.664 458.604

Aigües continentals 455 495 2.673 2.308

Conreus3 84.546 67.150 155.834 137.963

Urbà i viari4 51.914 60.730 21.635 29.206

Altres5 1.998 1.615 985 902

Total (*) 324.076 324.147 628.789 628.983

Font: CREAF (Mapa de cobertes del sòl de Catalunya)
1 Inclou boscos cremats.
2 Rocams, tarteres, zones de vegetació escassa o nul·la, vegetació d'aiguamolls, platges, glaceres i congestes.
3 Inclou els conreus abandonats i, també, els canals artificials i les basses agrícoles.
4 Inclou tota mena de superfícies construïdes, sòls urbans nus, zones lúdiques i esportives, zones verdes urbanes, zones verdes associades a les
vies de comunicació, infraestructures de comunicació.
5 Inclou les zones d'extracció minera, les salines i els abocadors.
(*) Les variacions en els àmbits són conseqüència de petits canvis en els límits comarcals o nacionals i de canvis en els límits de la costa

SO4. Urbanització del sòl a les zones costaneres. Evolució de les ha urbanitzades segons
índex 1987 = 100

1987 1992 1997 2002

Font: DMAH a partir del Mapa d'usos del sòl de Catalunya (Institut Cartogràfic de Catalunya)
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A la costa, el grau d’urbanització augmenta a mesura que es consideren franges de sòl més
properes al mar. Així, la franja d’1 km des de la línia de costa tenia l’any 2002 un grau d’urbanització
del 35,2%, mentre a la franja de 10 km la superfície urbanitzada era del 16%. Ara bé, el ritme de
creixement de la urbanització en els últims 15 anys ha seguit una pauta inversa. En el període 1987-
2002, la urbanització en la franja d’1 km ha crescut un 42%, mentre que a la de 10 km ha crescut
un 56%. Això és símptoma de saturació de la franja més propera al mar, que fa que la pressió es
desplaci cap a una segona franja més interior.
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L’evolució de la densitat de població mostra una tendència similar, ja que els municipis costaners
perden densitat de població en relació amb la mitjana de Catalunya, i, per tant, més encara
respecte als municipis d’interior. L’any 2003, els municipis litorals tenien una densitat mitjana de
població de 1.408 hab./km2, un 6,1% més que l’any 1981, mentre que en el mateix període la
densitat de població mitjana dels municipis interiors va créixer d’un 18,3%, fins als 125 hab./km2.

SO5. Densitat de població als municipis litorals. Canvi total en el període 1981-2003 (%)

Municipis litorals Municipis interiors Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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SO5. Densitat de població als municipis litorals. Evolució segons índex Catalunya = 100

Municipis litorals Municipis interiors Catalunya

1981 711 57 100

1991 704 57 100

2001 669 60 100

2003 670 60 100

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

SO6. Construcció residencial als municipis litorals. Evolució del nombre de les primeres i
segones residències segons índex 1981 = 100 
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Finalment, l’anàlisi de la construcció residencial als municipis del litoral català mostra que, en els últims
anys, la construcció de primeres residències s’ha estancat a les comarques de Barcelona i ha crescut
molt a Girona i Tarragona, mentre les segones residències creixen més a Barcelona i Tarragona que a
Girona. Això suggereix que la població busca la seva primera residència costanera fora del litoral de
les comarques de Barcelona, ja sigui en nous habitatges o en segones residències reconvertides.
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D’acord amb el Reial decret 9/20051, un sòl contaminat és “aquell les característiques del qual han
estat alterades negativament per la presència de contaminants químics de caràcter perillós d’origen
humà, en concentració tal que comporti un risc inacceptable per a la salut humana o el medi
ambient, i així hagi estat declarat mitjançant resolució expressa”.

L’origen d’un sòl contaminat pot ser divers. Entre les causes principals, es poden destacar una
mala gestió dels residus, males pràctiques en instal·lacions industrials o bé accidents en el
transport, l’emmagatzematge o la manipulació de productes químics.

Els sòls contaminats poden representar un risc per a la salut humana i els ecosistemes, a més d’una
pèrdua de recursos (per exemple, aigua subterrània o el recurs sòl mateix). Molts cops, les
conseqüències dels sòls contaminats no s’identifiquen immediatament i els perills potencials poden
trigar anys o dècades a manifestar-se, quan els efectes ja hagin adquirit una magnitud important.

La Unió Europea no té encara una política específica de sòls contaminats, però s’està elaborant en
el marc de l’Estratègia europea de protecció de sòls. L’any 1999, l’Agència Europea de Medi
Ambient va estimar que el nombre d’àrees contaminades a l’Europa occidental se situava entre
300.000 i 1.500.000, xifres que demostren la gravetat del problema, conseqüència de dècades d’un
creixement intens de l’activitat industrial i de consum sense unes bones pràctiques de gestió
ambiental prou desenvolupades i respectades. El cost de recuperació d’aquest passiu ambiental
pot arribar a ser molt superior al que hagués tingut la seva prevenció abans que s’originés.

A Catalunya, a finals dels anys 1980, es van dur a terme els primers inventaris d’emplaçaments
potencialment contaminats, amb l’objectiu d’identificar aquells que poguessin suposar un risc per
al medi ambient o la salut humana. Posteriorment, s’han completat aquests inventaris i es
mantenen actualitzats incorporant els nous emplaçaments que s’identifiquen gràcies a la
informació recopilada a través de denúncies, registre d’accidents, etc.

Un cop avaluada tota la informació disponible, a finals de l’any 2004 s’havien identificat 1.512
emplaçaments que podien presentar algun tipus de contaminació. Després d’una valoració més
exhaustiva cas per cas, els emplaçaments que al llarg dels anys i fins a finals de 2004 s’havien detectat
com a sòls potencialment contaminats eren 455, dels quals 237 s’havien ja recuperat totalment.

La informació recopilada al llarg d’aquest procés de caracterització i gestió de sòls a Catalunya ha
servit de base per elaborar els indicadors seleccionats. Caldrà veure en un futur com evolucionen
aquestes dades amb l’aplicació del Reial decret 9/2005.

El Reial decret defineix les eines per identificar i caracteritzar aquells sòls que poden ser declarats
contaminats, i estableix l’obligatorietat de la seva recuperació. L’aprovació del Reial decret deixa a les
diferents comunitats autònomes una tasca important a fer, com és el desenvolupament d’un marc
normatiu específic, i els instruments tècnics que permetin homogeneïtzar els criteris d’avaluació i
valoració de la documentació generada en cadascuna de les fases de gestió d’un sòl contaminat.

Sòls contaminats

Sòls contaminats - indicadors seleccionats

Codi Indicador 

SO7 Nombre d’emplaçaments identificats com a potencialment contaminats

SO8 Emplaçaments potencialment contaminats: origen de la contaminació del sòl 
per tipus d’activitat

SO9 Emplaçaments potencialment contaminats: contaminants principals

SO10 Emplaçaments potencialment contaminats: classificació segons l’etapa de gestió
en què es troben

1 BOE 15, de 18.1.2005, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de 

sòls contaminats.
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Dels 455 emplaçaments potencialment contaminats identificats a Catalunya a finals de 2004, un
52% (és a dir, 237 emplaçaments) han estat ja completament recuperats i un 20% eren en procés
de recuperació. Cal destacar també que un 5% es trobaven en l’etapa d’avaluació detallada, que
inclou una anàlisi del risc que l’emplaçament representa per a la salut humana i el medi ambient.
Aquesta informació és bàsica per decidir si el sòl es declara contaminat i, en conseqüència, ha de
ser objecte de recuperació.

Indicadors de sòls contaminats

Encara que s’han identificat nombroses activitats generadores de sòls potencialment contaminats,
poden destacar-se’n tres de principals: les pèrdues, abocaments o males pràctiques de gestió de
primeres matèries o residus en instal·lacions industrials i comercials; els antics abocadors que
funcionaven sense les mesures de protecció i control necessàries, i l’abocament incontrolat de
residus. Aquestes tres activitats són responsables del 94% dels sòls potencialment contaminats
identificats fins ara a Catalunya.

SO7. Nombre d'emplaçaments identificats com a potencialment contaminats, 2004

Identificats (*) 1.512

Potencialment contaminats 455

Font: Agència de Residus de Catalunya
(*) Els primers treballs d'identificació a Catalunya van portar-se a terme a finals dels anys 1980

SO8. Emplaçaments potencialment contaminats: origen de la contaminació del sòl per tipus 
d'activitat (% sobre el total)
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20,7%
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64,5%

Emplaçaments industrials o comercials

Antics abocadors

Abocaments incontrolats

Dragatge en ports

Accidents de transport

Emplaçaments miners

Altres

Font: Agència de Residus de Catalunya

Olis minerals, metalls pesants, pesticides, PCB i d’altres hidrocarburs són els contaminants
principals que s’han identificat en els sòls potencialment contaminats.

SO9. Emplaçaments potencialment contaminats: contaminants principals (% sobre el total)
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Olis minerals
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Font: Agència de Residus de Catalunya

SO10. Emplaçaments potencialment contaminats: classificació segons l'etapa de gestió
en què es troben (% sobre el total)

5%

12%

11%

20%

52%

Reconeixement preliminar

Avaluació preliminar

Avaluació detallada

Actuacions de recuperació

Actuació acabada

Font: Agència de Residus de Catalunya
L'actuació pot donar-se per acabada en qualsevol de les fases preliminars o d'avaluació
detallada si es demostra que no calen mesures de recuperació
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En el Conveni sobre la diversitat biològica (CDB) signat l’any 1992 per 157 països, entre els quals
Espanya, la diversitat biològica o biodiversitat es defineix com “la variabilitat d’organismes vius
de qualsevol font, inclosos els ecosistemes terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics, i els
complexos ecològics dels quals formen part; comprèn la diversitat dins de cada espècie, entre les
espècies i dels ecosistemes”. 

Al marge del seu valor intrínsec com a riquesa genètica, la biodiversitat, entesa en el sentit ampli
de la definició del CDB, proporciona a la societat béns i serveis de valor inestimable com ara
l’aprovisionament d’aliments bàsics, fusta i fibres naturals, la formació i conservació del sòl, la
contribució a la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la fixació de carboni i la descomposició i
detoxificació de residus, entre d’altres.

En els últims temps, es comencen a posar de manifest els greus impactes que l’acció humana està
provocant sobre la biodiversitat. La pèrdua de diversitat biològica es pot definir com “la reducció
qualitativa o quantitativa a llarg termini o permanent dels components de la diversitat biològica i del
seu potencial d’oferir béns i serveis”1. 

Per avaluar l’estat de la biodiversitat, s’utilitzen dos tipus d’indicadors:
• d’hàbitats
• d’espècies

En un sentit estricte, la biodiversitat està molt més lligada al concepte d’espècie, però el gran
nombre d’espècies existents, i el fet que moltes ni tan sols es coneixen, fa necessari recórrer als
indicadors d’hàbitats. Indirectament, aquests indicadors serveixen per avaluar, amb un grau
d’aproximació prou satisfactori, l’estat de les poblacions de les diferents espècies que hi habiten.
En les cinc darreres dècades, les transformacions d’ecosistemes causades per intervenció humana
han estat més ràpides i han afectat un territori més extens que en qualsevol altre període de la
història2. La pèrdua de biodiversitat derivada d’aquestes transformacions es produeix a un ritme
cada cop més accelerat i ja és irreversible per a algunes espècies. 

Entre els factors que han originat la pèrdua d’espècies i la degradació, reducció o destrucció de
llurs hàbitats, cal destacar, d’una banda, els canvis d’ús del sòl, com ara la conversió de terrenys
forestals en zones urbanes (residencials o industrials), terres de conreu o pasturatge, i, d’altra
banda, la sobreexplotació de recursos hídrics: l’extracció d’aigua que no respecta el cabal ecològic
amenaça la supervivència de nombrosos ecosistemes aquàtics i riberencs.

També exerceixen pressions sobre la biodiversitat la intensificació de l’agricultura i la ramaderia, el
canvi climàtic (per exemple, afavoreix l’homogeneïtzació d’espècies arreu del món), la
contaminació del medi (per exemple, l’alliberament de nutrients als rius), la construcció de grans
infraestructures lineals que fragmenten els hàbitats de les espècies, la proliferació d’espècies
invasores o el turisme insostenible.

La pèrdua de biodiversitat implica la progressiva reducció o degradació dels múltiples serveis que els
ecosistemes presten a la Humanitat i amenaça el grau de benestar assolit als països desenvolupats,
en el sentit més ampli de la paraula. Els impactes més preocupants són: l’erosió del sòl, la pèrdua de
fertilitat, la disminució de la productivitat agrícola, el deteriorament de la qualitat de l’aigua, la
proliferació de plagues, la disminució dels recursos pesquers, l’augment dels danys ocasionats per
desastres naturals o la pèrdua de primeres matèries necessàries per a la fabricació de medicaments. 

“Biodiversitat i natura” és una de les quatre àrees prioritàries definides en el VIè Programa d’acció
comunitari en matèria de medi ambient3 i la pèrdua de biodiversitat és una de les 6 tendències
insostenibles prioritàries identificades en l’Estratègia europea de desenvolupament sostenible4.
L’objectiu d’aconseguir resultats significatius en la lluita contra la pèrdua de biodiversitat abans de
2010 ha estat marcat com a prioritari tant a la reunió de Gotemburg (2001) per al llançament de
l’Estratègia europea de desenvolupament sostenible com a escala global a la Cimera de
Desenvolupament Sostenible de Johannesburg (2002). 

Biodiversitat i natura 139

1 Decisió VII 30 de la Conferència de les Parts del Conveni sobre la Diversitat Biològica.
2 Informe de síntesi de 2005 de l’Avaluació dels ecosistemes del mil·lenni (EEM o Ecomil·lenni).
3 Establert mitjançant la Decisió núm. 1600/2002/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juliol de 2002.
4 COM (2001) 264 final.

observatori.qxd  13/4/06  10:15  Página 139



L’Estratègia europea en matèria de biodiversitat5 ofereix el marc d’acció per al compliment de
les disposicions del Conveni sobre la diversitat biològica a cada estat membre des de l’òptica de
la integració de la política ambiental en matèria de protecció de la biodiversitat en les polítiques
sectorials, i té com a objectiu bàsic la prevenció de les causes de reducció o pèrdua significativa
de biodiversitat en la font.

Els principals instruments de la UE en matèria de fauna i flora silvestre són:

• Directiva 79/409/CEE6, relativa a la conservació d’aus silvestres. Té per objectiu la protecció,
administració i regulació de l’explotació de totes les espècies d’aus que viuen normalment en
estat salvatge en el territori europeu dels estats membres.

• Directiva 92/43/CEE7, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres. Té per objecte contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu dels estats membres.

D’acord amb el que determina l’article 6 del Conveni sobre la diversitat biológica, el Govern
espanyol va elaborar l’Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica, aprovada el desembre de 1998. Aquest document conclou que Espanya té una gran
riquesa biològica que cal conservar, però en els últims temps molts dels seus components han patit
un procés de degradació molt important que cal aturar i fins i tot invertir.

Per la seva part, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat l’Estratègia catalana per
a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, que té un doble objectiu:

- eliminar o reduir les amenaces que comprometen la conservació dels components de la
biodiversitat a casa nostra i, en allò que depèn de nosaltres, les que incideixen arreu del món  

- garantir que els usos i aprofitaments que es fan dels components de la biodiversitat a
Catalunya siguin sostenibles.

Així mateix, el Govern català treballa en l’elaboració de la Llei sobre biodiversitat - patrimoni natural.

Els indicadors de “Biodiversitat i natura” seleccionats s’han classificat en tres subtemes: 
- Ecosistemes
- Espècies
- Boscos i fusta
- Recursos pesquers.

140

5 COM (98) 42BF5
6 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres.
7 Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
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Ecosistemes

El Conveni sobre la diversitat biològica (CDB) defineix ecosistema com “un complex dinàmic de
comunitats vegetals, animals i microorganismes i el seu medi no vivent que interactuen com una
unitat funcional”. El concepte d’hàbitat, en un sentit estrictament biològic, fa referència al medi en
què existeix de manera natural una espècie. En els últims anys, però, amb la introducció de la
terminologia de la Directiva d’hàbitats8, ecosistema i hàbitat s’utilitzen gairebé com a sinònims.

