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0. Preliminar. Els consums 
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1. Els recursos naturals, 
generosos però finits 

 Evolució de l’ús de 
l’energia en el sistema 
tècnic humà. 

 Període 1751-2011 

 Segons les fonts 

 Dates assenyalades 

 

 
Font: Carles Riba Romeva, 
Factures energètiques dels 
combustibles fòssils, Editorial 
Octaedro, Barcelona 2016. 

http://octaedro.cat/ca/producto:
Cos/1/miscel-lania/horitzons/ 
factures-energetiques-dels-
combustsibles-fossils/1297  
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2.  Les reserves i la seqüencia d’exhauriment 

Reserves (definició). Són els recursos que es poden extreure de    
la Terra en las condiciones tecnològiques i econòmiques actuals.  

Reserves mundials. Acceptades el 2008 per EIA (Energy Informa-
tion Administration) del govern dels EEUU (TWa = bilions de 
watts-any, 8.760 milers de milions de vegades un kWh): 

 Total:            1.126 TWa 
 Carbó:              577 TWa (51%) 
 Petroli:             259 TWa (23%) 
 Gas natural:    215 TWa (19%) 
 Urani:                 75 TWa   (7%) 

O sigui: la meitat de les reserves són de carbó (el combustible 
fòssil més contaminant) i, més enllà de la contaminació i la 
perillositat de l’energia nuclear, les reserves d’urani són molt 
escasses  
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2. Les reserves i la seqüencia d’exhauriment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys irrepetibles, Carles Riba Romeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCEPC-CECBLL (2017-11-16): Eines per avaluar els recursos del territori, Carles Riba Romeva 

 

 
1. Els recursos naturals, generosos però finits 

 
EIA-2012 

POB 
Mhab 

PIBpc 
€/(hab/a) 

CFpc 
W/hab 

CEpc 
W/hab 

PF/CF 
% 

FEF 
G€ 

Món 7.017,5 7.961 2.169 2.735 100,0 ±1.692 

Orient Mitjà 
África 
Euràsia 
Amèrica del Sud 

221,4 
1.073,4 

288,9 
482,6 

9.352 
1.472 
7.419 
7.408 

4.815 
494 

4.677 
1.444 

4.854 
891 

5.329 
2.313 

244,2 
220,4 
169,3 
119,5 

+649,9 
+233,5 
+334,4 

+41,1 

Amèrica del Nord 
  EE.UU 
Àsia i Oceania 
  Xina 

463,6 
314,2 

3.876,7 
1.343,3 

31.397 
39.889 

4.506 
4.772 

6.782 
8.307 
1.634 
2.511 

8.423 
10.075 

1.987 
2.972 

93,3 
83,4 
75,2 
84,2 

-147,5 
-231,3 
-674,2 
-196,2 

Europa 
Europa del Nord 
Europa de l’Est 
Europa del Sud 
Espanya 
Catalunya 

610,8 
217,9 
115,9 
277,8 

47,1 
7,5 

23.690 
35.766 

8.790 
20.423 
22.348 
27.237 

3.433 
4.567 
2.817 
2.798 
3.285 
3.494 

4.741 
6.282 
3.626 
3.977 
4.445 
5.110 

40,4 
60,7 
55,8 

7,9 
2,9 
0,5 

-413,4 
-131,0 

-52,2 
-230,2 

-50,5 
-8,0 
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Recursos. Definició 

Són materials, fluxos o circumstàncies de la naturalesa que, 
combinats o no amb l’activitat humana, poden proporcionar 
beneficis als éssers humans.  

En aquesta ponència es posa el focus en les limitacions que pot 
imposar la naturalesa sobre els recursos. 

Mineral                             infraestructura                      coneixement 
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Territori. Definició 

És una delimitació de superfície de la terra, amb la part aèria 
que l’envolta, el subsòl i, en el seu cas, amb zones lacustres o 
marítimes incloses o properes, on viu i es desenvolupa una 
determinada comunitat humana i d’on obté els principals 
recursos, o els més immediats. 
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El Sol  
irradia 

Sòls  
(medi sòlid) 

Aire  
(medi gasós) 

Aigua 
(medi líquid) 

Recursos minerals 

Recursos geotèrmics 

Éssers humans, 
receptors de beneficis 

La vida  
transforma 
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2. La radiació solar  
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Radiació solar. Definició 

El Sol: diàmetre 110 vegades i massa 330.000 vegades la Terra.  

Funciona com un reactor nuclear gegantí: a pressions altíssimes 
i temperatures > 10 milions de ºC, transforma hidrogen en heli i 
emet a l’espai energia radiant (o radiació solar) amb una 
potència de 389·000.000.000.000 TW (terawatts). 

A 150 milions de km de distància i uns 8 minuts després 
d’haver-se emès, la Terra intercepta contínuament  175.000 TW 
(2,2 mil milionèsimes parts de l’emesa pel Sol).  

Aquesta potència equival a més de 10.000 vegades la que 
proporcionen totes les fonts energètiques que l'home fa servir 
(uns 16,7 TW d’energia primària segons la IEA, Agència 
Internacional de l’Energia)  
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Radiació solar. Espectre 
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Radiació solar. Efectes 

Irradiància: potència per unitat de superfície de radiació 
incident perpendicular als raigs solars fora de l'atmosfera.  

Valor mitjà a la Terra: entre 1.353 i 1.373  W/m² (constant solar) 
Repartit a tota la superfície de la Terra (4 vegades la secció 
diametral): 340 W/m² (variacions dia i nit i segons latitud). 

