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El Llibre Blanc respon a dos imperatius: donar compliment a la resolucio tercera
del Parlament de Catalunya, aprovada en el debat del Programa d'Actuacio EconOmi-
ca de la Generalitat, I ' l l de novembre de 1980, i la necessitat objectiva de coneixer amb
precisio la situacio energetica a Catalunya, 1'evoluci6 futura de la demanda energetica
i les formes de satisfer-la a traves de l'oferta. Tot aixo, com a requisits basics per a
fomentar qualsevol tipus de politica energetica per a Catalunya. (1)

En aquest sentit, el Programa d'Actuacio Economica es proposava dos grans ob-
jectius: la Iluita contra l'atur i la construccio d'una nova base economica i d'una nova
estructura productiva. Per tal d'assolir-ho es proposen quatre linies d'actuacio:

-Orientacio de I'activitat economica.
-Defensa d'empreses viables.
-Creacio d'instruments per afavorir el creixement.
-Superar els coils d'ampolla.
Un d'aquests coils d'ampolla es ('energetic. Hi ha, pero, unes limitacions per at

desenvolupament d'una politica energetica autonoma, que son les derivades de les pre-
visions estatutaries i de les diverses normes estatals que emmarqucn o condicionen l'ac-
tuacio autonomica en el camp de I'energia, basicament el Pla Energetic Nacional (PEN)
i les Ileis que el desenvolupen, com la Llei de Conservacio de dEnergia.

Existeixen d'altres limitacions que es presenten en I'elaboracio del Llibre Blanc i
del Pla de Mesures, que son menors, pero que podem citar: La limitacio estadistica,
la insuficiencia i dispersio de la base de dades i la limitacio temporal.

En termes generals, la crisi energetica ha significat un canvi en la politica energeti-
ca en general, ha suposat tambe un augment considerable de la intervencio en aquest
camp dels estats federals, comunitats o regions. D'un estudi de les interventions d'aquests
ens en el camp de I'energia, diriem que el paper de les Comunitats Autonomes en la
planificacio energetica podria centrar-se essencialment en quatre eixos fonamentals:
a) Buscar una adaptacio mes perfecta de l'oferta a la demanda d'energia, tenint en compte
les variations economiques i fisiques at llarg del territori, que poden implicar politiques
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dilercIt s en calla cas.

b) Portar a terme una politica eficaq d'estalvi i racionalitzacio de his de 1'energia.

c) Afavorir la implantacio de les fonts locals i en molts casos renovables.

d) Intentar disminuir les repercusions negatives sobre el medi ambient de les installa-

tions energetiques.
En funcio dels objectius generals de la politica de la Generalitat i de Ies limitations

exposades, quins objectius es planteja la planificacio energetica a Catalunya en aquest

Llibre Blanc?

El Pla de Mesures de Politica Energetica to corn a marc de referencia el PEN, i

preten completar i concretar a Catalunya les accions que s'hi proposen:

-Assegurar la satisfaccio de la demanda. Garantir la flexibilitat i 1'adaptaci6 de la

politica energetica.

-Afavorir el desenvolupament economic i l'ocupacio. El factor energetic es important

de cara a la industrialitzacio i el desenvolupament, i de cara tambe a 1'aprofitarnent

de tots els recursos del territori.

-Que encoratgi 1'6s rational de 1'energia, cercant la seva maxima eficacia i el seu ma-

xim estalvi. Aquest es un factor que pot incidir molt substancialment en la millot a de

la competitivitat de les empreses.

-Que afavoreixi el coneixement i I'utilitzacio dels recursos autoctons, particular-

ment de les energies renovables, que no han assolit fins ara un nivell d'explotacio

massa elevat.

-Que faciliti la disminucio dels desequilibris territorials, fomentant la produccio i el

consum descent ralitzats en totes les zones del territori.

-Que increments la lluita contra la contaminacio i permeti la conservacio del medi

ambient.