La Directiva d’hàbitats, que recull l’anterior Directiva d’aus silvestres, defineix dues categories
d’hàbitats naturals: els d’interès comunitari i els prioritaris, i tres categories bàsiques de protecció:
els Llocs d’Importància Comunitària (LIC), les Zones Especials de Conservació (ZEC) i les Zones
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Hàbitats naturals d’interès comunitari
- Els que estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural
- Els que presenten una àrea de distribució natural reduïda a causa de la seva regressió o de la

seva àrea intrínsecament restringida.
- Els que constitueixen exemples representatius de característiques típiques d’una o diverses

de les cinc regions biogeogràfiques següents: alpina, atlàntica, continental, macaronèsia i
mediterrània.

Hàbitats naturals prioritaris
- Els amenaçats de desaparició. La seva conservació suposa una especial responsabilitat per

a la Comunitat.

La xarxa Natura 2000 es crea en virtut de l’establert a l’article 3 de la Directiva d’hàbitats, on es
defineix com una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació. Formen
part de la xarxa Natura 2000 els llocs d’importància comunitària (LIC) que, posteriorment i per
designació dels estats membres, passen a la categoria de zones especials de conservació (ZEC), i
les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) designades pels estats membres en compliment
de les disposicions de la Directiva d’aus silvestres. 

Procés de constitució de la xarxa Natura 2000

XARXA
NATURA

2000

DIRECTIVA D’AUS
SILVESTRES ZEPA

LIC ZECDIRECTIVA
D’HÀBITATS

Cal remarcar que els hàbitats naturals d’interès comunitari no són hàbitats protegits, sinó
catalogats, és a dir, només són objecte de conservació unes mostres representatives de cada
hàbitat que passen a formar part de la xarxa Natura 2000 amb la categoria de llocs d’importància
comunitària.

8 Directiva 92/43/CEE

141
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A Catalunya, les categories jurídiques de protecció es defineixen a la Llei 12/1985, d’espais
naturals:

• El Pla d’espais d’interès natural (PEIN) té per objecte la delimitació i l’establiment de les
determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals9 la conservació dels
quals es considera necessari assegurar, d’acord amb els valors científics, ecològics,
paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. Actualment, alguns
espais de la xarxa Natura 2000 no estan inclosos encara al PEIN, però aquesta situació es
corregirà quan es doni per acabada la constitució definitiva de la xarxa europea.

• Els Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)10. La Llei estableix que la declaració d’un
espai com a ENPE implica la inclusió automàtica de la totalitat d’aquest espai en el PEIN. Els
ENPE estan subjectes a un nivell de protecció superior a l’establert al PEIN. Es tracta d’àrees
protegides amb una gestió específica molt més exigent i que implica un major esforç
d’inversió.

La suma dels territoris coberts pel PEIN i la part de la xarxa Natura 2000 no inclosa al PEIN
representa l’àmbit del Sistema d’Espais Protegits de Catalunya (SEP). Sovint, sobre un mateix
fragment de territori, s’encavalquen diferents categories de protecció, els límits de les quals poden

9 Als efectes de la Llei 12/1985, s’entenen per espais naturals els que presenten un o diversos ecosistemes, no essencialment transformats per
l’explotació i l’ocupació humanes, amb espècies vegetals o animals d’interès científic o educatiu i els que presenten paisatges naturals de valor estètic.
10 Parcs nacionals, paratges naturals d’interès nacional, reserves naturals i parcs naturals.

Indicadors d’ecosistemes

L’any 1992, es va aprovar el PEIN i es van protegir d’un sol cop 638.742 ha terrestres. Des
d’aleshores, el PEIN s’ha anat modificant, però la superfície protegida només ha augmentat d’un
5,2% fins a finals de 2004, quan 671.632 ha terrestres estaven protegides, és a dir, un 22,4% de la
superfície de Catalunya. A l’àmbit marí, la superfície protegida és de 7.313 ha, amb un increment
del 19,5% en relació amb l’any 1992.

A finals de 2004, la xarxa Natura 2000 aprovada a Catalunya ocupava 619.985 ha terrestres i 7.353
ha marines. A l’àmbit terrestre, una petita part de la xarxa no és inclosa en el PEIN, de manera que
el sistema d’espais protegits de catalunya (PEIN+xarxa) ocupava 720.331 ha a finals de 2004. És
previst de corregir aquesta situació, ja que no té sentit que una part de Natura 2000 no formi part
del PEIN.

Ecosistemes - indicadors seleccionats

Codi Indicador 

BN1 Superfície del sistema d’espais protegits

BN2 Superfície terrestre d’espais protegits al litoral

BN3 Gestió d’espais protegits que limiten amb el mar: superfície amb plans especials
de protecció o delimitació

BN1. Superfície del sistema d'espais protegits a Catalunya (ha)

Terrestres Marines

1992 31/12/04 1992 31/12/04

PEIN 638.742 671.632 7.313 8.737

Xarxa Natura 2000 0 619.985 0 7.353

PEIN + xarxa Natura 2000 638.742 720.331 7.313 8.737

Font: DMAH (Servei de Planificació i Gestió de l'Entorn Natural)
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Quant al litoral, el grau de protecció és variable en funció de la proximitat a la línia de costa. A
l’àmbit situat a la franja d’1 km d’amplada comptant des de la línia de costa, el grau de protecció
és més elevat (30,1% protegit) que a la franja de 10 km d’amplada (22,4% protegit) o als municipis
litorals (24,4% protegit). Dels percentatges anteriors, es dedueix que el grau de protecció a la franja
d’amplitud de 10 km des de la línia de costa i als municipis litorals és molt similar al relatiu a tot
Catalunya. L’única zona que, per l’especial vulnerabilitat dels seus hàbitats, té un grau de protecció
més elevat és la franja d’amplitud d’1 km des de la línia de costa (30,1% protegit).

BN2. Superfície terrestre d'espais protegits al litoral (ha)

Franja d'1 km des Franja de 10 km des Municipis
de la línia de costa de la línia de costa litorals

ZEPA incloses al PEIN 6.532 13.135 11.402
(xarxa Natura 2000)

PEIN 14.363 87.363 52.757

ZEPA no incloses al PEIN* 22 59 59

Total espais protegits 14.385 87.421 52.815

Total àmbit 47.800 390.000 216.280

Font: DMAH (Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat)
* El PEIN engloba tot l’espai protegit excepte dos polígons de ZEPA situats al delta del Llobregat, de superfícies respectives 36,8 ha i 21,8 ha. Formen
part del PEIN els espais declarats ENPE (parcs naturals, paratges naturals d’interès nacional, reserves naturals de fauna salvatge, reserves naturals
integrals i reserves naturals parcials) i les Zones Perifèriques de Protecció (ZPP) que envolten dues reserves naturals parcials del delta del Llobregat.

Amb el decurs dels anys, la superfície coberta pel PEIN tendirà a estabilitzar-se i aquest indicador
tindrà menys rellevància. El camí on hi ha tasca per endavant en l’exercici de protecció dels espais
naturals és bàsicament l’aprovació dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge
dels esmentats espais o de plans especial de delimitació. Es tracta de plans obligatoris que han de
recollir les condicions particulars de protecció i de gestió (els primers ho fan d’una manera més
extensa i complexa que els segons).

Si es consideren els 18 espais PEIN que limiten amb el mar (9 incorporen també protecció de zona
marina), els plans de protecció especial que actualment són en fases d’aprovació diferents
cobreixen prop del 80% de la superfície marina i prop del 40% de la superfície terrestre incloses al
PEIN.

BN3. Gestió d'espais protegits que limiten amb el mar (*): superfície amb plans especials 
de protecció o delimitació, 2004 (%)

Superfície marina (8.133 ha) Superfície terrestre (59.394 ha) Superfície total (67.527 ha)

Font: DMAH (Direcció General del Medi Natural)
(*) L'any 2004, 18 espais protegits limiten amb el mar i 8 incorporen una part de la superfície protegida dins del mar
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Espècies

Actualment, s’estima que a tot el món hi ha desenes de milers d’espècies animals i vegetals
amenaçades de desaparició. En els darrers segles, el ritme d’extinció de les espècies ha augmentat
de l’ordre de 1.000 vegades en comparació amb altres èpoques1. De les 38.046 espècies avaluades
per la IUCN2 l’any 2004 (un 2,5% d’1.545.000 espècies que té documentades), 15.503 estan
amenaçades d’extinció, 153 de les quals ho eren a Espanya. Però això només és la punta de
l’iceberg. Es desconeix quantes espècies hi ha a la Terra i el seu estat de conservació. El nombre
total d’espècies identificades al món és d’1,75 milions. Però més de les dues terceres parts són
insectes i altres invertebrats, el seguiment dels quals és molt difícil. Una estimació del nombre total
d’espècies és 14 milions. Els únics grups que estan ben avaluats per la IUCN són els ocells, els
amfibis i els mamífers, amb un 100% els dos primers i un 90% l’últim, del total d’espècies descrites
a cada grup. El 31% dels amfibis, el 23% dels mamífers i el 12% dels ocells avaluats estan
amenaçats d’extinció. D’acord amb la UE3, al continent europeu, el 42% dels mamífers, el 15% dels
ocells, el 30% dels amfibis i el 45% dels rèptils estan amenaçats d’extinció.

L’annex I de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació d’aus silvestres, enumera les espècies
objecte de mesures de conservació especial, amb la finalitat d’assegurar-ne la supervivència i
reproducció en l’àrea de distribució. S’identifiquen fins a 181 espècies i subespècies en perill i per a les
quals els Estats membres hauran de designar àrees de protecció especial.
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1 Informe de Síntesi de l’Avaluació dels ecosistemes del mil·lenni. ONU, 2005.
2 Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, amb seu a Suïssa. La IUCN manté actualitzat l’inventari mundial de l’estat de conservació
d’animals i plantes, i recopila dades de milers de científics i conservacionistes d’arreu del món. En particular, elabora la Llista vermella d’espècies
amenaçades, que inclou tots els tàxons considerats portadors de diversitat genètica o com a elements estructurals fonamentals dels ecosistemes que
estan en perill d’extinció, i pretén ser la base de la presa de decisions en matèria de protecció de la biodiversitat des de l’escala local fins a l’escala
global. 
3 Biodiversity Loss: Facts and Figures. 2004.

Espècies d’aus objecte de mesures de conservació especial 

Espècies amenaçades d’extinció

Espècies vulnerables a determinades modificacions dels seus hàbitats

Espècies considerades rares perquè les seves poblacions són escasses o perquè la seva 
distribució local és limitada

Altres espècies que requereixen una atenció particular a causa del caràcter específic del seu 
hàbitat

Font: Directiva 79/409/CEE

La Directiva 92/43/CEE d’hàbitats complementa la Directiva 79/409/CEE i estableix el marc
normatiu per a la configuració d’un sistema general de protecció per a determinades espècies de
flora i fauna al territori de la UE. L’atenció se centra especialment en les espècies d’interès
comunitari i les espècies prioritàries.

Espècies Les que estiguin en perill, excepte aquelles l’àrea de distribució natural de les quals
d’interès s’estengui de manera marginal en el territori que constitueix l’àmbit de la Directiva
i
comunitari no estiguin ni amenaçades ni siguin vulnerables en l’àrea del paleàrtic occidental

Les que siguin vulnerables, és a dir, que el seu pas a la categoria de les espècies 
en perill es considera probable en un futur pròxim en cas de persistir els factors 
que n’ocasionen l’amenaça

Les que siguin rares, és a dir, que les seves poblacions siguin de grandària petita i
que, sense estar actualment en perill ni ser vulnerables, podrien estar-ho o ser-ho

Les que siguin endèmiques i requereixin especial atenció a causa de la singularitat
del seu hàbitat o a possibles repercussions de la seva explotació

Espècies Les de la primera categoria d’espècies d’interès comunitari, és a dir, les espècies
prioritàries en perill. La seva conservació suposa una especial responsabilitat per a la 

Comunitat

Font: Directiva d’hàbitats (92/43/CEE)
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A Catalunya, el títol III de la Llei 3/1988, de protecció dels animals, regula la protecció de la fauna
autòctona. La Llei declara protegides a Catalunya les espècies incloses en el seu annex 2, de les
quals es prohibeix la caça, la captura, la tinença, el tràfic, el comerç, la venda, la importació,
l’exportació i l’exhibició pública, segons correspongui en cada cas4. Les espècies protegides són
aquelles que, per diferents motius, tenen les seves poblacions localitzades en punts molt concrets
o són escasses a Catalunya. També s’hi inclouen aquelles que, tot i ser abundants, són
beneficioses perquè ajuden a controlar altres espècies perjudicials per a la salut humana o que
poden esdevenir plagues per a l’agricultura, com certs rosegadors o alguns insectes.

La impossibilitat de controlar totes les espècies existents limita la selecció d’indicadors a un
conjunt relatiu a grups d’espècies d’interès particular, tant des del punt de vista de la seva
representativitat com des del punt de vista de la seva exposició a un elevat risc d’extinció o de les
seves repercussions sobre l’evolució d’altres espècies en competència. 

4 La relació d’espècies protegides a Catalunya que figura a la Llei 3/1998 va ser ampliada per l’Ordre de 23 de novembre de 1994.

Espècies - Indicadors seleccionats

Codi Indicador 

BN4 Espècies amenaçades per tipus d’espècie i grau d’amenaça

BN5 Població estimada d’espècies protegides seleccionades

BN6 Nombre d’espècies no autòctones (exòtiques)

Indicadors d’espècies

Les espècies estan lligades al territori i són un indicador de l’estat de conservació dels
ecosistemes. En general, les espècies que es controlen són les del capdamunt de la piràmide
ecològica, perquè un bon comportament d’aquestes poblacions indica que la resta de la cadena
tròfica també està en bon estat i que els ecosistemes associats es conserven adequadament. En
canvi, si la població de determinades espècies disminueix, vol dir que la flora i la fauna per sota la
cadena tròfica poden estar també afectades.

Els estudis que al llarg dels anys s’han elaborat de les espècies protegides han permès conèixer l’estat
de les seves poblacions. Aquelles en una situació més desfavorable han estat objecte d’un programa de
conservació, com ara el xoriguer petit o el trencalòs, globalment se les ha considerades espècies
amenaçades, i han estat incorporades al Catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya. 
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BN4. Espècies amenaçades per tipus d’espècie i grau d’amenaça

Organisme Nombre Any de referència Situació actual
total En perill En Vulnerable En perill En Vulnerable

d’espècies crític(1) perill crític perill

Mamífers
terrestres i 78(3)-80(4) 8(4) 13(4) 0(5) 5(5) 7(5)

Fauna:
marins(2)

vertebrats
Aus 395(4)-422(6) 19(4) 27(4) 8(6) 14(6) 31(6)

Peixos(2) 41(7)-49(8) 10(4) 5(4) 1(7) 4(7) 13(7)

Amfibis
i rèptils 51(8) 7(4) 6(4) 0(9) 8(9) 5(9)

Artròpodes
(insectes,

Fauna: aràcnids 8.964(8)

invertebrats i crustacis)

Mol·luscs 1.186(8)

Altres

Plantes 5.028(8) 23(10) 88(10)

Flora Fongs i líquens 5.819(8)

Altres

(1) El Catàleg de la fauna vertebrada de Catalunya no inclou la categoria en perill crític. La resta de quadres en blanc indica que no n’hi ha dades.
(2) Només les espècies continentals, ja que les marines no formen part de les competències de la DG del Medi Natural.
(3) Atlas de los mamíferos terrestres de España. Dades de 2002 actualitzades.
(4) Catàleg de la fauna vertebrada de Catalunya (1997).
(5) Atlas i Libro rojo de los mamíferos de España (2001).
(6) Llista patró dels ocells de Catalunya, versió 1.0 (http://www.ornitologia.org/monitoratge/cac.htm) i catalogació del Libro rojo de las aves de España (2004).
(7) Atlas i Libro rojo de los peces continentales de España (2001). El peix en perill crític és el cavilat, de la Val d’Aran.
(8) Banc de dades de biodiversitat de Catalunya http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html.
(9) Banc de dades de biodiversitat de Catalunya (http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html); inclou tàxons, no només espècies.
(10) DMAH.

De les espècies protegides seleccionades, el bitó, la trenca, l’àguila cuabarrada, la gavina corsa i
l’ós bru són les que tenen una situació més preocupant a Catalunya.