Dels 86.000 TW que arriben a la superfície de la Terra: 

 - 40 TW a biomassa 
 - 350 TW a vents, corrents oceànics i ones 
 - L’energia dels sistemes humans és 16,7 TW 
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3. Sol i energia 
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Sol i energia. Transformació 

Part de l’energia del Sol ens arriba directament als humans. 

Però una altra part molt important ens arriba transformada en 
forma de vents, de corrents d’aigua superficial, de corrents 
marins, o de biomassa. 
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Sol i energia. Sistemes de captació 

V. Smil proposa el concepte densitat de potència (en W/m2): 
potència per unitat de superfície obtinguda per diferents 
sistemes tècnics, comparar la seva eficàcia en relació al territori. 

 

  
Densitat de potència de diferents sistemes de generar electricitat 

Font d’energia  Mitjans d’obtenció i transformació1 
Densitat de potència    

W/m2 (territori) 

Mínim Màxim 

Gas natural Central elèctrica de gas natural 200 2.000 
Carbó Central elèctrica de carbó 100 1.000 
Radiació solar Parc solar fotovoltaic 4 10 
Radiació solar Central termosolar 4 9 
Vent Parc eòlic2 0,5 1,5 
Biomassa Central de biomassa 0,5 0,6 
1 Superfícies totals brutes amb sistemes complementàries (mines, boscos, transport, 
magatzems, etc.); 2 Els parcs eòlics necessiten separar els aerogeneradors però ocupen 
un a part molt petita de les superfície. Font: [Smil-2010] 
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Sol i energia. Sistemes de captació 

Fòssils. Radiació solar fossilitzada de temps pretèrits i, per tant,  
recurs finit. Alts valors de densitat de potència (de 100 a 2.000 
W/m2) però no capten la irradiància actual (340 W/m2). 

Renovables: 

Captació directa: fotovoltaica i termosolar. Electricitat amb 
densitats de potència de 8 a 20 vegades la de la biomassa.  

Eòlica. Densitats de potència baixes, però no ocupa sòl. 

Hidroelèctrica. Densitats de potència baixes en comptar tota la 
conca, però no impedeix altres activitats fora dels embassa-
ments i les instal·lacions (6% de l’electricitat del món). 

Biomassa. La densitat de potència màxima (uns 2 W/m2) con-
vertits en electricitat donen 0,5 a 0,6 W/m2.  
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Radiació solar – 1. Usos i aplicacions 

 
Calefacció solar: mur Trombe 

 
Captadors solars tèrmics de tub 

 
Pàrquing fotovoltaic de SEAT, Martorell 

 
Central termosolar Andasol 3, Guádix, Granada  
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[IDAE-2010] 
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Radiació solar. Dades i recomanacions 

ICAEN. Institut Català de l’Energia. http://icaen.gencat.cat/ca/  

L’energia solar fotovoltaica http://icaen.gencat.cat/ca/pice_ambits_ 
tematics/pice_energies_renovables/pice_solar_fotovoltaica/  
L’energia solar tèrmica http://icaen.gencat.cat/ca/pice_ambits_tematics 
/pice_energies_renovables/pice_solar_termica/   

IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (Gobierno de 

España). http://www.idae.es/  
Energía del sol. http://www.idae.es/index.php/id.652/relmenu.324 
/mod.pags/mem.detalle  

JRC. Joint Research Center (Comissió Europea). https://ec.europa.eu/jrc/en  

Research topics: Renewable energy. https://ec.europa.eu/jrc/en/research-
topic/renewable-energy  
Research topics: Photovoltaics. https://ec.europa.eu/jrc/en/research-
topic/photovoltaics 
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2b. La radiació solar  

Transformada en energia eòlica 
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Sol i energia. Els vents 

Són moviments de l’aire a gran escala en el si de l’atmosfera. 

Funcions dels vents: 
Sòls: intervenen en la formació i també en l’erosió dels sòls i 

dels relleus; arrosseguen la pols i la sorra dels deserts 
Aigües: arrosseguen els núvols sobre els continents i col·labo-

ren en la formació d’aigua dolça terrestre. 
Vida: dispersen les llavors de plantes i de poblacions d'insectes 

voladors;  afecten l'extensió dels incendis forestals; incideixen 
en les reserves d'aliment dels animals (caça i defensa).  

Força dels vents: 
Segons les intensitats: ventolina (<5 km(km/h); brises dèbils ((5 

a 20 km/h); brises fortes (20 a 50 km/h); vents forts (50 a 85 
km/h); temporals (85 a 120 km/h); huracans (<120 km/h) 
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http://atlaseolico.idae.es/inc/get_map.php?pdf=pow80_es-ct 
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http://atlaseolico.idae.es/inc/get_map.php?pdf=pow80_es-cv 
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http://atlaseolico.idae.es/inc/get_map.php?pdf=pow80_es-ib 
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Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Dinamarca 
http://www.wwindea.org/technology/ch02/imgs/2_2_2_img10.jpg  
http://www.wwindea.org/technology/ch02/imgs/2_2_2_img11.jpg  

Mapa dels vents d’Europa                                          
a terra ferma  

Mapa dels vents d’Europa                                          
al mar  

http://www.wwindea.org/technology/ch02/imgs/2_2_2_img10.jpg
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Sol i energia. L’energia eòlica 

Es denomina energia eòlica l'energia cinètica dels vents que és 
obtinguda i transformada en altres formes d’energia útils per a 
les activitats humanes. S’estima que els recursos energètics 
eòlics són d’unes 2 a 5 vegades el sistema energètic humà.  