Les accions emmarcades en el Pla de Mesures de Politica Energetica, no necesiita-

ven I'analisi previ de 1'evoluci6 futura de la demanda energetica (2). Aquesta evolucio

depen de ('evolucio de diverses variables socio-economiques en el marc internacional,

estatal i catala. Per a estudiar la previsible evolucio de les variables socio-economiques,

calia estudiar una gamma de possibilitats definides en uns escenaris. Aquestes hipotesis

son les que alimentarien el model informatic de simulacio emprat en els calculs, que

es un model que ha estat utilitzat en estudis similars en paisos de la CEE.

Els horitzons temporals que es varen contemplar van ser els 10 anys, com a mare

temporal per a definir les accions a emprendre, i un aitre horitzo uprospectiu» de 20

anys, fins al 2000, per a definir grans tendencies.

Una de les principals novetats o caracteristiques del model es que permet coneixer

les repercusions sobre la demanda de les politiques de racionalitzacio en I'us de 1'ener-

gia, fins a un detall molt acurat.

Per tal d'estudiar les hipotesis dels escenaris socio-economics, es va constitui - un

grup de treball de caracter interdepartamental de la Generalitat, on hi participaren els

Departaments d'Economia, Comerq, Agricultura, Politica Territorial i Industria

Els escenaris a considerar son del tipus d'enquadrament o tendencials, que supo-

sen la permanencia i el predomini de les grans tendencies. En consequencia, no s'han

considerat hipotesis del tipus acatastrofista» perque porten a consequencies sobre les

quals el camp d'actuacio es nul, i, per tant, allunyat de les finalitats del Llibre Blanc.

Va arribar-se a uns escenaris d'evolucio de 1'economia catalana que son els seguents:
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1979-1982 1982-1990 1990-2000

Increment PIB El E2 El E2
1,510 2,5% 3,510 3% 3,5%

Aquests escenaris son de creixement moderat i suposen una Ileugera recuperacio
de l'economia. En l'escenari de major creixement, E2, a partir de 1982 deixen de per-
dre's flocs de treball i amb l'escenari El, es a partir de 1984 quan deixen de destruir-se
flocs de treball.

La distribucio sectorial de l'ocupacio preveu un manteniment de l'agricultura en
I'escenari El, un trasvasament als altres sectors en I'escenari E2 i una terciaritzacio de
l'economia a costa de la industria, mes acusada en 1'escenari El, que registra tambe
menors increments de la productivitat.

Els escenaris es complementen amb la introduccio d'hipotesis sobre estalvi energe-
tic, amb consideracions molt precises, i produeixen finalment un desdoblament dels es-
cenaris E l i E2, segons la intensitat d'aplicacio de mesures d'estalvi.

Durant el proces, s'hananat introduint tambe indicadors qualitatius i quantitatius,
que son incorporats al model, en els terrenys del transport, de l'ordenacio del territori
i sobre la possible evolucio (i consequentment en el consum propi d'energia) dels dife-
rents subsectors: quimic, textil, alimentacio, paper, ciment, metal], etc. Hipotesis totes
elles recolzades en diversos estudis especifics.

En definitiva, i resumint, dels resultats sobre la demanda energetica podem desta-
car els seguents trets principals:

-S'observen taxes de creixement inferiors que en el passat en ambdos escenaris.
-L'El dibuixa una forma diferent de creixement de la del passat, mes fonamentada
en el sector serveis i en la qual les branques industrials mes consumidores d'energia crei-
xen menys que en I'E2.
-L'E2, en canvi, perfila un tipus de creixement mes continuista respecte al dels anys 70.

Finalment, analitzant la demanda d'energia primaria en una hipotesi intermedia
entre els dos escenaris, resulta un creixement baix (no arriba al 3%) de la demanda de
la decada dels 80, i un canvi molt important en l'estructura de I'aprovisionament
energetic:

Catalunya 1980 Catalunva 1990 Espanya 1990 (PEN)
Petroli 66,8 39,5 45,2
Carbo 2,1 4,2 22,8
Gas natural 13,6 12,5 6,1
Hidraulica 6,7 7,7 9,2
Nuclear 6,1 29,4 15,1
Energies Renovables - 1,9 1,6

PeI que fa a les elasticitats s'observa un considerable descens, des del 1,70 (1979)
fins a I'l,l I (1990), que ens situaria a cotes mes similars a les de la C.E.E.