El bitó és un ocell de canyissars ben constituïts. Està molt amenaçat a tot Europa, i a Catalunya hi
ha una de les millors poblacions ibèriques. Els problemes del bitó reflecteixen la dificultat de
conservar les zones humides. El xatrac bengalí és un ocell de la costa nord-africana (Líbia) que a
Catalunya és escàs, encara que és l’únic punt de la península on n’hi ha. L’alosa becuda és una
espècie que sempre ha estat escassa a Catalunya, igual que el seu hàbitat: les timonedes planes,
hàbitats estèpics sense alterar.

La protecció de la gavina corsa té a veure amb les condicions de la zona de cria del delta de l’Ebre
i la seva plataforma continental i amb l’existència de llocs d’alimentació i descans com el delta del
Llobregat. De fet, la població de la gavina corsa forma una metapoblació amb les de la resta de la
mediterrània ibèrica, però el delta de l’Ebre té el paper més important al món per a aquesta espècie.
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BN5. Població estimada d’espècies protegides seleccionades (parelles)

Espècie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Agró blanc - 1 - - 1 6 7 8 9

Àguila cuabarrada(1)(2) 68 66 66 63 63 66 66 66 67

Alosa becuda(2) - - - - 25 20 10-12 4-6 7

Arpella - - 24 31 34 35 40 45 (44)

Bitó(2) 6 8 6 1 1 1 1 4-5 (2)

Capó reial - 1 6 - 12 21 23 26 51

Esparver cendrós(2) 30 40 45 41 50 73 70 66 88

Flamenc 1.500 1.500 1.273 1.461 1.600 251 1.677 1.355 1.650

Gavina corsa(1)(2) 11.328 11.528 11.556 10.189 10.558 11.666 10.122 10.356 9.168

Trenca(2) - - - 22 14 18 19 17 18-19

Trencalòs(1)(2) 14 15 15 19 20 21 21 22 24

Voltor(2) 397 - - - - -

Xatrac becllarg - - - - 931 1.666 1.893 2.127 2.786

Xatrac bengalí 1 - - - 1 1 1 2 2

Xatrac comú - 3.479 - - 3.085 3.393 4.221 4.734 5.452

Xatrac menut - 337 - - 244 294 314 332 384

Xoriguer petit(1)(2) 16 27 31 28 42 67 74 94 79

Ós bru(1) 3 7 5 5 6-8 7-9

Llúdriga - - - - 270 - >400 - -

( ) Cens aproximat
- No censat
(1) Espècie prioritària segons la Directiva d’hàbitats (92/43/CEE).
(2) Espècie amb programa de conservació.

El clima català, especialment a la costa, afavoreix la supervivència d’espècies exòtiques de climes
temperats o subtropicals. D’altra banda, la globalització del comerç ha comportat la intensificació
de l’arribada d’espècies exòtiques a Catalunya. Com a conseqüència d’aquesta realitat, s’està
constatant un increment continu d’espècies exòtiques en llibertat en el medi ambient de Catalunya,
especialment d’ocells, però també de peixos, amfibis, rèptils i, fins i tot, mamífers. Les causes
d’aquesta introducció a l’àmbit català són diverses:

- Escapaments accidentals durant l’estada dels animals als ports o aeroports, ja que Catalunya
és una via d’entrada de les importacions d’animals cap a Europa

- Introducció voluntària per a la pesca o caça
- Escapaments de parcs municipals o d’instal·lacions zoològiques
- Alliberament per particulars que volen desfer-se dels animals o escapament de les seves

gàbies.

La proliferació d’espècies invasores genera problemes ambientals i també econòmics que encara
no es coneixen prou bé. Per exemple, el rossinyol del Japó s’ha establert a Collserola i es
desconeix quins efectes pot tenir sobre les espècies autòctones, i la cotorreta de pit gris pot estar
causant alguns danys a l’agricultura5. El cigne negre, que fa una defensa molt agressiva del seu
territori, pot afectar algunes espècies protegides en zones humides catalanes. Els ocells establerts
a les zones urbanes són causa de soroll i brutícia, de danys al mobiliari urbà o de destrosses de
branquillons dels arbres. També s’ha detectat un problema de contaminació genètica a causa de la
introducció de varietats seleccionades artificialment.

5 Hi ha hagut queixes entre els pagesos que cultiven tomàquets al delta del Llobregat.
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En relació amb la UE, pot dir-se que el problema de les espècies exòtiques a Catalunya és greu, i
també ho és en relació amb Espanya on s’han detectat, per exemple, 315 espècies d’ocells exòtics,
de les quals el 37% a Catalunya. Com a referència, a països com Anglaterra o Alemanya, on es fa
un seguiment intensiu dels ocells invasors, se n’han detectat al voltant de 270 i 100 espècies,
respectivament. De les 116 espècies d’ocells introduïts detectades actualment a Catalunya, 5
poden considerar-se establertes, és a dir, les poblacions es mantenen per si mateixes sense
necessitat de noves introduccions, i 5 més estan molt properes a considerar-se establertes.

Cal valorar, doncs, algunes mesures d’actuació com ara:
- Creació d’una xarxa de centres de confinament on es puguin portar els animals que es volen

abandonar o els que es recapturen
- Seguiment continuat de les poblacions i dels efectes ambientals i econòmics per decidir

finalment mesures de control de les poblacions, especialment de les establertes o a punt
d’establir-se.
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BN6. Nombre d’espècies exòtiques (no autòctones)

Espècies exòtiques Nombre

2000 2005

Peixos 18 20

Amfibis i rèptils 3 4

Ocells 89 116

Mamífers 6 6

Font: DMHA (Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia)
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Boscos i fusta

En les darreres dècades s’han produït canvis substancials en la percepció social dels boscos, i els
conceptes de sostenibilitat i multifuncionalitat s’han consolidat com a pilars bàsics de la gestió
forestal. La protecció actual dels boscos té com a punt de partida el reconeixement dels diferents
serveis que els boscos ofereixen:

• Econòmics: obtenció de béns renovables (fusta, llenya i altres productes)11

• Socials: usos recreatius, de lleure, científics, educatius i estètics
• Ecològics: regulació del clima (incloent-hi la fixació de carboni), de la composició atmosfèrica

i del cicle hidrològic, protecció del sòl contra l’erosió i manteniment de la biodiversitat, entre
d’altres. Les dues últimes dècades s’han caracteritzat per la importància creixent de les
funcions ecològiques del bosc. 

L’avaluació de les masses boscoses es realitza des de dues òptiques diferents i dóna lloc a
l’elaboració de dos tipus de productes: els mapes i els inventaris.

• Els mapes descriuen el bosc des del punt de vista més general de l’extensió i distribució de
la seva coberta. A Catalunya, els dos principals mapes que permeten mesurar la superfície
boscosa són el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC), elaborat pel CREAF, i el Mapa
d’usos del sòl de Catalunya (MUSC), elaborat per l’Institut Cartogràfic.

• Els inventaris forestals són documents específics que, a més d’estimar l’extensió dels
principals tipus de cobertes del sòl forestal, contenen informació molt més detallada i
diversificada sobre els boscos. L’Inventari ecològic i forestal del CREAF, elaborat entre 1987
i 1996, avalua l’estat qualitatiu del bosc, i analitza aspectes com l’acumulació de biomassa,
la fixació de carboni, la biodiversitat o la resistència al foc, entre d’altres. Basant-se en
fotografies aèries de 1956, l’any 1970 es va publicar el Primer Inventario Forestal Nacional
(IFN1), que va estimar per primera vegada les cobertes del sòl forestal a Catalunya. L’any
1989 es va publicar l’IFN2. 

En els boscos catalans predominen dos tipus d’arbres12:

• Coníferes: bàsicament, pi blanc, pi roig, pi negre, pinassa, pinastre, pi pinyer i avet
• Planifolis: bàsicament, alzina, bedoll, arboç, roure, castanyer i faig.

En relació amb les espècies amb presència majoritària, els resultats varien segons les unitats de
mesura seleccionades:

• L’alzina és l’arbre amb un major nombre de peus
• El pi blanc és l’arbre que ocupa una major extensió de territori
• El pi roig té la major biomassa aèria total i el major volum de fusta amb escorça.

Un fet destacat, que condiciona substancialment la gestió forestal a Catalunya, és que al voltant
del 80% de la superfície boscosa és de propietat privada. La superfície mitjana per finca és d’unes
20 ha. Només 8.500 de les prop de 50.000 finques forestals tenen una extensió superior a les 25
ha, però precisament aquestes finques són les que han estat objecte prioritari de gestió, perquè
entre totes representen al voltant del 80% del bosc privat.

El 72% del bosc de titularitat pública pertany a entitats locals, i, la resta, a la Generalitat de
Catalunya o a ens particulars que han signat amb l’Administració pública convenis i consorcis de
gestió. El 82% dels terrenys forestals de titularitat pública estan catalogats d’utilitat pública i, com
a tals, són objecte de protecció hidrologicoforestal (en particular, de protecció en la capçalera dels
rius).

11 En els darrers quinze anys, s’ha produït una davallada dels preus de la fusta i la llenya. Actualment, més del 70% del PIB forestal correspon a la
producció de bolets, tòfones, pinyons i altres fruits i a la caça i la pesca.
12 Els boscos de Catalunya. Estructura, dinàmica i funcionament. DMAH. 2004.
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El Centre de la Propietat Forestal (CPF), creat l’any 1991 i adscrit al Departament de Medi Ambient
i Habitatge, té com a finalitat bàsica la regulació i ordenació de la gestió forestal i la promoció de
la conservació, la millora i el desenvolupament sostenible dels boscos i d’altres terrenys forestals
de titularitat privada de Catalunya.

Actualment, les finques forestals de propietat privada es gestionen mitjançant dos instruments
bàsics de planificació, regulats per l’Ordre MAB 394/200313 i l’aprovació dels quals és competència
del Centre de la Propietat Forestal:

• Els plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF)
• Els plans simples de gestió forestal (PSGF).

Els PTGMF es van crear i promoure amb la Llei 6/198814. Es tracta de contractes signats entre els
propietaris o agrupacions de propietaris i l’Administració en què els primers es comprometen a
portar a terme una sèrie d’actuacions orientades a la gestió sostenible de les seves finques, que
l’Administració cofinança i que tenen com a últim beneficiari la societat. La superfície d’ordenació
mínima d’un PTGMF és de 25 ha i la seva vigència oscil·la entre els 10 i els 30 anys.

Els PSGF es van crear més recentment, amb la Llei 31/200215. Ordenen la gestió forestal de les
finques de menys de 25 ha d’extensió (més del 70% de les propietats forestals de Catalunya tenen
una extensió inferior a les 10 ha). La vigència dels PSGF oscil·la entre els 10 i els 15 anys.

Tant els PTGMF com els PSGF són instruments dinàmics que s’adapten progressivament als nous
criteris i objectius de la gestió forestal. En particular, actualment concedeixen una importància
especial al capítol dels incendis forestals. També tenen en consideració aspectes relacionats amb
la biodiversitat (espècies de fauna i sotabosc representatives, protegides o amenaçades; espais
inclosos en el PEIN) i la protecció del paisatge mediterrani.

Entre la resta d’instruments de gestió forestal, i en resposta a la nova percepció social del bosc
(cada cop són més els usuaris i fabricants que exigeixen una garantia d’obtenció sostenible de la
fusta produïda) s’obren pas amb força les certificacions forestals. A Catalunya, se segueix el
sistema de certificació PEFC (Pan European Forest Certification), creat l’any 1998 per iniciativa
voluntària del sector forestal privat europeu. Les certificacions forestals garanteixen que un
determinat producte forestal s’ha obtingut a partir d’un bosc gestionat de manera sostenible. El
control i la certificació abasten tots els processos d’obtenció, transport, fabricació i
comercialització que tenen lloc des del bosc fins al consumidor final.

Les repoblacions amb finalitat protectora, és a dir, aquelles que formen part de la gestió
hidrologicoforestal, estan poc desenvolupades a Catalunya (són inferiors a les 1.000 ha/a) i es pot
afirmar que la dinàmica forestal depèn quasi exclusivament de l’evolució natural de les cobertes i
dels incendis forestals. 

En els darrers 25 anys, s’han cremat a Catalunya més de 200.000 ha de bosc i una extensió similar
de matollar. Els incendis es distribueixen de manera desigual en el temps i l’espai. Només el gran
incendi de la Catalunya central de 1994 va arrasar més de 60.000 ha de superfície arbrada. Els
incendis afecten sobretot la part més seca del país.

Pel que fa a la recurrència dels incendis, la major superfície cremada correspon als boscos de
coníferes (la segueix la de matollars). Els boscos de planifolis, en canvi, presenten una afecció pel
foc molt inferior. Aquest fet té la seva explicació no tant en el tipus d’espècie com en la superfície
ocupada i, sobretot, en el grau de gestió de cada tipus de bosc (per exemple, aclarides de selecció,
aclarides de millora).

Les superfícies nues o quasi nues que deixa un bosc cremat són colonitzades progressivament pels
matollars i, més endavant, si les condicions són favorables, poden transformar-se un altre cop en
superfícies arbrades. L’evolució natural dels boscos catalans es produeix a favor de les espècies
de planifolis (als boscos sense gestió, l’espècie dominant és majoritàriament l’alzina).

13 Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l’aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i
millora forestals i dels plans simples de gestió forestal. DOGC núm. 3981 de 6.10.2003.
14 Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. DOGC núm. 978 de 15.4.1988.
15 Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. DOGC núm. 3791 de 31.12.2002. Aquesta Llei actualitza el contingut,
l’aprovació i la revisió dels PTGMF.
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El procés de recuperació natural d’un bosc és lent (de l’ordre de 20 a 100 anys, segons les
espècies) i sol portar associat un elevat risc d’incendi, derivat de la gran densitat de la vegetació i
del fet que, a la majoria dels casos, la gestió forestal de les noves cobertes no resulta rendible, i,
per tant, no es porta a terme. 

Les actuacions contra els incendis es desenvolupen en dues direccions: prevenció i extinció.

La prevenció inclou:

• La predicció i la definició de graus d’alerta en funció de diferents factors (per exemple,
climatologia i estrès hídric)

• La identificació de les causes i la seva gestió mitjançant mesures informatives i legals
• La gestió del combustible amb l’elaboració i execució de projectes de Perímetres de Protecció

Prioritària (PPP) que tenen per objecte la dotació amb equipaments i infraestructures (per
exemple, punts d’aigua i pistes forestals).

Boscos i fusta - indicadors seleccionats

Codi Indicador 

BN7 Superfície boscosa total

BN8 Superfície forestal privada amb Pla tècnic de gestió i millora forestals (PTGMF)
o Pla simple de gestió forestal (PSGF)

BN9 Aprofitaments forestals autoritzats

BN10 Creixement del bosc: increment anual net del volum amb escorça (VAE)

BN11 Superfície afectada per incendis forestals (arbrada i no arbrada)

BN12 Causes dels incendis forestals

BN13 Pèrdues ocasionades pels incendis forestals

BN14 Superfície reforestada o aforestada amb inversions o ajuts públics

Indicadors de boscos i fusta

Per avaluar la superfície boscosa, les fonts generals (Mapa de cobertes (MCSC) i Mapa d’usos
(MUSC)) s’han complementat amb una font específica, l’Inventario forestal nacional (IFN), el qual,
fins ara, té dues versions, la de 1970 i la de 1989. El MUSC i l’IFN permeten valorar l’evolució de la
superfície boscosa de Catalunya, mentre que només és disponible la primera versió del MCSC
corresponent a l’any 1993.

Segons el MCSC, l’any 1993, els boscos ocupaven uns 1,22 milions d’hectàrees dels prop de 2
milions d’hectàrees classificades com a sòl forestal, i representaven aproximadament el 38% de la
superfície total de Catalunya. 

Segons les dades de l’IFN, en el període 1970-1989 la superfície boscosa ha augmentat
aproximadament d’un 20%. Per a un període posterior (1997-2002), les dades del MUSC indiquen
que la superfície boscosa s’ha mantingut pràcticament estable.

La superfície boscosa a Catalunya pot situar-se entre 1 i 1,2 Mha. Caldrà esperar les dades
completes de la segona versió del MCSC per tenir-ne una aproximació més consolidada.