L'energia eòlica ha estat aprofitada des de l'antiguitat per a 
moure els vaixells impulsats per veles o en molins de vent.  

Avui dia, l'energia eòlica s’utilitza principalment en la producció 
d’electricitat per mitjà d’aerogeneradors: uns 450 GW instal·lats i 
produeixen el 3% de l’electricitat mundial.  

Més enllà de la vela esportiva i del lleure, també s’està conside-
rant la possibilitat d’utilitzar nous tipus de veles per a la 
navegació de vaixells. 
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Energia eòlica – Usos i aplicacions 

 
Molins de vent (moldre gra), Consuegra, La Mancha 

 
Parc eòlic marí, Middlegrunden (2000), Dinamarca 

 
Vela llatina a l’Albufera de València 

 
Vela parapent. Transport de pales d’aerogenerador  
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Sol i energia. Referències sobre energia eòlica 

ICAEN. Institut Català de l’Energia. http://icaen.gencat.cat/ca/  

L’energia eòlica http://icaen.gencat.cat/ca/pice_ambits_tematics 
/pice_energies_renovables/pice_eolica//  

IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (Gobierno de 

España). http://www.idae.es/  
Mapes eòlics. http://atlaseolico.idae.es/index.php?pag=descarga_ 
mapas&idioma=CA 

JRC. Joint Research Center (Comissió Europea). https://ec.europa.eu/jrc/en  

Research topics: Renewable energy. https://ec.europa.eu/jrc/en/research-
topic/renewable-energy 

Wind Europe. Anteriorment, European Wind Energy Association (EWEA). 

https://windeurope.org/  

WWEA. World Wind Energy Association. http://www.wwindea.org/  
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Sol i energia. Acumulacions, corrents i salts d’aigua 

A partir de la pluja sobre terra ferma en el món (uns 109.000 
km3/a) es formen diversos dipòsits i corrents i salts d’aigua: 

Neus i glaciars: són una important reserva d’aigua dolça en les 
capçaleres dels rius que els regula amb el desglaç a l’estiu. 

Llacs i embassaments: sistemes (naturals els primers i artificials 
els segons) que són acumulacions d’aigua dolça. 

Rius i rieres i salts d’aigua: corrents d’aigua dolça (permanent 
els primers i intermitent les segones), eventualment amb 
salts d’aigua, que acaben als llacs o al mar. 

Aqüífers: Acumulacions d'aigua dolça en el subsòl. 

Els sistemes d’aigua dolça a terra ferma fan múltiple funcions 
naturals (sistemes ecològics) i funcions humanes (agricultura, 
aigua de boca, indústria i energia). Cal fer-les compatibles. 
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Sol i energia. Energia hidroelèctrica 

Usos 
 En temps històrics, els molins d’aigua havien tingut una impor-

tància molt gran en la molta de grans i en el subministrament  
energètic a la indústria. 

 Avui dia, els usos energètics de l’aigua quasi se circumscriuen 
en obtenir energia hidroelèctrica. Després de la biomassa és 
l’energia renovable amb la major implantació en el món: 1.060 
GW de potència instal·lada i el 17% d’electricitat generada. 

 Tanmateix, les possibilitats d’ampliació futura són relativament 
reduïdes: s’estimen de 2 a 4 vegades la capacitat actual. 

Conflicte en els usos. A més, l’aigua és un dels recursos més 
disputats l’ús de la qual  cal equilibrar: funcions ecològiques, 
agricultura, aigua de boca, aigua industrial.  
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Energia hidràulica – Usos i aplicacions 

 
Molí de la fàbrica, Rellinars (Catalunya) 

 
Central hidroelèctrica d’Andorra (1960) 

 
Central mareomotriu de Sihwa Lake (Corea del Sur) 

 
Central hidroelèctrica d’Itaipú (Brasil/paraguai)  
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Sol i energia. Biomassa i biocombustibles 

Biomassa  
Ecosistemes naturals: conjunt d’organismes vius existents en 
una comunitat i les seves interaccions. 
Energia: matèria orgànica d’origen vegetal o animal (natural o 
conreada), utilitzada com a font d'energia, normalment com a 
combustible. A vegades també inclou els residus urbans. 

Biomassa tradicional 
Llenya, carbó vegetal, restes de cultius i animals, utilitzats 
principalment per les societats en desenvolupament. Són prop 
del 9% de l’energia mundial i fan perillar les masses forestals. 

Biocombustibles 
Combustibles líquids o gasosos obtinguts de cultius i residus, 
majoritàriament per a vehicles. No són una alternativa!!! Els 
cultius s’han de reservar per a l’alimentació humana. 
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Biomassa i biocombustibles – Usos i aplicacions 

 
Boscos de Collserola (Catalunya) 

 
Diferents combustibles derivats de la biomassa 

 
Planta de biocarburants a França 

 
Investigacions en biocombustibles de 3ª generació  
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3. Els sòls  
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Els sòls. Definició 

Sota 
Capa superior de l'escorça terrestre, localitzada en la interfície 
litosfera-hidrosfera-atmosfera, d’un gruix entre pocs 
centímetres i alguns metres, composta per una barreja de 
partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes 
vius que conforma un medi ambient molt complex i divers. 