Tanmateix, cal aclarir que en la revisio el P.E.N. preveu una taxa de creixement
en la demanda d'energia 0,8 punts per sobre de la catalana en la decada 1980-90, la
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qual cosa es produida perque les taxes de creixement del P.I.B. previstes Pei P.E.N.

son mcs alter.

PEN

Llibre Blanc

1982 1983-85 1985-90

3To 3,5(t1o 40'o

1979-82 1982-90

1,5To 2,5% -3,5010

Pei que fa a les mesures de politica energetica que s ' estableixen en aquest Llibre

Blanc, es defineixen politiques a deu anys amb tipus de mesures que les acompanyen,

i a dos anys mesures concretes que s ' estan portant a terme (el treball s'actualitzara cada

dos anys).

Les mesures es poden clasificar en dos tipus generals:

a) Estalvi, racionalitzacio de 1'us de l'energia i promocio de les fonts renovables i locals

d'energia, camps en els clue es fa un emfasi especial i es proposen un grup de mesures

molt nombrds.

Les mesures de racionalitzacio de l'us de I'energia comprenen un gran nombre de

camps i es poden agrupar en les que incideixen en:

-sector industrial en general

-industries extractives , productores i transformadores d'energia

-ordenacio territorial i urbanisme

-sector domestic , serveis i primari

-sector transports

De forma general, totes les mesures tenen la missio d'impulsar els organismes pri-

vats o publics i els particulars en general , a introduir el criteri energetic en el moment

de prendre decisions, tot informant -los sobre les possibilitats d'estalvi i substitucio, so-

bre Ies ajudes disponibles , i fent aplicar la legislacio especifica existent.

Fonts renovables d'energia: S ' ha realitzat un estudi sobre la possible contribucio

d'aquestes energies en t'aprovisionament energetic catala, del qual es dedueix amb les

dades actualment disponibles, que per a la major part de fonts renovables les expectati-

ves de desenvolupament importants es situen en la decada dels noranta, si be cal desen-

volupar des d'ara la investigacio i innovacio tecnologica per a la seva utilitzacio. En

aquest camp s'inicien un conjunt ampli de mesures , principalment en el camp de la bio-

massa i I'energia solar.

b) Les energies convencionals . En general, totes les mesures en aquest camp tener un

caracter mes indirecte, excepte en el cas del medi ambient. En alguns casos es suggerei-

xen accions a portar a terme per l'Administracio Central.

Finalment, poden assenyalar - se tres aspectes o consideracions menors que s'han

aconseguit en el treball, a part dels grans objectius que es proposava, que son d ' interes:

-S'han elaborat - i es preveu la seva continuitat- un conjunt d ' estadistiques energe-

tiques de base, de les quals erem bastant deficitaris.

-S'han realitzat un conjunt d'estudis i treballs basics , en els diversos sectors energe-
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tics, o del sector industrial, dels transports, etc., que constitueixen o per se>> treballs amb
interes propi.

-S'ha realitzat una feina interdepartamental, amb I'objectiu d'unificar criteris, utilit-
zar les mateixes bases de partida, coordinar, en definitiva, els treballs dels diferents
Departaments.

NOTES

(1) Departament d'Industria i Energia, Generalitat de Catalunya, El Ilibre Blanc de 1'ener-
gia a Catalunya, Pere Sagarra i Trias i Joan Alario i Gasulla, coordinadors, Barcelona
1981, 2 vols., 176 i 76 pags.

(2) El model calcula la demanda final d'energia associada a diverses hipotesis socio-
economiques, de politica economica i de politica energetica.
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