BN7. Superfície boscosa total (ha)

MUSC MCSC IFN1 IFN2

1992 1997 2002 1993 1970 1989

998.157 982.657 984.440 1.214.615 1.164.200 1.394.074

Font: MUSC: Mapa d'usos del sòl de Catalunya, MCSC: Mapa de cobertes del sòl de Catalunya, IFN: Inventario forestal nacional (versions 1 i 2)
Al MUSC i a l'IFN1 només es comptabilitza com a bosc el bosc dens, mentre que a la resta de fonts també es té en compte el bosc clar. 
Aquesta diferència no afecta les comparacions, ja que la contribució del bosc clar a la totalitat de la superfície boscosa és poc rellevant.
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L’ordenació de finques forestals de propietat privada mitjançant plans tècnics de gestió i millora
forestals (PTGMF) i plans simples de gestió forestal (PSGF) ha experimentat un notable increment
els últims 15 anys. La superfície forestal (no necessàriament boscosa) gestionada de manera
sostenible ha passat de les 215 ha de 1991 a les 344.209 ha de l’any 2004. Aquesta última xifra
representa prop del 23% de les més d’1.500.000 ha de superfície forestal de propietat privada i al
voltant del 18% de la superfície forestal total de Catalunya.

La pràctica totalitat de la superfície forestal privada gestionada de manera sostenible correspon a
finques de més de 25 ha, ja que els PSGF que ordenen finques de menys de 25 ha són d’aplicació
molt més recent.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: Centre de la Propietat Forestal

BN8. Superfície forestal privada amb Pla tècnic de gestió i millora forestals (PTGMF) 
o Pla simple de gestió forestal (PSGF) (ha)
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En els darrers 20 anys ,la tala de coníferes s’ha reduït de manera notable i contínua, tret d’un parell
de remuntades significatives (1998 i 2000). Els aprofitaments actuals representen aproximadament
el 58% dels corresponents a l’any 1995.

Els aprofitaments de planifolis i llenyes tenen un comportament molt similar: van experimentar una
forta davallada l’any 1996 i des de llavors es mantenen pràcticament estables. 

En el període 1989-2001, els aprofitaments reals de matèries forestals (autoritzats i no autoritzats) van
representar el 28% del creixement del bosc en termes de VAE (volum amb escorça). Segons el CREAF,
les dades de camp mostren que els aprofitaments reals són significativament majors que els autoritzats.

BN9. Aprofitaments forestals autoritzats

Coníferes (m3) Planifolis (m3) Suro (t) Llenyes (t*)

1995 817.896 221.010 3.740 325.435

1996 384.681 132.291 4.083 143.945

1997 330.475 129.438 9.718 136.243

1998 512.091 111.387 9.373 151.277

1999 297.578 97.045 3.522 118.620

2000 434.214 99.987 8.489 133.648

2001 374.976 110.405 7.760 133.107

2002 367.421 97.425 7.432 97.425

2003 382.959 119.185 3.955 151.502

2004 340.897 109.725 4.331 105.533

Font: DMAH (Direcció General del Medi Natural, Servei de Prevenció d'Incendis Forestals)
Coníferes (p.e., el pi), planifolis (p.e., l'alzina, el roure)
* Tones verdes (amb la humitat natural; és habitual considerar un 80% d'humitat)
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BN10. Creixement del bosc: increment anual net del volum amb escorça (VAE) (m3/a)

Període 1989-2001

Increment anual del VAE 3.120.689

Aprofitaments anuals del VAE 863.641

VAE anual dels peus morts (de manera natural i pels incendis) no aprofitats 342.602

Increment anual net del VAE 1.914.518

Font: CREAF a partir d'IFN2 (1989-1990), IFN3 (2000-2001) i MCSC (versió 1993)
El volum amb escorça (VAE) és el volum del tronc dels arbres d'almenys 7,5 cm de diàmetre normal comprès des de la base fins a l'alçada en què
el tronc té 7,5 cm de diàmetre. El diàmetre normal és el diàmetre del tronc de l'arbre mesurat a 1,30 m d'alçada des de la base.
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Com a tendència general, en les tres últimes dècades (1970, 1980, 1990) s’observa un notable
increment de la freqüència, la intensitat i l’abast dels incendis forestals. Les causes dels incendis
es mantenen força estables en els últims 10 anys. Les negligències i la intencionalitat expliquen
l’origen de més del 65% dels incendis. Alguns factors que afavoreixen aquesta tendència són:

- La incidència de llargs períodes de sequera i temperatures elevades
- L’abandonament de les activitats rurals i la pèrdua del mosaic agrosilvopastoral 
- La major presència d’infraestructures al bosc (per exemple. línies elèctriques)
- L’augment de visitants i actituds d’imprudència.

A les dècades dels vuitanta i dels noranta, es van cremar en total més de 200.000 ha de bosc, com
a conseqüència, sobretot, dels grans incendis produïts en dos anys catastròfics: 1986 i 1994. La
superfície forestal mitjana cremada per any al període 1970-2004 va ser d’unes 13.000 ha.
D’aquestes, unes 8.000 ha/a corresponen a superfície arbrada.

Però, en l’últim quinquenni, la superfície mitjana ha baixat per sota de les 5.000 ha/a, de les quals
només 2.500 ha/a corresponen a superfície arbrada. Un altre tret significatiu de la dècada dels
noranta i, especialment, de l’últim quinquenni és la dràstica reducció de la superfície forestal
mitjana afectada per incendi. De les 28 i 32 ha/incendi dels anys 70 i 80, respectivament, s’ha
passat a les 16,5 ha/incendi dels anys 90 i a les poc més de 7 ha per incendi dels últims 5 anys.
Aquestes notables millores en els últims 10 o 15 anys poden ser la conseqüència de la millora
constant de les mesures de prevenció i extinció d’incendis forestals. En particular, el
desenvolupament dels plans de gestió (PTGMF i PSGF) iniciats a la dècada dels noranta poden
estar començant a donar fruits en matèria de prevenció d’incendis.

En el període 1989-2003, les pèrdues anuals mitjanes en termes de VAE són de 313.000 m3, dels
quals 211.000 m3 s’han aprofitat com a mitjana anual. És a dir, aproximadament el 67% del volum
amb escorça afectat pels incendis forestals s’aprofita.
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Font: DMAH (Direcció General del Medi Natural, Servei de Prevenció d'Incendis Forestals)

BN11. Superfície afectada pels incendis forestals, arbrada i no arbrada (ha)
No arbrada Arbrada
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A Catalunya, es pot dir que pràcticament no hi ha repoblacions forestals, ja que rarament se
superen les 1.000 ha repoblades per any. Per tant, l’expansió del bosc depèn dels processos de
regeneració natural. Cal tenir present que Catalunya és un dels països europeus amb una superfície
relativa de bosc més gran.

BN13. Pèrdues ocasionades pels incendis forestals (m3/a)

Període 1989-2001

Aprofitaments anuals en VAE 211.609

VAE anual dels peus morts 101.553

Font: CREAF a partir d'IFN2 (1989-1990), IFN3 (2000-2001) i MCSC (versió 1993)
El volum amb escorça (VAE) és el volum del tronc dels arbres d'almenys 7,5 cm de diàmetre normal comprès des de la base fins a l'alçada en què
el tronc té 7,5 cm de diàmetre. El diàmetre normal és el diàmetre del tronc de l'arbre mesurat a 1,30 m d'alçada des de la base

BN11. Superfície afectada pels incendis forestals: síntesi per dècades

Superfície cremada (ha)

Nombre Arbrada No arbrada Total Mitjana
d’incendis per incendi

Dècada dels 70 4.491 58.363 68.553 126.916 28,3

Dècada dels 80 5.754 117.747 67.814 185.561 32,3

Dècada dels 90 7.439 86.216 36.972 123.189 16,6

Quinquenni 2000-2004 3.323 12.384 11.984 24.368 7,3

Total període 1970-2004 21.007 274.710 185.323 460.033 21,9

Font: DMAH (Direcció General del Medi Natural, Servei de Prevenció d'Incendis Forestals)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: DMAH (Direcció General del Medi Natural, Servei de Prevenció d'Incendis Forestals)

BN14. Superfície reforestada o aforestada amb inversions o ajuts públics (ha)
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BN12. Causes dels incendis forestals (%)

7,9%

43,7%

9,7%

0,4%

11,4%

26,9%

12,5%

38,6%

1,4%

11,0%11,1%

25,2%

Naturals

Negligències (*)

Accidents (**)

Intencionats

Desconeguda

Revifats

1995-1999
Total incendis 3.690

Total hectàrees 31.227

2000-2004
Total incendis 3.323

Total hectàrees 24.368

Font: DMAH (Direcció General del Medi Natural, Servei de Prevenció d'Incendis Forestals)
(*) Fumadors, crema agrícola, abocadors, etc.
(**) Línies elèctriques, motors o màquines, etc.
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Recursos pesquers

Fa unes quantes dècades, els mars i oceans encara formaven part dels espais naturals en estat
verge que es conservaven sobre el planeta. A partir de l’explosió demogràfica mundial de mitjans
del segle XX, però, s’ha produït un augment notable de la pressió sobre els recursos pesquers.

Segons reconeix la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret del mar, aproximadament la
quarta part de les poblacions mundials de peix són objecte de sobreexplotació, mentre que la
meitat ja s’estan utilitzant a ple rendiment. El nombre i l’extensió de les zones sobreexplotades
continua creixent. Entre les causes d’aquesta situació, que comença a ser considerada per molts
experts com a insostenible, cal destacar l’ampliació de la flota pesquera, les subvencions estatals
a la pesca i la forta demanda de determinades espècies de peix i marisc. Si continua l’actual ritme
d’explotació, l’empobriment de la biodiversitat marina pot arribar a ser irreversible, la qual cosa
posarà en perill la supervivència d’una de les principals fonts d’alimentació humana i tindrà greus
conseqüències econòmiques per al sector pesquer; entre d’altres, la pèrdua de milers de llocs de
treball. 

Per captures de peix, la UE-15 ocupa el tercer lloc del món amb més de 6 milions de tones l’any 2001,
per sota de la Xina i el Perú i per sobre del Japó, segons dades d’Eurostat16. Dintre de la UE-15,
Espanya ocupa el segon lloc en captures, després de Dinamarca, encara que ocupa el primer lloc
en desembarcaments a port17. El març de 2001, la Comissió Europea va publicar l’informe sobre la
situació de la pesca a la Comunitat18 i un Llibre verd19 sobre el futur de la política pesquera comuna.
La primera deficiència identificada és l’estat alarmant de nombroses poblacions de peixos, que són
fora dels límits biològics de seguretat. El nombre de peixos madurs de poblacions demersals
d’importància econòmica (com el lluç) era el doble a principis dels 70 que a finals dels 90. Si es
mantenen les tendències actuals, moltes espècies comunitàries poden arribar al col·lapse. Al mateix
temps, la capacitat pesquera de les flotes comunitàries supera amb escreix la necessària per explotar
els recursos pesquers existents de manera sostenible. Les captures s’han reduït dràsticament en els
últims 25 anys i la major part del sector pesquer comunitari s’enfronta a una rendibilitat financera
escassa i decreixent i a una pèrdua contínua d’ocupació. Per corregir aquests desequilibris, des de
l’1 de gener de 2003, la UE compta amb una nova política pesquera que té com a lema: pescar la
quantitat correcta, la talla correcta i de la manera correcta (art).

La situació dels caladors mediterranis està menys estudiada que la d’altres caladors europeus. No
obstant, a l’annex de la Comunicació de la Comissió sobre la reforma de la política pesquera
s’afirma: “encara que les dades científiques disponibles no són completes, en general s’està
d’acord que nombroses poblacions importants estan sotmeses a una pesca excessiva”.

A Catalunya, encara no es disposa d’indicadors i referents prou consolidats per delimitar de manera
rigorosa els caladors sobreexplotats. No obstant això, gràcies al control de talles mínimes de
captura per part de l’Administració pesquera, en els últims anys s’observa un descens continuat de
les captures de determinades espècies o grups d’espècies considerades més vulnerables.

16 Facts and figures on the Common Fisheries Policy. 2004
17 A causa de l’índex molt elevat de deixalles i espècies no comercials rebutjades (discardings) de la flota danesa.
18 SEC(2001) 418, 419 i 420 de 20.3.2001
19 COM(2001) 135 final de 20.3.2001

Recursos pesquers - Indicadors seleccionats

Codi Indicador 

BN15 Captures de peix a la Mediterrània

BN16 Capacitat de la flota pesquera

BN17 Preu de les captures de peix

BN18 Captures d’espècies vulnerables protegides per talles mínimes

BN19 Captures d’algunes de les espècies vulnerables més apreciades o de major consum

BN20 Consum de peix per càpita

BN21 Producció de l’aqüicultura marina
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BN15. Captures de peix a la Mediterrània (tones en llotja)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Catalunya 43.623 44.673 43.826 36.803 33.573 33.681

Espanya 122.000 140.000 139.000 118.000 94.000

UE-15 536.000 570.000 562.000 504.000 487.000

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i Eurostat

BN16. Capacitat de la flota pesquera: potència per unitat de tonatge (CV/GT)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: DARP i Eurostat
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Indicadors de recursos pesquers

Les captures d’espècies marines desembarcades als ports de Catalunya indiquen el grau
d’explotació dels recursos biològics marins al litoral català, ja que pràcticament tota la pesca que
s’efectua a Catalunya és costanera. Els 17 ports pesquers que hi ha a la costa catalana (els de
Roses, Vilanova i la Geltrú, Barcelona i Tarragona en són els més importants) van tenir l’any 2003
unes captures totals de 33.573 tones, cosa que representa aproximadament un 11% del total de
captures espanyoles i un 33% de les captures espanyoles a la Mediterrània.

Les captures de peix a la costa catalana han disminuït notablement en els últims anys. Així, les
captures de l’any 2004 són un 77% de les que hi va haver l’any 1999. Les captures del conjunt
d’Espanya a la Mediterrània han tingut un descens similar. En canvi, les captures totals de la UE-
15 a la Mediterrània només han disminuït d’un 9% en el mateix període.

BN16. Capacitat de la flota pesquera: nombre d'embarcacions, tonatge i potència

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nombre embarcacions 1.565 1.564 1.564 1.542 1.511 1.382

Tonatge total (GT) 33.764 32.638 32.298 30.574 28.751 29.296

Potència total (CV) 191.510 189.812 190.327 186.986 181.806 182.781

Font: DARP
GT: Gross Tonnage, és una mesura del volum intern d'una embarcació amb algunes parts exemptes (per exemple, els dormitoris)
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Dos motius principals expliquen la davallada de les captures a Catalunya. Entre 1998 i 2003, el
nombre d’embarcacions de pesca a Catalunya es va reduir gairebé d’un 12% i el tonatge d’un 13%,
encara que la potència només ho va fer d’un 4,5%. Així, la potència per tona a Catalunya va
augmentar d’un 10% entre 1998 i 2003, mentre a Espanya i UE-15 es reduïa d’un 10%. Un altre
motiu és la disminució del nombre de vaixells forans (per exemple, d’Andalusia o Múrcia) que vénen
a la primavera i l’estiu a les costes catalanes per pescar l’anxova.
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BN19. Captures d'algunes de les espècies vulnerables més apreciades o de major consum 
(tones en llotja)

2000 2001 2002 2003 2004

Escamarlà 299 368 306 281 299

Llagostí 61 64 71 80 91

Llenguado 133 169 203 160 130

Llobarro 160 188 176 197 189

Orada 237 324 307 343 309

Rap 571 521 377 348 382

Lluç 2.208 2.187 1.995 2.209 1.797

Sardina 14.486 13.493 7.921 9.046 9.984

Seitó 4.298 5.785 7.919 5.517 5.550

Total 22.453 23.100 19.274 18.182 18.731

Font: DARP

BN18. Captures d'espècies vulnerables protegides per talles mínimes (tones en llotja)

2000 2001 2002 2003 2004

31.231 31.287 25.697 23.633 24.314

Font: DARP

En general, aquest descens de les captures és bo per a la conservació de les espècies marines,
però només és compatible amb el manteniment del sector econòmic pesquer si el preu de les
espècies capturades s’incrementa. Des de 1995 fins a 2003, el preu del peix a la llotja ha pujat per
compensar el descens de les captures, però aquesta tendència s’ha aturat i l’any 2004 els preus
van tenir un petit descens.

El concepte de sobreexplotació als caladors de la Mediterrània és de difícil aplicació. Segons dades
de l’Agència Europea de Medi Ambient, del 80% de les espècies comercials (amb importància
econòmica) no es disposa de cap avaluació de les reserves a la Mediterrània i, per tant, no se’n pot
concretar si l’esforç pesquer actual és excessiu. Aquest desconeixement és també aplicable als
caladors catalans. Segons la mateixa font, no es coneixen les reserves de 16 de les 20 principals
espècies comercials als caladors mediterranis del nord d’Espanya i del golf de Lleó. De les quatre
espècies avaluades, dues estan sobreexplotades (lluç i moll20) i dues tenen prou reserves per
garantir-ne l’explotació sostenible.