Sobre 
Superfícies superiors en contacte amb l’atmosfera, que tenen 
determinades característiques (fertilitat, humitat, grau de 
compactació, capacitat de suportar càrregues) i accidents 
(orografia, corrents d’aigua, vegetació) i on es desenvolupa la 
vida, els assentaments i les activitats humanes. 
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Els sòls. Formació 

Pot durar milers d’anys i segueix les següents etapes:                  
1. Meteorització mecànica de la roca mare per l’acció del gel     
2. Acció química per les aigües i les sals minerals 
3. Descomposició per l’acció biològica dels éssers vius 
4. Barreja de tots aquests elements entre sí amb l’aire i l’aigua.  
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Els sòls. Funcions 

Funcions ecològiques: 

1. Producció de biomassa, gràcies a la interacció entre els 

nutrients, l’aigua i ancoratge de les plantes. 

2. Magatzem i filtre de matèries (entre elles, l’aigua) regenera-

ció i protecció del medi ambient contra la contaminació. 

3. Habitat biològic i preservació de la vida i de la biodiversitat  

Funcions lligades a les activitats humanes: 

4. Mitjà físic on s’assenten les activitats dels éssers humans 

(agricultura, habitatge, indústria, transport, serveis, lleure). 

5. Font de matèries primeres (argiles, arena, grava; indirecta-

ment, les aigües filtrades als aqüífers). 

6. Registre de l’herència cultural de la història de la humanitat 

(restes paleontològiques i arqueològiques). 
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Els sòls. Degradacions 

La degradació dels sòls Implica qualsevol pèrdua de les seves 
funcions potencials o de la seva utilitat actual. 

La degradació del sòls pot ser un procés natural però les degra-
dacions més greus són aquelles induïdes, intensificades o 
accelerades per les accions antròpiques. 

Alguns tipus de degradació són 

• Deteriorament per pèrdua de la capa de sòl 
Erosió per les aigües, pels vents 

• Deteriorament químic i físic 
Salinització, acidificació, contaminants, compactació 

• Deteriorament per ocupació 
Segellament per urbanització i obres públiques 

• Desertificació 
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Els sòls. Conflictes 

Cada dia més (com l'aigua o l'aire), el sòl s'entén com un recurs 
limitat i vulnerable i objecte de preservació. 

Amenaces: erosió, pèrdua de matèria orgànica, compactació, 
salinització, contaminació, segellament (construcció estanca) 

Preservació: objecte d’estudi, de reglamentacions, de bones 
pràctiques i fins i tot de sancions. 

Coordinar els usos:  

Els sòls tenen importants funcions però també són la base de les 
activitats (urbanisme, infraestructures, residus). Cal establir 
prioritats sobre en els seus usos.  

El document de la Comissió Europea SDW(2012) 101 final/2 diu 
“el segellament és el principal procés de degradació del sòl” i 
cal “anar vers l’objectiu d’una ocupació zero de sòl el 2050”.  
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Els sòls. Usos 

Ús de les Terres en els principals països de parla catalana 

 Terres de 
cultiu 

Prat s i                
pastures 

Bosc                
arbrat 

Altres                
terres 

Total 

Catalunya 820.134  195.125  1.803.330  390.563  3.209.053  
 25,6% 6,1% 56,2% 12,2% 100,0% 

Illes Balears 169.165  18.254 160.493 151.254 499.166 
 33,9% 3,7% 32,2% 30,3% 100,0% 

País València 642.843 70.967 1.127.670 483.969 2.325.449 
 27,6% 3,1% 48,5% 20,8% 100,0% 

PPCC 1.632.142 284.346 3.091.493 1.025.786 6.033.668 
 27,1% 4,7% 51,2% 17,0% 100,0% 

Font: Gobierno de España (MAAMA). Encuesta ESYRCE 2015. Elaboració: Carles Riba Romeva 
http://www.magrama.gob.es/ca/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/  
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Usos dels sòls – 1  

 
Extracció d’àrids a Cassà de la Selva 

 
Camp de tarongers en el terme d’Alzira, València 

 
Fageda del Montseny 

 
Pedrera S’Hostal, Ciutadella (Menorca) 
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Usos dels sòls – 2 

 
Aeroport d’Eivissa 

 
Eixample de Barcelona amb la Sagrada Familia 

 
Planta industrial de FORD a Almussafes, València 

 
Central termosolar de les Borges Blanques 
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Els sòls. Mapes  
A partir de l’any 2009, l’Ins-
titut Geològic de Catalunya 
(IGC) treballa de forma con-
junta amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DAAM) 
de la Generalitat de Catalu-
nya en l’elaboració, emma-
gatzematge, processat i 
publicació de la informació 
dels sòls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa dels principals tipus  
de sòl d’Europa  
(Font: JRC/ESDAC) 

Distribució de les àrees on s’ha realitzat               
Mapa de  sòls pel DAAM. 
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Els sòls. Iniciatives i organitzacions 

1924 – IUSS (International Society of Soil Sciences) 
Des d’aleshores organitza els Congressos Mundials del Sòl 

1961-1981 – Mapa Mundial dels Sòls 
Promogut conjuntament per la FAO UNESCO amb el suport d’IUSS 

1966 – ESBN (European Soil Bureau Network) en el si de JRC. ESDAC 
(European Soil Data Centre) és el centre de dades del sòl a Europa. 

1989 – ISRIC (International Soil Reference and Information Centre) 
Fundació que ha esdevingut el Centre de Dades Mundial dels Sòls 

2011 – GSP (Global Soil Partnership). Endegada per la FAO, reuneix 
les organitzacions dels sòls internacionals, regionals i nacionals. 

