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Nou Model energètic català 100% Sostenible

El cas de la Mobilitat
Pau Noy

6 de novembre de 2021

IV Jornada revo Transició energètica. Com fer-la possible?
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Energia
TWh/any

L’energia a Catalunya
La que gastem, la que emprem i la que veritablement necessitem
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Energia
TWh/any L’energia que realment emprem, el 57%
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Petrolis 93.7%

Gasos fòssils 0.7%

Intercanvi electrics 1.4%
Biomassa 4.2%

Consum en el sector del transport

74 TWh
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Com ens movem a Catalunya (viatgers-km)

● Vehicle privat                   70%
 Cotxe                      68%
 Moto                         2%

● Transport Públic               25%
 Ferrocarril               16%
 Bus                            9%        
 Taxi                            1%
 Car-sharing                0,05%

● No motoritzat                      5%
 A peu                          3% 
 Bicicleta                      2%

Dades de 2019. Avaluació pròpia
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Quins són els escenaris de canvi per al sector del transport?

 Viatgers

● E1: escenari actual
● E2: reducció del 25% en l’ús del vehicle privat en transferències d’igual 

magnitud cap a la mobilitat sostenible + reducció absoluta de mobilitat 
● E3: com escenari E2, però amb transferència 25% en el vehicle privat cap a 

l’electromobilitat
● E4: La reducció del 50% de l’ús del vehicle privat amb les transferències 

corresponents cap a l’electromobilitat
● E5: com escenari E4 però amb 100% de tracció elèctrica
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Quins són els escenaris de canvi per al sector del transport?

 Mercaderies

● E1: escenari actual. Tren: 3%, carretera 97%
● E2: assolir la quota ferroviària mitjana a Europa, 18%
● E3: assolir la quota ferroviària mitjana de Suïssa, 40%
● E4: com escenari E3 amb electrificació 25% de la carretera
● E5: com escenari E4 amb electrificació 50% de la carretera
● E5: com escenari E5 amb electrificació 100% de la carretera
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Com circules les mercaderies per Catalunya

● Només el 3% va en ferrocarril

● El 80% de la carretera discorre per la AP-7, AP-2 i A-2
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Com es pot electrificar el transport de mercaderies ?
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Reducció resultant en el consum energètic
Viatgers + Mercaderies

Viatgers Mercaderies
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Sector del transport 
Qui té més possibilitats de generar grans estalvis

Reduccions generades en el consum d’energia
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La qüestió de l’Hidrogen

● Per cada kWh d’hidrogen en tracció es necessiten 3 kWh elèctrics, rendim = 33% 

● Qualsevol tracció feta amb catenària tindrà un rendiment 3 cops superior a l’H2

● Però necessitem H2 ¡¡

● Amb l’energia nocturna sobrant, si n’hi ha, es pot produir H2 amb un alt 
rendiment del 100%.

● Estem a les beceroles 

● Si utilitzem H2 produït amb electròlisi diürna cal multiplicar per 3 els nivells de 
consum d’energia, mal negoci

● Però tot el procés és amb emissions zero ¡¡



  13

La qüestió de l’electricitat renovable 

● El model basat en emissions zero té un fort suport en el subministrament 
d’electricitat que ha de ser totalment renovable. 

● Ara Catalunya produeix l’exigua quantitat de 14 TWh/any d’energia renovable, 
a parts iguals entre electricitat i biomassa 

● En l’escenari E6, el d’emissions total zero, necessitaríem 77,9 TWh, deu 
vegades més del que ara produïm. 

● Aquesta xifra que és orientativa, ja dóna una idea del repte que suposa 
desplegar escenaris de models energètics amb menors emissions.
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