L’Administració pesquera, en el marc de les respectives competències, estableix talles mínimes de
captura de determinades espècies o grups d’espècies considerades més vulnerables, a fi de
protegir les seves poblacions i, d’aquesta manera, aconseguir una explotació sostenible dels
recursos marins del litoral català. En el període 2000-2004, les captures totals d’espècies
vulnerables han disminuït a Catalunya d’un 22%. Les captures de la major part de les espècies
vulnerables més apreciades o de major consum s’han reduït, algunes fins a un 40%, amb excepció
de les de l’orada i el seitó, que han augmentat lleugerament. 

Tones      Preu

BN17. Preu de les captures de peix
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Font: DARP (web)

20 Roger a l’Empordà.
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BN20. Consum de peix per càpita (kg/a)

1998 1999 2000 2001 2002

30,6 31,3 32,5 35,3 36,6

Font: DARP (Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentàries)

BN21. Producció de l'aqüicultura marina (t/a)

1999 2000 2001 2002 2003

4.524 5.100 5.128 5.183 3.730

Font: DARP

Malgrat que les captures a Catalunya han disminuït en els últims anys, el consum per càpita de peix
ha augmentat d’un 20%. Cal pensar que aquesta major demanda s’ha cobert amb peix importat,
ja que la producció de l’aqüicultura també s’ha reduït en els últims anys. Les principals espècies
aqüícoles produïdes a Catalunya durant l’any 2004 són l’orada, el llobarro, els alevins de llobarro,
el musclo, l’ostró i la cloïssa.
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Producció i consum d’energia

L’energia és un recurs bàsic per a l’economia i la qualitat de vida. Subministra confort i mobilitat, i
és essencial per a la majoria d’activitats comercials i industrials. Segons dades de la Comissió
Europea, el consum global d’energia en el món es va multiplicar per 20 en el segle passat i les
previsions són d’un creixement del 2% anual fins a l’any 2020. Amb aquest ritme, el consum
mundial d’energia en relació amb l’any 1998 es duplicaria abans de 2035 i es triplicaria abans de
2055. El creixement més gran es produeix en el transport, on el 95% del consum energètic prové
del petroli.

A la Unió Europea, el consum d’energia no ha parat de créixer des de mitjan anys 90 i les previsions
apunten que aquesta tendència continuarà. Es preveu també que els combustibles fòssils, la
principal font de gasos amb efecte d’hivernacle, es mantinguin com la principal font d’energia a
Europa durant els pròxims 30 anys. 

El consum d’energia està entre els 10 indicadors ambientals clau de l’Agència Europea de Medi
Ambient1 i de l’OCDE2, perquè respon a problemes de màxima prioritat. Es tracta d’un indicador
integrat, és a dir, que no es mesura per avaluar un àmbit ambiental concret sinó que integra informació
sobre molts aspectes ambientals alhora, i, en particular, sobre les emissions a l’aire:

• Pràcticament totes les emissions de CO2 i, en conseqüència, la major part de l’efecte
d’hivernacle provenen del consum d’energia fòssil (carbó, petroli, gas natural)

• Les emissions de partícules, de gasos àcids i eutrofitzants i de gasos precursors de l’ozó
arran de terra provenen, en major o menor mesura, de processos de combustió.

El consum d’energia també és un indicador de l’ús de recursos no renovables escassos com el
petroli o el gas natural.

Des del punt de vista de la reducció de la pressió ambiental associada a la producció i l’ús
d’energia, la Comissió Europea preveu diverses mesures per als pròxims anys adreçades a l’estalvi
energètic a través d’un ús més eficient de l’energia i un menor ús de productes i serveis intensius
en energia, com el transport, la climatització o els productes manufacturats. També preveu la
promoció de les energies renovables, abundants i molt menys contaminants que les convencionals.
D’acord amb el Llibre verd sobre eficiència energètica3, la Unió Europea pot estalviar fins a un 20%
de l’energia que consumeix actualment aplicant mesures econòmicament rendibles. La política
energètica que impulsa la UE estableix els objectius bàsics següents en matèria d’estalvi i eficiència
energètics i d’energies renovables:

• Reduir la intensitat energètica final d’un 1% anual en el període de 2000 a 20104

• Aconseguir que l’any 2010 el 12% de l’energia primària consumida a la UE sigui de fonts
renovables (a Espanya, el Pla de foment de les energies renovables fixa un objectiu del 12,3%
l’any 2010)

• Aconseguir que l’any 2010 el 22% del consum brut d’electricitat5 a la UE-15 sigui de fonts
renovables. L’objectiu que correspon a Espanya és d’un 29,4%

• Aconseguir que l’any 2005 el 2% dels carburants usats en el transport, segons contingut
energètic, siguin d’origen renovable. L’any 2010, l’objectiu arriba al 5,75%.

Energia

1 Agència Europea de Medi Ambient. Environmental headline indicators. 1999.
2 OCDE. Key environmental indicators. 2001.
3 COM (2005) 265 final.
4 Pla d’acció per millorar l’eficàcia energètica a la Comunitat Europea: COM (2000) 247 final.
5 Consum brut d’electricitat = producció bruta + importacions - exportacions.
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Però, protegir la salut i el medi ambient no és l’únic objectiu que afecta les polítiques energètiques,
sinó que hi ha altres àmbits clau que cal considerar, tal com expressa en el Llibre verd de la
Comissió Europea sobre seguretat en l’abastament energètic:

• Garantir l’abastament segur i sense interrupcions d’energia
• Ser competitiu i eficient per donar suport a les dinàmiques de creixement econòmic, creació

d’ocupació i benestar social.

Alguns d’aquests objectius poden entrar en competència amb les mesures de protecció ambiental,
per la qual cosa la coherència de les polítiques ambientals i energètiques demana de vegades
equilibris complexos. No és el cas de l’estalvi i l’eficiència energètiques, que són mesures
generalment beneficioses en tots els sentits. Per això, la Unió Europea dóna un pes creixent a la gestió
de la demanda d’energia, és a dir, a consumir menys productes i serveis intensius en energia (canvi
d’hàbits de consum) i a millorar l’eficiència en l’ús de l’energia (adopció de tecnologies més eficients).
En particular, el Llibre verd Cap a una estratègia europea de seguretat de l’abastament energètic
reconeix la necessitat de canviar progressivament d’una política d’increment de l’oferta a una política
focalitzada en la demanda, vessant en què es considera que hi ha més marge de maniobra.

Tenint en compte aquests antecedents, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla
de l’energia de Catalunya 2006-2015 (PEC)6, que revisa el Pla de l’energia a Catalunya en l’horitzó
de l’any 2010. Les previsions contingudes al PEC s’han tingut en compte a l’hora de seleccionar
els indicadors que es presenten en aquest capítol, i determinen lògicament els objectius de
referència per avaluar la seva evolució.

Consum final d’energia i consum d’energia primària

No són conceptes científics sinó comptables, que s’utilitzen per elaborar el balanç energètic
d’un territori. S’expressen en unitats tep (tona equivalent de petroli); 1 tep = 41,868 GJ.

Consum d’energia final (CEF)
Energia posada a peu d’usuari final consumida en qualsevol tipus d’activitat i amb qualsevol
grau de transformació (electricitat, carburants, etc.); exclou el consum de les indústries
energètiques i del sector transformador de l’energia.

Consum d’energia primària (CEP)
S’obté d’afegir al consum d’energia final les utilitzacions amb finalitats no energètiques
(fabricació de plàstics, asfalt, etc.), les pèrdues en el transport i la distribució, i els consums
propis de les indústries del sector energètic i del sector transformador de l’energia (producció
de biocombustibles i, d’electricitat, refinament de petroli, etc.). És l’energia que cal consumir, ja
sigui de producció pròpia o importada, per satisfer el consum final d’energia en quantitat i
qualitat.

La dependència energètica de la importació indica en quina mesura un país ha de recórrer a la
importació per satisfer les seves necessitats energètiques. Es calcula mitjançant la fórmula: 

importació neta/CEP (la variació d’estocs sol incloure’s en la importació neta)

Intensitat energètica (d’un territori)
L’energia necessària per obtenir una unitat de PIB; es pot expressar en termes d’energia
primària o final.

Biocarburant
El combustible líquid o gasós usat en el transport produït a partir de biomassa.

Biomassa
La fracció biodegradable dels productes i residus procedents de l’agricultura (incloent-hi les
substàncies d’origen vegetal i d’origen animal), de la silvicultura (boscos) i de les indústries
connexes, així com la fracció biodegradable dels residus industrials i municipals. Tota la
biomassa és d’origen biogènic i, per tant, és un recurs renovable.

Energia renovable
La generada a partir de fonts renovables no fòssils: energia eòlica, solar, geotèrmica, de l’onatge,
mareomotriu i hidràulica, biomassa, gasos d’abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs.

6 Pot consultar-se a la web del Departament de Treball i Indústria.
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Energia - indicadors seleccionats

Subtema Codi Indicador Previsions del PEC*

EN1 Consum d’energia primària 

EN2 Consum d’energia primària per càpita

EN3 Consum d’energia primària per tipus 
de font

EN4 Intensitat d’energia primària

EN5 Intensitat d’energia primària
Energia en paritat de poder adquisitiu

primària EN6 Dependència energètica 
de la importació

EN7 Consum d’energia primària renovable 6,9% l’any 2010 i 9,5% l’any 2015

EN8 Consum d’energia primària renovable 
per tipus de font

EN9 Consum d’energia primària renovable 
de la biomassa i els residus per tipus
de font

EN10 Consum d’energia final Consum d’energia final:
17.968 ktep l’any 2015

EN11 Consum d’energia final per tipus
de font

EN12 Consum d’energia final per sectors 
d’activitat

EN13 Intensitat d’energia final Reducció de la intensitat energètica final
d’un 1,7% anual, de manera que l’any
2015 s’arribi als 123 tep/Meuros 1995

EN14 Intensitat d’energia final per sectors

EN15 Consum d’electricitat Consum d’electricitat l’any 2015: 5.190 ktep

EN16 Producció bruta d’electricitat
Energia per tipus de font

final EN17 Producció bruta d’electricitat 21,9% l’any 2010, 23,5 l’any 2015,
de fonts renovables sobre la producció bruta

EN18 Producció bruta d’electricitat
renovable per tipus de font

EN19 Producció elèctrica de cogeneració

EN20 Producció elèctrica de cogeneració
per tipus d’ús tèrmic

EN21 Transport de passatgers per modes

EN22 Transport de mercaderies per modes

EN23 Nombre de vehicles per tipus
de vehicle

* Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015

Reducció de la intensitat energètica
primària de manera que l’any 2015
s’arribi als 210 tep/Meuros 1995.
Consum 2010: 30.352 ktep
Consum 2015: 30.961 ktep
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Indicadors d’energia primària

El consum d’energia primària (CEP) a Catalunya l’any 2003 va ser de 25.948 ktep7. La principal font
d’energia primària és el petroli. L’any 2003, Catalunya va consumir 12.472 ktep de petroli, el que
representa un 48% del CEP total. El combustible nuclear és la segona font d’energia primària i el
gas natural ocupa el tercer lloc. La principal diferència d’aquesta estructura amb la d’Espanya i la
UE-15 rau en l’ús pràcticament insignificant de carbó i en un pes més gran de l’energia nuclear. 

7 ktep: milers de tones equivalents de petroli.

EN3. Consum d'energia primària per tipus de font. Estructura 2003

Catalunya Espanya UE-15

Consum Producció Consum Producció Consum Producció

ktep % ktep % ktep % ktep % ktep % ktep %
s/consum s/consum s/consum

Carbó 168,6 0,6 75,3 44,7 20.139 14,9 7.144 35,2 222.526 14,7 94.314 43,3

Petroli 12.471,6(**)48,1 313,3 2,5 69.313 50,9 322 0,5 596.171 39,4 141.479 24

Gas natural 5.676 21,9 1,9 0 21.255 15,6 197 0,9 366.092 24,2 183.180 53

Nuclear 6.419,8 24,7 6.419,8 100 16.125 11,8 16.125 100 231.703 15,3 231.703 100

Renovable 826 3,2 806,1 97,6 9.176 6,7 9.176 100 92.110 6,1 91.178 100

Altres(*) 386,2 1,5 56,1 14,5 109 0,1 0 0 0 0 6.500

25.948,2 100 7.672,5 29,6 136.297 100 32.964 24,2 1.513.568 100 748.354 49,8

Font: Icaen, MITC (La Energía en España 2003), Eurostat (Energy: Yearly Statitstics. Dada 2003)
(*) Residus no renovables o saldo d’intercanvis elèctrics
(**) Més del 25% del petroli emprat a Catalunya s’utilitza com a primera matéria (usos no energètics) en la producció de plàstics, asfalts, lubricants,
parafines, etc., i no per a la seva combustió

EN2. Consum d'energia primària per càpita, 2003 (tep/hab.)
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Catalunya Espanya UE-15

El consum d’energia primària (CEP) català no ha deixat de créixer en el període 1990-2003 i ho ha fet a
un ritme superior al d’Espanya i la Unió Europea (UE-15). L’increment total del CEP en aquest període ha
estat del 45%, davant d’un 41% a Espanya i només d’un 13% a la UE-15. Aquest creixement ha portat
el CEP per càpita de Catalunya fins a 3,9 tep/hab., igual a la mitjana europea i per sobre de la mitjana
espanyola (3,3 tep/hab.). La major part de l’increment del CEP en el període 1990-2003 ha estat absorbit
a parts iguals pel gas natural i el petroli. D’aquesta manera, la dominància dels combustibles fòssils s’ha
consolidat en el període, i ha passat d’un 65% l’any 1990 a un 70% l’any 2003. El Pla de l’energia de
Catalunya 2006-2015 (PEC) fixa com a objectiu un CEP de 30.352 ktep l’any 2010 i de 30.961 ktep l’any
2015. Això suposa assolir un estalvi de gairebé 2.700 ktep l’any 2015 en relació amb l’escenari tendencial.

EN1. Consum d'energia primària. Evolució segons índex 1992 = 100

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Previsió
PEC

Font: ICAEN i Eurostat (20.9.2005)
La sèrie 1992-1996 conté diferències metodològiques amb la sèrie 1997-2003 i no inclou combustibles no comercials per a usos tèrmics (afecta
sobretot la biomassa forestal i agrícola)
PEC: Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015
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EN5. Intensitat d'energia primària en paritat de poder adquisitiu (tep/Meuros ppa), 2003. 
Índex UE-15 = 100

93,6
100

95,1

Font: Icaen, Idescat i Eurostat (28.10.2005)
PIB en base 2000
Per calcular el PIB català en paritat de poder adquisitiu, s'aplica el deflactor corresponent a Espanya a partir de dades d'Eurostat
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Catalunya Espanya UE-15

Més preocupant és l’evolució de l’indicador d’intensitat energètica. La intensitat d’energia primària
catalana en paritat de poder adquisitiu encara és més baixa que la mitjana europea. No obstant,
l’economia catalana cada cop necessita més energia per produir una unitat de PIB, és a dir, la seva
eficiència energètica disminueix, cosa que suposa un debilitament de la competitivitat. En concret, la
intensitat energètica en el període 1995-2003 ha crescut a un ritme mitjà anual d’un 0,57%, per sobre
de la mitjana espanyola (0,08%), mentre que en el conjunt de la UE-15 la intensitat energètica s’ha
reduït a un ritme proper a l’1% anual8. Entre els països de la UE-15, Catalunya ocupa el penúltim lloc
en el rànquing de la millora de l’eficiència energètica en el període 1995-2003, només per sobre de
Portugal. El PEC fixa un objectiu de reducció de la intensitat energètica catalana d’un 1,7% anual en
el període 2006-2015, per sobre de l’objectiu europeu de l’1%.

8 La intensitat energètica de Catalunya i Espanya s’ha calculat a partir del PIB en base 1995 i la de la UE-15 a partir del PIB en base 2000. Si s’hagués 
emprat només la base 2000, la intensitat de Catalunya i Espanya es reduiria lleugerament, però no hi hauria canvis en el rànquing.
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Font: Icaen, Idescat, Eurostat (20.9.2005)

EN4. Intensitat d'energia primària. Evolució segons índex 1995 = 100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Previsió
PEC

Font: Icaen, Idescat i Eurostat (20.9.2005)
PEC: Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015
(*) PIB en base 1995
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La dependència energètica9 de Catalunya ha augmentat notablement des de 1990, a causa del fort
creixement de la demanda i de la limitació i esgotament dels recursos propis. L’any 2003, el 70%
de l’energia primària procedia de fonts importades, davant d’un 61% l’any 1990. La dependència
actual és menor que la del conjunt d’Espanya (76%), però és clarament per sobre de la mitjana de
la UE-15 (50%).