2015 – Any Internacional del Sòl. Declarat per l'Assemblea de les 
Nacions Unides. 
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4. Les aigües  
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Aigües. Definició 

Propietats de l’aigua: 
1. Els tres estats a temp. de la Terra: sòlid (o gel), < 0ºC; líquid 

(o, aigua), entre 0ºC i 100ºC; i gas (o vapor d’aigua), >100ºC 
2. El gel flota sobre l’aigua. Preserva la vida sota el gel. Provoca  

la  meteorització de les roques a causa de l’expansió del gel. 
3. L’aigua (estructura dipolar) és un gran dissolvent. És el medi 

on es desenvolupa el metabolisme dels éssers vius.  
4. La gran tensió superficial (formació de gotes) dóna lloc a la  

capil·laritat que és la forma com s’alimenten les plantes.  
5. És transparent i permet la vida en els medis aquàtics. 
6. Té una gran capacitat calorífica i és un gran regulador de la 

temperatura de la Terra. 
7. Per electròlisi dóna hidrogen (que es pot emmagatzemar) i 

oxigen. Amb el procés contrari dóna calor o electricitat. 
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Distribució de l’aigua en masses d’aigua dolça i salada 

 Aigua dolça Aigua salada Aigua, total 

Km3 % Km3 % Km3 % 

Oceans i mars   1.338.000.000 99,04% 1.338.000.000 96,54% 

Casquets i glaciars polars 24.064.000 68,70%   24.064.000 1,74% 

Aigua subterrània salada   12.870.000 0,95% 12.870.000 0,93% 

Aigua subterrània dolça 10.530.000 30,06%   10.530-000 0,76% 

Glaciars polars i permafrost 300.000 0,86%   300.000 0,022% 

Llacs d’aigua dolça 91.000 0,26%   91.000 0,00657% 

Llacs d’aigua salada   85.400 0,01% 85.400 0,00616% 

Humitat del sòl 16.500 0,047%   16.500 0,00119% 

Atmosfera 12.900 0,037%   12.900 0,00093% 

Embassaments 11.470 0,033%   11.470 0,00083% 

Rius 2.120 0,006%   2.120 0,00015% 

Aigua biològica 1.120 0,003%   1.120 0,00008% 

   Total  35.029.110 100,00% 1.350,955.400 100,00% 1.385.984.510 100,00% 
% del total d’aigües 2,53%  97.47%  100,0%  

Font: [Vik-2016a]. Completament: Carles Riba Romeva 

 

Aigües. Distribució 
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Aigües. Cicle de l’aigua 
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Aigües. Funcions 

Funcions ecològiques: 
1. És la part majoritària de la matèria viva (l’home, 80%) 
2. És el medi on es desenvolupen els animals aquàtics 
3. És el mitjà pel qual s’alimenten les planten (capil·laritat) 
4. És un element bàsic per a l’alimentació de tots els animals. 

Funcions humanes: 
5. Aigua de boca. És fonamental en quasi tots els aliments. 
6. Higiene. Personal, de la vaixella, dels vestits, de la casa. 
7. Agricultura. Ja sigui de pluja o de reg. Ramaderia. Aqüicultura 
8. Activitats lúdiques. Jardineria, piscines. 
9. Els mars, llacs rius i canals serveixen per a la navegació 
10. Indústria. Gran dissolvent. Recurs per a molts processos. 
11. Energia. Embassaments i salts d’aigua. Vapor d’aigua. 

Refrigeració. En el futur, electròlisi per obtenir hidrogen. 
. 
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Aigües – 1. sistemes naturals 

 
Riu Tet baixant de les Bulloses, Capcir 

 
Glaciar de l’Aneto, Pirineu 

 
Llac de Banyoles, Catalunya 

 
Mar mediterrani. Penyal d’Ifac, València  
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Aigües – 2. Infraestructures 

 
Assut de Xerta sobre l’Ebre, Catalunya  

 
Molins de vent per a aigua, Mallorca 

 
Presa de Mequinensa, La Franja d’Aragó 

 
Port de Castelló de la Plana, València 
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Aigües – 3. Usos 

 
Aigua de regadiu. Sèquies  

 
Aigua de boca 

 
Aigua per a la indústria química 

 
Central nuclear de Cofrents, València 
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Aigües. Ordenament legal i ordenació 

2000  Directiva 2000/60/CE (o DMA), estableix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d'aigües. 

2007  Real Decret 125/2007, fixa l’àmbit territorial de les 
demarcacions hidrogràfiques d’Espanya. 

Conques internes de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
Barcelona https://aca-web.gencat.cat/aca/ appmanager/aca/aca/  

Confederació hidrogràfica de l’Ebre. Seu a Saragossa amb subseus 
a Pamplona, Osca, Lleida i Logroño  http://www.chebro.es/  

Confederació hidrogràfica del Xúquer. Seu a València amb subseus 
a Albacete, Alacant i Teruel  http://www.chj.es/es-es/Organismo/ 
Paginas/Organismo.aspx  

Portal de l’Aigua de les Illes Balears. Seu a Palma de Mallorca  
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=259&cont=88756  
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Aigües. C. hidrogràfiques  

Segons IDESCAT, entre 2000 i 2015 
les precipitacions mitjanes  han 
estat de 555 mm, 17.800 hm3/a.  
L’aprofitament (en part provinent  
de territoris de la conca de l’Ebre  
exteriors a Catalunya) és de  

3.156 hm3/a (17,2% de la pluja). 
 