EN6. Dependència energètica de la importació (% sobre consum d'energia primària)

Catalunya Espanya UE-15

1990 2003 1990 2003 1990 2003

61,1 70,4 62,4 75,8 46,4 50,2

Font: Icaen, MITC (La Energía en España 2003), CE (2003 - Annual energy and transport review) i CE (EU energy and transport in figures 2004)

EN8. Consum d'energia primària renovable per tipus de font (%)

1992 2003

Catalunya Espanya UE-15 Catalunya Espanya UE-15

Solar 0,0 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6

Biomassa i residus 14,0 67,8 58,6 35,1 50,9 63,3

Eòlica 0,0 0,2 0,2 1,7 11,0 4,2

Hidràulica 86,0 31,5 36,0 62,9 37,5 26,2

Geotèrmica 0,0 0,1 4,9 0,0 0,1 5,7

Font: Icaen i Eurostat (juliol 2005)

L’any 2003, les fonts d’energia renovables van cobrir una petita fracció del consum (al voltant d’un
3%), davant d’un 7% a Espanya i un 6% a la UE-15. Biomassa i residus juntament amb l’energia
hidràulica són les fonts més abundants i l’any 2003 van representar un 98% del total d’energies
renovables. L’any 2003, l’energia eòlica va assolir una participació de l’1,7% del total renovable.

La UE ha fixat l’objectiu de doblar la participació de les energies renovables, per passar d’un 6%
l’any 2003 a un 12% l’any 2010. L’objectiu català és que les fonts renovables representin el 9,5% del
CEP l’any 201510, amb un creixement anual mitjà superior a l’11%. Aquest objectiu supera àmpliament
el de la UE, ja que suposa gairebé triplicar el pes de les energies renovables. Cal tenir present que
cada país disposa d’un potencial màxim d’energies renovables íntimament lligat a les característiques
de cada territori: grandària, climatologia i orografia per produir biomassa, cabals dels rius amb
finalitats hidroelèctriques, etc. En aquest sentit, Catalunya té unes condicions naturals que limiten el
seu potencial en relació amb altres països europeus11.

EN7. Consum d’energia primària renovable 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Previsió
PEC

Font: Icaen i Eurostat (juliol de 2005)
PEC: Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

(%
 s

ob
re

 e
l c

on
su

m
 t

ot
al

 
d

’e
ne

rg
ia

 p
rim

àr
ia

)

2010
6,9

2015
9,5

Catalunya Espanya UE-15

EN9. Consum d'energia primària renovable de la biomassa i residus per tipus de font (%)

Biomassa llenyosa Residus Biogàs Biocombustibles

2003 32,4 51,0 7,8 8,7

Previsió 2015 17,4 15,1 15,7 51,8

Font: Icaen

9  Indica en quina mesura un país ha de recórrer a la importació per satisfer les seves necessitats energètiques. Es calcula mitjançant la fórmula: 
importació neta/(CEP+variació d’estocs).

10 Si no es té en compte la part d’energia primària que té una utilització diferent a l’energètica (per exemple, com a primera matèria per produir 
plàstics), l’objectiu és encara superior.

11 L’any 2003, Catalunya va aportar a Espanya el 18,6% del PIB i el 15,9% de la població, però només en representa el 6,3% del territori. Això fa que 
sigui més difícil assolir un determinat percentatge de participació de les energies renovables que no pas en països com Finlàndia o Suècia, que 
tenen una densitat de població molt baixa i bons recursos naturals.
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167
Indicadors d’energia final

El consum d’energia final a Catalunya va créixer d’un 44% entre 1995 i 2003. L’any 2003, el consum
d’energia final (CEF) a Catalunya va ser de 15.237 ktep. El 52% d’aquest total va correspondre a
productes petroliers, mentre la resta es va repartir a parts iguals entre l’electricitat i el gas natural;
el carbó i l’energia renovable només van representar l’1% del consum. Al conjunt d’Espanya,
l’estructura de consum l’any 2003 va ser força similar a la catalana, encara que el pes dels
productes petroliers va arribar a un 60% del total, i el gas natural hi tenia una participació menor
que l’electricitat.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Icaen, Eurostat
(*) En el cas de Catalunya, inclou el sector de la construcció, encara que el seu pes és molt petit
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EN10. Consum d'energia final. Evolució segons índex 1995 = 100

EN11. Consum d'energia final per tipus de font. Estructura 2003 (%)

ktep %

Gasoil 4.391,2 28,82

Electricitat 3.655,7 23,99

Gas natural 3.501,7 22,98

Gasolina 1.402,1 9,20

Coc de petroli 755,2 4,96

Querosè 741,4 4,87

GLP 301,9 1,98

Fuel 291,5 1,91

Altres (*) 102,6 0,67

Biomassa forestal i agrícola 93,5 0,61

Total 15.237,0 100,00

Font: Icaen
(*) Carbó, residus no renovables, biogàs, solar, bioetanol, biodièsel

EN11. Consum d'energia final per tipus de font. Estructura 2003 (%)

Catalunya Espanya

Productes petroliers 51,9 59,5

Electricitat 24,1 18,8

Gas natural 23,0 15,7

Renovables 0,8 3,6

Carbó 0,2 2,4

Font: Icaen, MITC (La Energía en España 2003)

Catalunya Espanya UE15
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Per sectors d’activitat, el consum més gran d’energia final va correspondre al transport, amb un
37,7% del total, seguit per la indústria amb un 34,2%. No obstant, en el període 1995-2003, el
sector serveis va incrementar el seu consum d’un 72%, amb un creixement mitjà anual del 7%,
mentre la resta de sectors tenien uns increments més modestos d’entre el 40 i el 50%, encapçalats
pel consum domèstic amb un 48%. D’aquesta manera, el sector serveis va passar de representar
un 9% del consum total l’any 1990 a un 11% l’any 2003. Els creixements sectorials anuals mitjans
en el període 1995-2003 a Catalunya tripliquen o quadripliquen els de la mitjana de la UE-15.

Font: Icaen, Eurostat
(*) En el cas de Catalunya, hi inclou el sector de la construcció, encara que el seu pes és molt petit
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EN12. Consum d'energia final per transport. Creixement total en el període 1995-2003 (%)

Font: Icaen i Eurostat
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EN12. Consum d'energia final per sectors d'activitat. Creixement anual mitjà en el període
1995-2003 (%)

Catalunya Espanya UE-15

EN12. Consum d'energia final per sectors d'activitat. Estructura 2003 (%)

10,9%

34,2%

3,8%
13,3%

37,7%

Primari

Indústria (*)

Serveis

Transport

Domèstic

(*) Inclou construcció
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Icaen
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EN13. Intensitat d'energia final (tep/Meuros)

Segons la desagregació sectorial que les dades disponibles han permès, en el període 1995-2003,
tots els sectors excepte la indústria han incrementat la intensitat d’energia final entre un 10 i un
20%, i, per tant, la seva eficiència ha empitjorat. La intensitat energètica de la indústria en el període
s’ha mantingut constant.

168

Catalunya Espanya UE-15
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EN14. Intensitat d'energia final per sectors (tep/Meuros)

Primari Indústria Serveis + transport

1995 2003 1995 2003 1995 2003

299 342 158 158 110 130

Font: Icaen, Idescat
PIB: base 1995

El consum d’electricitat a Catalunya ha augmentat de manera molt important en el període 1992-
2003. El ritme de creixement ha estat el doble de la mitjana europea, però inferior al d’Espanya. Una
major automatització industrial i un major nivell de vida que es tradueix en consum elèctric a les
llars i els serveis expliquen en gran part aquest increment.

EN15. Consum d'electricitat: creixement anual mitjà en el període 1992-2003 (%)

Font: Icaen (Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015) i Eurostat
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Catalunya Espanya UE-15

En el període 1993-2003, el principal canvi en l’estructura de producció d’electricitat a Catalunya
ha estat l’increment del pes relatiu del gas natural, que ha passat d’un 4% l’any 1993 a més d’un
25% l’any 2003. L’aturada nuclear i l’alt rendiment de les centrals de cicle combinat, juntament amb
el millor perfil ambiental del gas natural davant de les altres energies fòssils, expliquen aquesta
evolució. El pes de les fonts renovables en la producció d’electricitat s’ha mantingut pràcticament
estable al voltant del 15%, amb algunes oscil·lacions lligades a la hidraulicitat de cada any. El PEC
planteja un objectiu del 23,5% l’any 2015 (amb hidraulicitat mitjana). Novament, i per les causes
naturals ja esmentades, Catalunya queda per sota del 29,4% fixat com a objectiu per la UE per a
l’any 2010 a Espanya.

EN16. Producció bruta d'electricitat per tipus de font (%)

1993 2003

Catalunya Espanya UE-15 (*) Catalunya Espanya UE-15 (*)

Carbó 2,8 33,8 25,7 1,3 29,0 21,6

Petroli 1,9 6,1 10,2 2,9 8,6 6,1

Gas natural 3,9 0,8 9,5 25,4 15,4 21,7

Nuclear 75,9 35,7 40,5 55,9 23,5 36,9

Renovable 15,4 23,6 14 14,5 23,5 13,7

Total 100 100 100 100 100 100

Font: Icaen, MITC (La Energía en España 2003) i Eurostat (22.9.2005)
(*) Valors aproximats
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EN18. Producció bruta d'electricitat renovable per tipus de font (%)

1990 2003 2015 (*)

Biomassa forestal i agrícola 1,9 0 2,5

Incineració de residus 2,9 4,7 1,9

Biogàs 0 1,2 5

Eòlica 0 2,5 52,6

Solar 0 0 1,5

Hidràulica 95,1 91,6 36,6

Font: Icaen
(*) Previsió del Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015

EN17. Producció bruta d'electricitat de fonts renovables (% sobre la producció total)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Previsió
PEC

Font: Icaen i Eurostat
PEC: Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015
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En el cas de la cogeneració13, l’evolució de Catalunya és molt favorable. L’any 2003, el 16,2% de la
producció bruta d’electricitat procedia de cogeneració. Aquest percentatge és molt a prop de
l’objectiu suggerit per la Comissió Europea d’arribar a un 18% l’any 2010, objectiu que no ha estat
confirmat en la directiva corresponent. La previsió del PEC per a l’any 2015 és que la cogeneració
suposi el 17% de la producció elèctrica. El creixement previst és molt baix per la seva baixa
rendibilitat i per les dificultats d’assolir-hi una eficiència energètica elevada. El major increment es
preveu en el sector industrial.

13 La generació simultània en un procés d’energia tèrmica i elèctrica i/o mecànica.
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Font: Icaen

EN19. Producció elèctrica de cogeneració (% de la producció bruta d'electricitat)

EN20. Producció elèctrica de cogeneració per tipus de font
(% de la producció elèctrica de cogeneració)

Convencional Assecatge de residus amb gas natural Metanització de residus

89,5 10,4 0,1

Font: Icaen
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Tret del transport per carretera, el ferrocarril és el mode de transport de passatgers majoritari a
Catalunya, ja que l’any 2003 va suposar més del 95% dels moviments. La segona posició l’ocupa
l’avió amb un 4,5% dels moviments. No obstant, si es considera el període 1991-2003, el ferrocarril
mostra un cert estancament davant dels altres dos modes de transport. El creixement total dels
moviments en ferrocarril en el període ha estat del 33%, mentre el vaixell ha crescut d’un 57% i
l’avió d’un 166%.

EN21. Transport de passatgers per modes (excepte carretera)
Estructura 2003 (passatgers transportats)

Passatgers %

Ferrocarril (*) 527.819.000 95,1

Avió (moviments en els aeroports) 24.807.000 4,5

Mar (moviments en els ports) 2.399.000 0,4

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(*) Inclou Renfe rodalies, Renfe regionals i Ferrocarrils de la Generalitat

EN21. Transport de passatgers per modes (excepte carretera)
Evolució del nombre de passatgers transportats segons índex 1991 = 100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(*) Inclou Renfe rodalies, Renfe regionals i Ferrocarrils de la Generalitat
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Quant a les mercaderies, el transport per carretera és clarament majoritari, amb més del 80% de les
mercaderies transportades l’any 2003, seguit pel vaixell amb un 17,3%. La carretera també és el
mode de transport que més ha crescut en el període 1999-2003, amb un 82%. Destaca el descens
del transport de mercaderies per avió, que l’any 2003 va moure un 19% menys de mercaderies que
l’any 1999. El ferrocarril està pràcticament estancat, amb un creixement del 10%.

EN22. Transport de mercaderies per modes
Evolució del nombre de tones transportades segons índex 1999 = 100

1999 2000 2001 2002 2003

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
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En el període 1991-2003, el nombre de vehicles tipus turisme en circulació ha crescut d’un 34%.
La tipologia de vehicles que ha tingut un creixement més alt ha estat la de camions i furgonetes,
amb un 52%. L’any 2003 hi havia a Catalunya 1 turisme per cada 2,2 habitants, mentre l’any 1993
la proporció era d’1 turisme per cada 2,6 habitants.

EN22. Transport de mercaderies per modes. Estructura 2003 (tones transportades)

t %

Carretera 308.210.000 80,6

Ferrocarril 8.135.000 2,1

Avió 70.400 0

Mar 66.152.000 17,3

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

EN23. Nombre de vehicles per tipus. Evolució segons índex 1999 = 100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Turismes Autobusos i autocars Camions i furgonetes

EN23. Nombre de vehicles tipus turisme (habitants per turisme)

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
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175Residus

Residus municipals

D’acord amb la Llei 6/1993 de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 15/2003, els
residus municipals (RM) són els residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines
i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa
o composició es poden assimilar als que es produeixen en els llocs o activitats esmentats. Tenen
també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de vies públiques,
zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals morts; els mobles, els estris i els vehicles
abandonats; i els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.

D’igual manera que el consum d’energia, la generació de residus municipals està entre els 10
indicadors ambientals clau de l’Agència Europea de Medi Ambient perquè respon a problemes de
màxima prioritat. Es tracta d’un indicador integrat, és a dir, que no es mesura per avaluar un àmbit
ambiental concret sinó que integra informació sobre molts aspectes ambientals alhora. En efecte,
la generació de RM i la gestió corresponent poden ser l’origen de pràcticament totes les formes de
pressió ambiental, amb conseqüències tant locals com globals:

• Localment, la gestió dels RM:
- Demana un fort consum de recursos públics en forma d’espai al carrer i partides molt

importants en els pressupostos municipals
- És una font potencial de molèsties com ara soroll, brutícia o males olors
- Requereix unes infraestructures de tractament que estan sotmeses a una forta contestació

social. És l’anomenat efecte Nimby*, present a tota Europa, però que a Catalunya assoleix
uns nivells màxims, de vegades injustificats, que no només afecten les instal·lacions de
disposició sinó també d’altres d’imprescindibles per a una gestió sostenible dels recursos,
com ara les plantes de compostatge. L’exigència d’una gestió de residus municipals
rigorosa és molt positiva, perquè estimula la innovació tant en el sector públic com privat,
però l’oposició sistemàtica a tot tipus d’instal·lacions posa en perill la viabilitat mateixa a
curt termini d’un servei que és bàsic per a la societat.

• Globalement, la generació de RM:
- Té una participació petita però significativa en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle,

principalment metà a través de l’abocament de la fracció orgànica i CO2 generat a la
incineració

- Amaga unes pautes de producció i consum ambientalment poc responsables: baixa durabilitat
dels productes, productes i envasos superflus, productes d’usar i llençar, etc. De fet, la
generació de RM es pot utilitzar com a indicador aproximatiu del consum total de materials
(CTM) d’una economia, el qual, a la vegada, és a la base de totes les pressions ambientals.

Aquest últim aspecte relacionat amb el CTM és especialment rellevant i moltes vegades ni la
ciutadania ni els agents socioeconòmics el tenen prou en compte. Els RM no són més que
productes i envasos que acaben la vida útil. Per fabricar els productes i envasos, han calgut
primeres matèries i combustibles, una part dels quals s’ha perdut durant els processos de
transformació industrial en forma de residus i emissions. A la vegada, les primeres matèries i
combustibles que entren a l’economia provenen de processos d’extracció o cultiu durant els quals
cal consumir energia per moure grans quantitats de materials que també acabaran sent residus i
emissions: són les anomenades externalitats, que no entren a l’economia ni es comptabilitzen, com
ara runams miners, restes de collita o erosió agrícola. Quan s’importen primeres matèries i
combustibles, aquests fluxos ocults i els impactes ambientals i les externalitats econòmiques
associats han de ser suportats pel país exportador, sovint amb pocs mitjans per afrontar-los.
Finalment, durant l’ús dels productes i en l’eliminació final dels residus associats es continuen
consumint materials, sobretot en forma de combustibles fòssils.

Pot dir-se, doncs, que cada producte o envàs, i, per tant, cada residu municipal, porta a sobre una
motxilla, que és la suma de tots els materials que no estan físicament inclosos en el producte o
envàs, però que ha calgut manipular o utilitzar per a la seva producció i ús.

* “Not in my back yard” (No en el pati de casa meva)
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D’aquesta manera, quan es llença un producte o envàs s’està llençant també la seva motxilla
ecològica i s’indueix parcialment o total el començament d’un nou cicle de consum de materials i
de generació de fluxos ocults i, en conseqüència, de generació d’impactes ambientals.

La desmaterialització de l’economia, és a dir, la reducció del CTM per a la satisfacció de les
necessitats humanes és una de les claus, potser la principal, per avançar cap a la sostenibilitat
ambiental. La generació de RM és un indicador de la desmaterialització o, altrament dit, la reducció
de la generació de residus municipals passa necessàriament per la desmaterialització de
l’economia mitjançant l’ecodisseny de productes i envasos i l’evolució cap a pautes de consum
més responsables i immaterials (lleure, salut, cultura).

La UE impulsa un marc legislatiu que limita l’eliminació de residus municipals i promou la seva
prevenció i valorització. En destaquen dos objectius quantitatius:

• La Directiva 12/2004, que modifica la Directiva 62/1994, d’envasos, fixa per a l’any 2009 els
objectius de valorització de residus d’envasos següents:
- Valorització: mínim 60%, en pes, de la totalitat dels residus d’envasos
- Reciclatge: mínim 55%, màxim 80%, en pes, de la totalitat dels residus d’envasos, amb els

mínims següents per a cada material:
- Paper i cartró: 60%
- Vidre: 60%
- Metalls: 50%
- Plàstics: 22,5%
- Fusta: 15%

• La Directiva 31/1999, relativa a l’abocament de residus, transposada pel Reial
decret 1481/2001, limita l’abocament de RM biodegradables (fracció orgànica, paper i cartró)
de la manera següent:
- L’any 2006, l’abocament de residus municipals biodegradables (RMB) no podrà ser superior

al 75% del total de RMB generat l’any 1995
- Aquest percentatge es redueix fins al 50% l’any 2009 i el 35% l’any 2015.

Els residus biodegradables putrescibles (restes de preparació i consum de menjars) tenen un
paper clau en la gestió dels RM:
- Suposen entre el 35 i el 40% en pes dels RM: són la fracció majoritària, encara que el seu

pes relatiu tendeix a disminuir pel gran augment d’altres fraccions com el paper i cartró o el
plàstic

- Són responsables de gran part del potencial d’impacte ambiental dels abocadors (emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle, generació de lixiviats, emissió de males olors, etc)

- Poden transformar-se en compost i ser retornats al sòl per millorar-ne la fertilitat
- Tenen una gran capacitat d’embrutar els altres materials presents als RM (paper, plàstic,

etc.). Els materials bruts són més difícils de reciclar o s’han de convertir en productes de
menor valor afegit.

Aquestes implicacions ambientals i econòmiques justifiquen plenament la limitació del seu
abocament que deriva de la Directiva europea.
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En el cas dels residus de paper i cartró, la limitació es justifica perquè el paper reciclat és una
primera matèria molt important per a la indústria paperera. Si els residus de paper i cartró
s’aboquen, la indústria pot quedar desproveïda o haver de recórrer als mercats exteriors.

Finalment, el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006 fixa per a l’any
2006 un objectiu de reciclatge de RM del 48%.

Indicadors de residus municipals

L’any 2004, la generació de residus municipals (RM) a Catalunya va superar per primera vegada els
4 milions de tones. Això vol dir que l’any 2004 cada català va generar 600 kg de residus municipals,
un índex lleugerament superior al de la UE-15. De fet, la generació de RM a Catalunya no ha parat
de créixer en els últims 10 anys. Entre 1995 i 2004, la generació de RM ha crescut a un ritme mitjà
equivalent del 4% anual, mentre en el mateix període el PIB ha crescut a un ritme mitjà del 3% i la
renda disponible bruta de les famílies ho ha fet a un ritme del 2%. Malgrat que la prevenció de
residus ocupa el primer lloc en la jerarquia d’opcions de gestió de residus (és l’opció prioritària),
l’activitat associada al consum genera cada cop més residus.

Residus municipals (RM) - indicadors seleccionats

Codi Indicador Objectius quantitatius de referència

RE1 Generació total de RM

RE2 Generació total de RM per càpita

RE3 Reciclatge de RM 48% l’any 2006

RE4 Abocament i incineració de RM

RE5 Abocament de RM biodegradables L’any 2006, inferior al 75% del total de RMB 
generats l’any 1995, i al 50 % l’any 2009
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Font: Idescat, MMA (Perfil ambiental de España 2004) i Eurostat

RE2. Generació total de RM per càpita (kg/hab./any)
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Font: Agència de Residus de Catalunya

RE1. Generació total de residus municipals (RM) (t/a). Evolució segons índex 1995 = 100

Catalunya Espanya UE-15
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RE3. Reciclatge de RM (% s/generació total)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Font: elaboració pròpia a partir de dades de recollida selectiva i rebuig de l'Agència de Residus de Catalunya
(*) Inclou el compostatge de la fracció orgànica
(**) Inclou reciclatge de materials i metanització de matèria orgànica
PROGREMIC: Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006
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Els residus que no es poden prevenir han de ser reciclats com a segona opció prioritària. Les
anàlisis de cicle de vida mostren que el reciclatge dels RM té uns efectes molt positius d’estalvi
energètic i de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, per esmentar dos dels
paràmetres més rellevants. El nivell de reciclatge de RM ha augmentat de manera significativa a
Catalunya, però és lluny dels objectius fixats en la planificació per a l’any 2006. Fins ara, el
reciclatge a Catalunya ha estat totalment associat a la recollida selectiva en contenidors específics,
i aquesta n’haurà de continuar sent la forma principal. Però, des de l’any 2003, s’ha obert una nova
via de reciclatge a través dels ecoparcs (plantes d’aprofitament secundari d’una part dels RM que
no s’han recollit selectivament). L’any 2004, per cada 100 tones de RM generades, unes 20 van ser
reciclades, unes 20 més van ser incinerades i les 60 restants van ser disposades en abocadors
controlats. Per convergir amb la UE-15, cal augmentar al voltant d’uns 20 punts el reciclatge, la qual
cosa podria ser factible en poc temps si millora la participació de la ciutadania en la recollida
selectiva i amb l’entrada en funcionament de nous ecoparcs.

RE4. Abocament i incineració de RM (% s/generació total)

1998 2003 Objectiu 2006
(PROGREMIC)

Abocament Incineració Abocament Incineració Abocament

Catalunya 72,1 22 63,6 18,8 31

UE-15 54,5 17,2 44,9 18,7

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Agència de Residus de Catalunya; Eurostat
Les dades d'Eurostat corresponents a Espanya són incompletes

D’aquí a l’any 2009, caldrà augmentar més de 300.000 t/a la desviació de residus biodegradables
dels abocadors de complir l’objectiu que deriva de la normativa europea. El nivell actual de
desviació és suficient per assolir els objectius de l’any 2006.

2000 2001 2002 2003 2004

Font: Agència de Residus de Catalunya
Objectius segons RD 1481/2001

RE5. Abocament de RM biodegradables (kt/a)
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Residus industrials

Els residus industrials són els residus generats per l’activitat productiva industrial, bàsicament la
corresponent als codis D i E de la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE).

Només un petit percentatge dels RI es classifica com a residus perillosos, però la major part dels
residus perillosos poden classificar-se com a residus industrials. Els residus perillosos es defineixen
a Catalunya com qualsevol residu que presenti una o més de les quinze característiques de
perillositat recollides en l’annex III de la Directiva de residus perillosos, com ara inflamabilitat,
corrosivitat o toxicitat. Els residus perillosos estan classificats com a tals en el Catàleg europeu de
residus; com el seu nom indica, són els residus amb un potencial d’impacte ambiental més alt,
precisament per la seva capacitat de dispersar substàncies tòxiques en el medi que, en particular,
poden arribar a la cadena tròfica.

La gestió dels RI està sotmesa a una dinàmica econòmica diferent a la dels residus municipals. En
efecte, els residus industrials són una conseqüència no desitjada de l’activitat productiva i amaguen
una ineficiència dels processos productius. En concret, el valor de compra de les primeres matèries
i l’energia continguts en els residus és sovint el principal cost de la gestió dels RI per l’empresa, i
té tendència a augmentar a causa de la pressió de la demanda i la progressiva fiscalitat ecològica.
A més, els materials que finalment es convertiran en residus ocupen una part de la capacitat
productiva de l’empresa (maquinària, personal, energia, etc.), sense aportar cap valor afegit
(“ocupacitat” del no-producte). A més, el tractament de residus està sotmès a unes especificacions
de qualitat cada cop més estrictes i requereix un seguiment administratiu rellevant.

Per tot això, l’empresa que genera RI internalitza una part cada cop més gran dels costos
ambientals associats i, per tant, està incentivada a reduir la generació de RI i a optimitzar-ne la
gestió. Aquesta internalització és només incipient en el cas dels residus municipals, però la seva
materialització mitjançant instruments diversos és una tendència clara de les polítiques públiques.

Per la seva condició bàsicament privada, la pressió dels RI sobre els recursos públics (econòmics,
d’espai, etc.) és molt inferior a la dels residus municipals. No obstant, l’efecte Nimby també és
present en l’àmbit de les instal·lacions de tractament de RI. La internalització progressiva dels
costos ambientals de la indústria, ja sigui per les condicions de mercat o per un marc juridico-
administratiu més estricte, ha de permetre avançar cap a la minimització dels RI. Però cal vetllar,
també, perquè un país industrialitzat com Catalunya disposi d’infraestructures de valorització i
eliminació de RI avançades, imprescindibles per al funcionament de la indústria ja instal·lada i per
atreure de noves inversions industrials.

El Programa de gestió de RI de Catalunya 2001-2006 (PROGRIC) fixa per l’any 2006 un objectiu de
reciclatge-valorització del 76%.

Per les seves característiques físiques i bioquímiques, pel gran volum de generació i per la seva
titularitat pública, els fangs de depuració d’aigües residuals urbanes requereixen un comentari
específic. Les estacions de depuració d’aigües residuals urbanes (EDAR) poden assimilar-se a una
instal·lació industrial, de manera que els fangs són residus industrials i, com a tals, estan integrats
en les estadístiques de generació de RI de l’Agència de Residus de Catalunya.

COMPRA DE 
MATERIALS DIVERSOS

100 kg/1.000 euros

AIGUA RESIDUAL
16 kg/20 euros

EMISSIONS A L’AIRE
29 kg/180 euros

RESIDUS
43 kg/410 euros

PRODUCTE
12 kg/390 euros

179

observatori.qxd  13/4/06  10:15  Página 179



Tradicionalment, els fangs d’EDAR s’han gestionat mitjançant aplicació al sòl, a fi d’aprofitar el seu
contingut en nutrients. Ara bé, en el marc de l’estratègia temàtica sobre sòls que està elaborant la
Comissió Europea, l’aplicació dels fangs al sòls com a esmena i fertilitzant orgànic està sent objecte
d’un ampli debat. L’origen poc controlat dels fangs i la seva contaminació potencial tant orgànica
com inorgànica han fet que se’n qüestioni l’aplicació al sòls, especialment als sòls d’ús agrícola.
No obstant, d’acord amb les recomanacions elaborades en l’últim informe (març de 2004) del Grup
de Treball Organic Matter de la CE, en la mesura que els fangs siguin prèviament compostats o
bioestabilitzats, compleixin les especificacions de qualitat i s’apliquin respectant les bones
pràctiques agronòmiques i edafològiques, es podran seguir usant en l’agricultura, ja que és l’opció
amb un millor balanç econòmic per a la societat.

Un altre tractament previ que s’aplica als fangs consisteix en un assecatge tèrmic a temperatures
entre 100 i 130º C. S’aconsegueix que la humitat dels fangs passi del 80% al 5%. Les
investigacions en curs hauran d’aclarir alguns dubtes sobre l’aptitud dels fangs assecats per ser
aplicats al sòl. Els fangs assecats que no siguin aptes per a aquest tipus de reciclatge, poden
destinar-se a la valorització energètica o a l’abocament en condicions molt més favorables que
quan eren frescos.

Residus industrials (RI) - indicadors seleccionats

Codi Indicador Objectius quantitatius de referència

RE6 Nombre d’establiments industrials que
presenten la declaració de residus

RE7 Generació de residus industrials
perillosos i no perillosos

RE8 Tractament dels residus industrials 76% en pes de reciclatge-valorització
l’any 2006 (1)

RE9 Generació de fangs d’EDAR

RE10 Generació de fangs d’EDAR per càpita

RE11 Gestió dels fangs d’EDAR per tipus
de tractament

RE12. Centres industrials certificats amb EMAS

RE13. Empreses certificades amb ISO 14001

RE14. Certificació relativa d'empreses amb ISO 14001

(1) PROGRIC 2001-2006

Indicadors de residus industrials

A Catalunya, els centres de producció industrials estan obligats a presentar la Declaració anual de
residus, regulada actualment pel Decret 93/1999. Al llarg dels anys 90, el nombre d’establiments
industrials declarants va augmentar a un fort ritme. En els últims anys, sembla que el nombre de
declaracions tendeix a estabilitzar-se. Aquest fet i l’experiència acumulada per l’Agència de
Residus al llarg de tots aquests anys fan que es pugui dir que la generació de residus industrials a
Catalunya es pot quantificar actualment amb una fiabilitat acceptable.

La dinàmica del nombre de declaracions de RI fa difícil d’estimar quina n’ha estat l’evolució real de
la generació en els últims deu anys. No obstant, les dades disponibles permeten fer dues
constatacions: 

• La generació anual de residus industrials a Catalunya s’ha estabilitzat al voltant dels 6 milions
de tones

• Aproximadament, un 10% dels RI poden classificar-se com a perillosos, encara que en els
últims 5 anys es dibuixa una lleugera tendència a l’alça.
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A diferència dels RM, la forma de gestió principal dels RI és la valorització, fonamentalment
material, ja sigui directament com a subproducte o després d’un procés previ de tractament. En
concret, l’any 2003 el 67% dels RI han seguit aquesta via davant d’un 51% l’any 1995. Els residus
perillosos es tracten majoritàriament mitjançant tractament fisicoquímics i incineració.

Pel que fa als fangs de depuració d’aigües residuals urbanes, la generació per càpita a Catalunya
és un 20% superior a l’espanyola, probablement a causa d’un major nombre de població
connectada a EDAR i a una intensitat de tractament més alta. La generació de fangs l’any 2004 ha
baixat en relació amb l’any 2000, per raó de la instal·lació de més capacitat de digestió anaeròbia
i la supressió de tractament primari per via fisicoquímica.
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Font: Agència de Residus de Catalunya
(*) No inclou els fangs d'EDAR
Generació de RI 2004: perillosos = 703.869 t; no perillosos = 4.911.246 t (sense fangs d’EDAR)

RE7. Generació de residus industrials perillosos i no perillosos (t/a). Evolució segons índex 1995 = 100
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RE6. Nombre d'establiments industrials que presenten la Declaració de residus

RE8. Tractament dels residus industrials (% en pes)

Reciclatge- Tractament Incineració Dipòsit Altres
valorització F-Q-B controlat

1995 51,1 3,8 1 36,6 7,5

2003 66,9 6 2,1 23,6 1,4

Objectiu 2006 76

Font: Agència de Residus de Catalunya
Objectiu 2006 segons PROGRIC 2001-2006 
Inclou els fangs d'EDAR

RE9. Generació de fangs d'EDAR (t MS/a)

2000 2004

Catalunya 158.253 139.866

Espanya 853.500

Font: Agència Catalana de l'Aigua i Eurostat (22.9.2005)
L'última dada disponible d’Espanya correspon a l'any 2000
MS: matèria seca
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L’aplicació agrícola ha estat la forma de gestió majoritària dels fangs a Catalunya l’any 2004. Cal
destacar que en tots els casos aquesta aplicació s’ha fet amb tractament previ, ja que l’aplicació
directa de fangs sense tractar ja no és permesa. El segon lloc, l’ocupa la deposició en abocador, i,
el tercer lloc, la valorització material i energètica en forns de ciment, una opció emergent que té un
potencial remarcable. Caldrà fer un seguiment més acurat sobre el destí d’alguns fangs que
majoritàriament es gestionen fora de Catalunya a través de gestors autoritzats.