Taula 27. Catalunya. Usos de l’aigua (2008) 

 Total Reg Ramaderia Domèstic Indústria 

hm3/a hm3/a % conca hm3/a % conca hm3/a % conca hm3/a % conca 

Total Catalunya 3.156 2.197 69,6% 71 2,2% 574 18,2% 314 9,9% 

Conca de l’Ebre 1.937 1.815 93,7% 36 1,9% 54 2,8% 32 1,7% 

Conques internes 1.219 382 31,3% 35 2,9% 520 42,7% 282 23,1% 

% C. Ebre/Total 61,4% 82,6%  50,7%  9,4%  10,2%  
% CIC/Total 38,6% 17,4%  49,3%  90,6%  89,8%  

hm3/a = hectòmetres cúbics per any. Font: [Termes-2008]. Elaboració: Carles Riba Romeva 
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Rius del País Valencià 

Confederació hidrogràfica del Xúquer 
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Conques hidrològiques de les Illes Balears   
http://geo3r.blogspot.com.es/2011/10/clima-i-aigues-de-les-illes-balears.html  
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5. L’atmosfera  
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Atmosfera. Definició 

Capa de gasos que envolta la Terra retinguda gràcies a l’acció de 
la gravetat. 

Composició: oxigen (20,95%); nitrogen (78,08%); argó (0,93%); 
CO2 (0,04%, ha augmentat per l’acció antròpica) i petitíssimes 
quantitats d’altres gasos (neó, heli, metà).  

Vapor d’aigua: en conté una quantitat variable que; a nivell del 
mar, de 0,001% a 5% ( 1% de mitjana); en el conjunt, 0,4%. El 
percentatge variable de vapor d’aigua modifica lleugerament a 
la baixa percentatges dels altres gasos que mantenen relacions 
fixes entre sí.  
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Atmosfera. Definició 

Atmosfera de la Terra: És única en el sistema solar. Venus i Mart 
tenen atmosferes majoritàriament de CO2 com era l’originària 
del nostre planeta. 

Presència d’oxigen: A l’origen, l’atmosfera de la Terra era 
semblant a les de Mart i Venus. Ara fa 3.500 milions d’anys, les 
primeres formes van anar fixant el carboni i alliberant l’oxigen 
fins a l’atmosfera actual. Ara, la fotosíntesi de les plantes 
continuen regenerant l’oxigen.  

Fonamental per la vida: L’oxigen i el diòxid de carboni són 
necessaris per sustentar els processos dels quals depenen totes 
les formes de la vida tal com la coneixem.  
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Atmosfera. Estructura i xifres 

 

 

 

Tot i la baixa densitat (1,293 kg/m3 a nivell del mar), té una 
massa d'uns 5·109 milions de tones. La major part es troba prop 
de la superfície terrestre, comprimida pel seu propi pes:  

   50% de la massa a < 6 km 

   75% de la massa a < 11 km 

   85% de la massa a < 15 km 

No hi ha un límit definit entre l'atmosfera i l'espai exterior. 
Sovint es considera 100 km (radi de la terra, 6.371 km) 
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Atmosfera. Capes de l’atmosfera 

També hi ha representada la pressió i la temperatura 
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Atmosfera. Funcions i usos 

Funcions  

1.  Barrera protectora contra impactes de meteorits 

2.  Barrera protectora contra radiacions ultraviolades 

3.  Per mitjà de l’efecte hivernacle regula la temperatura a la 
Terra 

4.  Participa dels cicles del carboni, del nitrogen i de l’aigua 

5.  És el medi on es produeix la fotosíntesi de les plantes 

6.  És el medi on tots els éssers viu respiren 

7.  Distribueix l’energia tèrmica per tota la Terra 

8.  És el medi on volen les aus i els insectes. 

 



CCEPC-CECBLL (2017-11-16): Eines per avaluar els recursos del territori, Carles Riba Romeva 

Atmosfera – 1. Funcions 

 
Protecció contra meteorits 

 
Núvols, pluja i mar. Cicle de l’aigua 

 
Fotosíntesi de les plantes 

 
Medi on volen les aus 
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Atmosfera. Contaminació o pol·lució 

Presència a l'aire de substàncies en concentracions superiors a 
les naturals que impliquen molèstia, danys o riscs greus a les 
persones (olors, reducció de visibilitat, malalties, o morts 
prematures) o béns (deteriorament de la massa vegetal, 
corrosió de materials). 

La contaminació pot ser: 

Natural (erupcions volcàniques, erosió del sol, resuspensió de 
pols, emissions biogèniques de boscos)  

Antropogènica (produïda, directament o indirectament, per 
l'acció de l'home).  

És sobre aquesta darrera causa que se centra l’atenció, ja que 
podria ser evitable.  
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Atmosfera. Tipus de contaminació 

Boirum (o smog) clàssic 
Contaminació associada a l’ús del carbó; fins a 1950, Europa i 
Amèrica del Nord); avui dia, a països en desenvolupament (Xina): 
- Alta concentració de partícules de carbó sense cremar (sutge)   
- Elevats nivells de diòxid de sofre.  
Amb la humitat de l'atmosfera, forma una boira irritant.  

Boirum (o smog) fotoquímic 
Causat per les emissions de la combustió dels derivats del petroli: 
-  Reaccions químiques i fotoquímiques posteriors.  
Ha adquirit una importància creixent en grans conurbacions a 
partir de la segona meitat del segle XX.  
Combinat amb fenòmens d’inversió tèrmica, provoca episodis en 
què les masses d’aire contaminat persisteixen i són difícils  de 
dissipar. 
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Atmosfera. Tipus de contaminació 

Pluja àcida 
Pluja amb elevats nivells d’acidesa, causada per emissions de la 
combustió de carbons amb alts continguts de sofre (S). 
- Deteriora les fulles dels arbres i destrueix vegetació i boscos 
- Irrita la respiració dels animals i de les persones 
- Causa corrosió en les pedres dels edificis i construccions 
- A través de les aigües, afecta la vida als rius i als llacs.  

Forat de la capa d’ozó 
Contaminació que disminueix la capa d’ozó (20 a 40 km), que fa 
d’escut contra les radiacions solars ultraviolades. 
- Emissió de gasos persistents de clorofluorocarboni (CFC) 

utilitzats en aerosols, aïllants i fluids refrigerants  
El 1985, 21 països signen el conveni de Viena per protegir la 
capa d‘ozó; actualment s’usen compostos alternatius als CFC. 
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Atmosfera – 1. Pol·lució 

 
Boirum (o smog) clàssic, Sagunt, València 

 
Boirum (o smog)  fotoquímic a Barcelona 

 
Efectes de la pluja àcida sobre els boscos 

 
Evolució del forat de la capa d’ozó 
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Atmosfera. Tipus de contaminació 

Gasos d’efecte hivernacle i canvi climàtic – 1  

Transparents a la radiació solar però que retornen la radiació 
infraroja que emet la Terra vers l’espai. 

Els dos gasos naturals d’efecte hivernacle (CO2 i vapor d'aigua) 
fan que la temperatura de la Terra sigui uns 30°C més alta de la 
que tindríem sense ells i permet la vida. 

Per causes antropogèniques, els de gasos d’efecte hivernacle 
augmenten molt ràpidament: en valor equivalent, de 270 ppm 
abans de la Revolució Industrial a 400 ppm en l’actualitat: 

- De forma molt destacada el CO2 a causa de la crema de 
combustibles fòssils 

- En menor mesura el metà (CH4), l’òxid nitrós (N2O) i diversos 
gasos clorats. 
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Atmosfera. Gasos d’efecte hivernacles 

http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/hiverna.htm  

http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/hiverna.htm
http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/hiverna.htm
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Atmosfera. Tipus de contaminació 

Gasos d’efecte hivernacle i canvi climàtic – 2  

Per “canvi climàtic” s'entén un canvi de clima atribuït 
directament o indirecta a l'activitat humana en alterar la 
composició de l'atmosfera mundial. No s'ha de confondre amb 
la "variabilitat climàtica". 

Entre alguns dels riscs del canvi climàtic hi ha [IPCC-2016]:  

1. Es fonen els casquets polars i les glaceres: augment del nivell 
del mar; pèrdua de reserves d’aigua dolça a capçaleres rius.  

2. Les collites en el món disminuiran; l’acidificació del mar minva 
les poblacions d’animals marins amb ús alimentari. 

3. Augmenta els fenòmens meteorològics extrems. 

4. Moltes espècies s’extingiran i es donarà una alarmant la 
disminució de la biodiversitat. 
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Atmosfera. Tipus de contaminació 

Evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle  

 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf  

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
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Atmosfera. Organitzacions i regulacions 

Contaminació:     

2008 Directiva 2008/50/CE sobre qualitat de l’aire ambient i a   
una atmosfera més neta en Europa 

2015 (text consolidat) Llei espanyola 34/2007 de qualitat de    
l’aire i protecció de l’atmosfera 

Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sosteni-  
bilitat. Atmosfera. http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ 
ambits_dactuacio/atmosfera/  

Gobierno de España – Ministerio de Agricult., Aliment. y Medio 
Ambiente- Calidad y Evaluación Ambiental. http://www. magrama 

.gob.es/ca/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/ default.aspx  

EU – Comissió i Parlament – Directiva 2008/50/CE sobre qualitat de 
l’aire i una atmosfera més neta a Europa. 
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6. La geotèrmia  
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Geotèrmia. Definició 

Branca de la geofísica que estudia la calor que procedeix de 
l’interior de la Terra, el seu origen i distribució, així com el seu 
aprofitament. 

Geotèrmia de baixes temperatures. Aplicacions geotèrmiques  
que aprofiten el gradient de temperatura (climatització 
d’edificis, hivernacles, aigües calentes sanitàries) 

Geotèrmia d’altes temperatures. Aplicacions geotèrmiques que 
aprofiten localitzacions específiques amb falles geològiques 
on el material igni inferior s’acosta o surt a la superfície 

 

 



CCEPC-CECBLL (2017-11-16): Eines per avaluar els recursos del territori, Carles Riba Romeva 

 

 
Geotèrmia. Capes de la terra 

Nucli. Part més interior de la Terra formada 
principalment per ferro i níquel: nucli intern (de 
5.100 a 6.371 km), de 5.000 a >6.500 ºC, sòlid 
(pressió 3,6 milions bars); nucli extern (de 2.900 
a 5.100 km), de 3.000 a 5.000ºC, líquid.  

Mantell. Transició entre nucli i escorça (de 70 a 
2.900 km), de 1.000 a 3.000ºC, composició 
semblant a algunes roques: mantell intern, de 
1.000 a 2.900 km, sòlid; mantell extern, de 70 a 
1.000 km, té una capa plàstica (l'astenosfera). 

Escorça. Part sòlida més exterior, d’uns 70 km i 
temperatures creixents de 15ºC a la superfície a 
uns 1.000ºC en el contacte amb l’astenosfera. La 
tectònica de plaques sobre l’astenosfera és 
responsable de l’activitat sísmica i volcànica. 

. 
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Geotèrmia. Escorça terrestre 

És una capa aïllant de la calor interior de la terra i la radiació 
solar tan sols incideix (i poc) en els primers metres. La seva 
temperatura és aproximadament la mitja exterior (15ºC, món) 

Gradient geotèrmic. Taxa d'augment de la temperatura amb la 
profunditat (lluny de les falles), és d’uns 25°C/km. 