Catalunya Espanya

Font: Idescat, Agència Catalana de l'Aigua i Eurostat (22.9.2005)
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RE10. Generació de fangs d'EDAR per càpita, 2000 (kg MS/hab.)

RE11. Gestió dels fangs d'EDAR per tipus de tractament (% del total en pes sec)

2000 2004

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Agència Catalana de l'Aigua

Aplicació agrícola       Restauració de sòls        Valorització en cimenteres       Dipòsit controlat       Emissari submarí       Gestió indeterminada

(%
 d

el
 to

ta
l e

n 
pe

s 
se

c)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

RE11. Gestió dels fangs d'EDAR per tipus de tractament (t MS/a)

Tractament Aplicació a Restauració de sòls Valorització 
previ sòls agrícoles (pedreres, etc.) en cimenteres

2000 2004 2000 2004 2000 2004

Sense 7.391 2.184

Digestió anaeròbia 17.858 26.284

Compostatge 23.047 22.653

Assecatge tèrmic 4.596 5.904

Total 48.296 53.533 2.184 0 0 5.904

Tractament Dipòsit Emissari Altres (*) Total
previ controlat submarí

2000 2004 2000 2004 2004 2000 2004

Sense 36.398 20.549 69.619 0 10.028 115.592 30.577

Digestió anaeròbia 10.107 17.858 36.391

Compostatge 23.047 22.653

Assecatge tèrmic 1.756 9.872 30.183 1.756 50.245

Total 38.154 40.528 69.619 0 40.211 158.253 139.866

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Agència Catalana de l’Aigua
(*) Fora de Catalunya a través de gestor autoritzat
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El sistema de gestió ambiental (SGA) més utilitzat per les empreses espanyoles i catalanes és la
certificació ISO 14001. A finals de 2004, hi havia a Espanya 6.523 empreses certificades, de les
quals 1.100, és a dir, un 17%, eren catalanes. Per cada milió d’habitants, el nombre d’empreses
certificades a Catalunya era de 176, per 162 a Espanya. Si la comparació relativa es fa per cada
100.000 empreses, l’índex català i espanyol era de 260 i 364, respectivament.

RE14. Certificació relativa d'empreses amb ISO 14001

ISO/100.000 empresas ISO/Mhab.

Finlàndia 657 182

Irlanda 617 77

Espanya 364 162

Catalunya 260 176

Itàlia 165 92

França 158 44

Portugal 77 40

Grècia 12 8

Font: DMAH a partir de diverses fonts
Ordenat per ISO/100.000 empreses
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Font: DMAH a partir de diverses fonts

RE12. Centres industrials certificats amb EMAS
Catalunya Espanya UE-25 + Noruega
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Font: DMAH a partir de diverses fonts

RE13. Empreses certificades amb ISO 14001. Evolució segons índex 2000 = 100
Catalunya Espanya UE-25 + Noruega
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Annex. Llistat d’indicadors

UE: Indicadors de desenvolupament sostenible per al seguiment de la implantació de l’Estratègia
de desenvolupament sostenible de la UE  (155 indicadors, classificats en 10 temes)

AE: Indicadors principals de l’Agència Europea del Medi Ambient  (37 indicadors, classificats en
10 temes)

E: Perfil ambiental de España 2004, Ministeri de Medi Ambient (74 indicadors, classificats en 13
temes)

1. Marc demogràfic

Demografia

Codi Indicador UE E AE

PO1 Població total

PO2 Taxa bruta de creixement natural i migratori de la població

Demografia PO3 Estructura de la població per edat

PO4 Nombre de municipis i població per grandària de municipi

PO5 Població per tipologia de municipi

2. Sostenibilitat econòmica 

Creixement econòmic i ocupació

Subtema Codi Indicador UE E AE

CO1 PIB real (en euros constants) X

CO2 PIB real per càpita X

PIB i renda CO3 PIB real per càpita en paritat de poder adquisitiu X

CO4 Estructura sectorial del PIB

CO5 Renda disponible bruta de les famílies X

CO6 Ocupació X

Ocupació CO7 Taxa d’ocupació X

CO8 Ocupació per grans sectors
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Estabilitat econòmica i competitivitat

Subtema Codi Indicador UE E AE

EC1 Producció industrial segons nivell tecnològic de l’activitat

Creació de

EC2 Exportacions de productes industrials de nivell 

tecnològic alt

valor afegit EC3 Balança comercial de productes industrials de nivell 

tecnològic alt

EC4 Balança comercial

Cost dels 

factors de EC5 Índex de preus de consum (inflació) X

producció EC6 Deute públic X

Acumulació

de  EC7 Formació bruta de capital en béns d’equipament i altres

capital físic EC8 Inversió en actius materials en la indústria

Capital 

tecnològic EC9 Despesa en R+D X

EC10 Nivell educatiu de l’ocupació

EC11 Mitjana d’anys de formació de la població ocupada

Capital humà EC12 Participació de les persones de 25 a 64 anys en educació 

i formació X

EC13 Despesa pública en educació X

EC14 Productivitat laboral per persona ocupada

Productivitat EC15 Productivitat laboral per hora treballada X

EC16 Productivitat laboral per persona ocupada en paritat de 

poder adquisitiu

3. Sostenibilitat social 

Condicions de vida i cohesió social

Subtema Codi Indicador UE E AE

CS1 Població que viu sota el llindar de pobresa X

CS2 Taxa d’atur de llarga durada X

CS3 Taxa d’ocupació de la població activa més gran 

(55 a 64 anys)

Renda, CS4 Població de 20 a 24 anys que ha assolit com a mínim 

pobresa i el segon cicle de l’educació secundària (nivell 3 de 

exclusió la CINE-1997)

social CS5 Població de 18 a 24 anys que ha deixat prematurament 

els estudis i que ha assolit com a màxim el nivell 2 de la 

CINE-1997 (1a etapa d’educació secundària) X

CS6 Llars amb dificultats per arribar a fi de mes

CS7 Taxa d’atur X

Accés al CS8 Taxa d’atur dels joves X

treball i CS9 Temporalitat laboral

condicions CS10 Accidents de treball amb baixa laboral per cada 

laborals 100.000 persones ocupades X

CS11 Salari mitjà anual de les dones en % del dels homes X

Igualtat de CS12 Taxa d’atur de les dones: diferencial envers els homes X

gènere CS13 Taxa d’ocupació de les dones X

CS14 Temporalitat laboral de les dones
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Condicions de vida i cohesió social (continuació)

Subtema Codi Indicador UE E AE

CS15 Despesa pública en salut X

Salut CS16 Esperança de vida en néixer X

CS17 Esperança de vida lliure d’incapacitat X

CS18 Nivell d’educació de la població

Educació CS19 Població entre 25 i 64 anys que ha assolit com a màxim el 

nivell 2 de la CINE-1997 (1a etapa d’educació secundària) X

CS20 Envelliment de la població: població de 65 anys i més

Envelliment i CS21 Índex de dependència senil X

atenció a la CS22 Despesa pública en atenció a la gent gran X

gent gran CS23 Despesa total en protecció social

Protecció CS24 Despesa total per càpita en protecció social en paritat de 

social poder adquisitiu

4. Ús de recursos naturals, emissions i estat del medi ambient 

Aigües continentals

Subtema Codi Indicador UE E AE

AC1 Recursos hídrics per origen

AC2 Extraccions d’aigua (en alta) per tipus d’ús X X

AC3 Usos d’aigua (en baixa) objecte de la recaptació fiscal 

de l’ACA

Balanç hídric

AC4 Subministrament d’aigua (en alta) a la xarxa regional 

de Barcelona

AC5 Dotació mitjana d’aigua per regadiu X

AC6 Superfície de regadiu per sistema de reg X

AC7 Índex d’explotació d’aigua

AC8 Masses d’aigua subterrània sobreexplotades (en risc de no 

complir el bon estat quantitatiu exigit per la Directiva 

marc l’any 2015)

AC9 Capacitat de tractament i rendiment de les EDAR X X

AC10 Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials 

Qualitat de corresponents a l’amoni

les aigües AC11 Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials 

superficials corresponents al carboni orgànic total

AC12 Compliment dels objectius de qualitat d’aigües superficials 

corresponents a les substàncies tòxiques i perilloses
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Aigües continentals (continuació)

Subtema Codi Indicador UE E AE

AC13 Classificació de les unitats hidrogeològiques controlades 

(UHC) segons el percentatge de punts de control que 

superen els 50 mg/l NO3 de concentració mitjana anual X

AC14 Punts de control de zones vulnerables amb una concentració mitjana

anual de nitrats superior a 50 mg/l NO3 X

AC15 Mapa de zones vulnerables als nitrats d'origen agrari

les aigües AC16 Consum de fertilitzants nitrogenats X

Qualitat de AC17 Caps de bestiar porcí

subterrànies AC18 Classificació de les unitats hidrogeològiques controlades 

(UHC) segons el percentatge de punts de control que superen

els 250 mg/l de clorurs de concentració mitjana anual X

AC19 Unitats hidrogeològiques controlades (UHC) on hi ha mostres amb una

concentració de plaguicides per sobre dels límits establerts a la Proposta

de directiva sobre aigües subterrànies

AC20 Consum de plaguicides X

AC21 Superfície d’agricultura integrada i ecològica X X X

Litoral i aigües costaneres

Subtema Codi Indicador UE E AE

Ús del litoral

LC1 Front litoral protegit segons les categories de protecció 

establertes al Pla de ports

LC2 Nombre d’amarradors esportius

LC3 Estat ecològic de les masses d’aigua costaneres a les 

conques internes de Catalunya

LC4 Eutrofització de les masses d'aigua costaneres atenent la 

Qualitat de concentració de clorofil·la i la proliferació d'espècies d'algues 

les aigües potencialment tòxiques o nocives

costaneres LC5 Qualitat de les aigües de bany marines (platges) segons 

la Directiva 76/160/CEE X X

LC6 Sòlids flotants recollits a les aigües costaneres
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Aire

Subtema Codi Indicador UE E AE

AI1 Emissió total de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) X X X

AI2 Emissió de GEH per tipus de gasos

AI3 Emissió de GEH per sectors d’activitat X

AI4 Emissió de GEH: distància envers l'objectiu de Kyoto 2010 

assignat per la UE

Efecte AI5 Emissions de GEH per càpita

d’hivernacle AI6 Desviacions de la temperatura mitjana anual a 

i canvi l'Observatori Fabra (Barcelona) respecte al trentenni de 

climàtic referència 1961-1990 X

AI7 Índex ponderat de sequera

AI8 Precipitació total anual registrada a Barcelona

AI9 Nivell del mar a la zona del delta de l’Ebre

AI10 Temperatura del mar al cap de Tortosa

AI11 Control general dels nivells d'immissió d'ozó

AI12 Immissió d’ozó: nombre de dies en què s'ha superat el 

llindar d'informació a la població (180 µg/m3/h) X

Qualitat 

AI13 Immissió d’ozó: nombre d'hores en què s'ha superat el 

llindar d'informació a la població (180 µg/m3/h) X

de l’aire AI14 Immissió de partícules (PM10): punts de control, en cada 

una de les zones de qualitat de l'aire, on s'han superat els 

límits legals establerts a la normativa vigent X

AI15 Immissió d’NOx: punts de control a la zona de qualitat de 

l'aire 1 (ZQA1) on s'han superat els límits legals establerts 

a la normativa vigent

Sòl

Subtema Codi Indicador UE E AE

SO1 Usos del sòl X X

SO2 Usos del sòl a la regió metropolitana de Barcelona

SO3 Usos del sòl a les comarques de Girona

Ús del sòl SO4 Urbanització del sòl a les zones costaneres

SO5 Densitat de població als municipis litorals

SO6 Construcció residencial als municipis litorals

SO7 Nombre d'emplaçaments identificats com a potencialment 

contaminats

SO8 Emplaçaments potencialment contaminats: origen de la 

Sòls contaminació del sòl per tipus d'activitat

contaminats SO9 Emplaçaments potencialment contaminats: contaminants 

principals

SO10 Emplaçaments potencialment contaminats: classificació 

segons l'etapa de gestió en què es troben X X
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Biodiversitat i natura

Subtema Codi Indicador UE E AE

BN1 Superfície del sistema d'espais protegits X X

BN2 Superfície terrestre d'espais protegits al litoral

Ecosistemes BN3 Gestió d'espais protegits que limiten amb el mar: superfície 

amb plans especials de protecció o delimitació

BN4 Espècies amenaçades per tipus d’espècie i grau d’amenaça X X

Espècies BN5 Població estimada d’espècies protegides seleccionades X

BN6 Nombre d’espècies no autòctones (exòtiques) X

BN7 Superfície boscosa total

BN8 Superfície forestal privada amb Pla tècnic de gestió i millora 

forestals (PTGMF) o Pla simple de gestió forestal (PSGF)

BN9 Aprofitaments forestals autoritzats

BN10 Creixement del bosc: increment anual net del volum amb 

Boscos escorça (VAE)

i fusta BN11 Superfície afectada per incendis forestals (arbrada i 

no arbrada) X

BN12 Causes dels incendis forestals

BN13 Pèrdues ocasionades pels incendis forestals

BN14 Superfície reforestada o aforestada amb inversions o 

ajuts públics

BN15 Captures de peix a la Mediterrània X

BN16 Capacitat de la flota pesquera X X X

BN17 Preu de les captures de peix

BN18 Captures d'espècies vulnerables protegides per 

Recursos talles mínimes

pesquers BN19 Captures d'algunes de les espècies vulnerables més 

apreciades o de major consum

BN20 Consum de peix per càpita

BN21 Producció de l’aqüicultura marina X X
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Energia

Subtema Codi Indicador UE E AE

EN1 Consum d’energia primària X X

EN2 Consum d’energia primària per càpita

EN3 Consum d’energia primària per tipus de font X

EN4 Intensitat d’energia primària X X X

Energia EN5 Intensitat d’energia primària en paritat de poder adquisitiu

primària EN6 Dependència energètica de la importació

EN7 Consum d’energia primària renovable X X

EN8 Consum d’energia primària renovable per tipus de font X X

EN9 Consum d’energia primària renovable de la biomassa i 

residus per tipus de font

EN10 Consum d’energia final X

EN11 Consum d’energia final per tipus de font

EN12 Consum d’energia final per sectors d’activitat X

EN13 Intensitat d’energia final

EN14 Intensitat d’energia final per sectors

EN15 Consum d’electricitat

EN16 Producció bruta d’electricitat per tipus de font X

Energia final EN17 Producció bruta d’electricitat de fonts renovables X

EN18 Producció bruta d’electricitat renovable per tipus de font

EN19 Producció elèctrica de cogeneració X

EN20 Producció elèctrica de cogeneració per tipus d’ús tèrmic

EN21 Transport de passatgers per modes X X X

EN22 Transport de mercaderies per modes X X X

EN23 Nombre de vehicles per tipus

Residus

Subtema Codi Indicador UE E AE

RE1 Generació total de RM X X

Residus RE2 Generació total de RM per càpita X

municipals RE3 Reciclatge de RM X X

(RM) RE4 Abocament i incineració de RM X X

RE5 Abocament de RM biodegradables

RE6 Nombre d'establiments industrials que presenten la 

Declaració de residus

RE7 Generació de RI perillosos i no perillosos X

RE8 Tractament dels RI

Residus RE9 Generació de fangs d’estacions depuradores d’aigües 

industrials residuals (EDAR) X

(RI) RE10 Generació de fangs d'EDAR per càpita

RE11 Gestió dels fangs d'EDAR per tipus de tractament X

RE12 Centres industrials certificats amb EMAS X

RE13 Empreses certificades amb ISO 14001 X

RE14 Certificació relativa d’empreses amb ISO 14001
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