Falles geològiques. Taxa d'augment de la temperatura amb la 
profunditat (lluny de les falles), és d’uns 25°C/km. 

 

 

http://wiki1rd01.pbworks.com/w/page/49119468/W1D02ORD09  

http://wiki1rd01.pbworks.com/w/page/49119468/W1D02ORD09
http://wiki1rd01.pbworks.com/w/page/49119468/W1D02ORD09
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Geotèrmia. Avantatges i inconvenients 

Avantatges 

 El calor de baixa entalpia es troba a tot arreu i es pot utilitzar 
de forma distribuïda 

 És independent de les variacions meteorològiques i es manté 
estable al llarg de les diferents estacions de l'any. 

 No produeix gasos d’efecte hivernacle 

Inconvenients 

 És una tecnologia nova amb poca experiència. 

 Per a produir electricitat calen localitzacions geogràfiques 
singulars (escasses) amb gradients elevats de temperatura 

 En aquestes centrals, el vapor pot sortir contaminat amb 
gasos i tenir impactes sobre el medi ambient.  

 És més difícil d'instal·lar de manera particular a grans ciutats 
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http://geotermiaonline.com/wp-content/uploads/2013/12/IGC.pdf 
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Geotèrmia. Usos 

Aplicacions de baixa temperatura (baixa entalpia) 

 Climatització d’habitatges aïllats (calefacció i refrigeració 

 Climatització d’edificis gran superfície: edificis públics, 
escoles, hospitals, centres comercials, hotels 

 Climatització de piscines, poliesportius, camps de fútbol 

 indústries: climatització, càmeres frigorífiques 

 hivernacles, granges, bodegues 

Aplicacions d’alta temperatura (alta entalpia; electricitat 

 En localitzacions singulars amb alts gradients de temperatura: 

 A) Plantes de vapor sec a més de 150ºC que mou les turbines 

 B) Plantes de vapor flash, llançant aigua sobre la roca calenta 
que s’evapora (a més de 180ºC) i mou les turbines. 
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Geotèrmia – Usos 

 
Casa amb calefacció geotèrmica 

 
Hivernacle amb energia geotèrmica, Holanda  

 
Central geotèrmica (40 MW) a Bagnore (Toscana) 

 
Sistema geotèrmic a l’Hospital de Sant Pau, BCN 
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Geotèrmia. Eines i mapes 

 El calor de baixa entalpia es troba a tot arreu i es pot utilitzar 
de forma distribuïda 

 És independent de les variacions meteorològiques i es manté 
estable al llarg de les diferents estacions de l'any. 

 No produeix gasos d’efecte hivernacle 

Inconvenients 

 És una tecnologia nova amb poca experiència. 

 És més difícil d'instal·lar de manera particular a grans ciutats 

 Per a produir electricitat calen localitzacions geogràfiques 
singulars amb gradients molt elevats de temperatura que 
produeixen vapor d’aigua per moure les turbines.  
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Geotèrmia. Història i organitzacions 

Des de l’antiguitat. Aigües termals 

1904 – Construcció de la primera central geotèrmica a 
Lardarello (Itàlia) amb una potència de 25 kW. 

Catalunya – ICGC, Institut de Cartografia i Geologia de Catalunya 

 http://www.icgc.cat/  

Espanya – IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 
Energía). http://www.idae.es/  

Europa – JRC (Joint Research Centre). JRC Geothermal Energy 
Status Report. https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-in-brief  

Europa – EGEC (European Geothermal Energy Council). 
Organització fundada el 1998. http://egec.info/  

Món – IGA (International Geothermal Association). Organització 
fundada el 1988. https://www.geothermal-energy.org/  

http://www.icgc.cat/
http://www.icgc.cat/
http://www.idae.es/
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7. Recursos miners  
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Recursos miners 
Són tots aquells  minerals d'interès per a les activitats humanes i 
que es troben en el subsòl de la Terra. La mineria és el conjunt 
d’activitats destinades a extreure’ls. 

Mineria metàl·lica 
Extracció de minerals per a l’obtenció de metalls (ferro, alumini, 
coure) base de les indústries metal·lúrgiques i de transformació 

Mineria no metàl·lica 
Extracció de sals (comuna i potàssiques) per a la seva utilització 
com a fertilitzants i en la indústria química 

Roques industrials 
Extracció de roques lligades a la indústria química i a la de 
construcció (calcària, argila, pissarres, graves, sorra i altres) 

Productes energètics 
Extracció de carbó, petroli, gas natural i mineral d’urani 
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Recursos miners 
Mineria a cel obert 
L’extracció es fa a tall obert. Cal ocupar grans extensions de 
terreny però la productivitat és molt elevada: maquinària de 
major grandària; major recuperació sense sosteniment, ventila-
ció, ni enllumenat; major seguretat i higiene en el treball. 
Important impacte mediambiental: pols, soroll, paisatge.  

Mineria subterrània 
L’extracció es fa en pous i galeries. La productivitat és menor 
però requereix menys inversió inicial: maquinària més petita, 
sosteniment de les galeries. Les condicions laborals solen ser 
molt pitjors: llum artificial, atmosfera viciada, perill d’explosions. 
En general, menor impacte ambiental.  
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Mineria – Tipus i recursos 

 
Camp de fracking a l’estat de Texas, EUA 

 
Mina de coure al nord de Xile  

 
Mines de sal (en desús) de Cardona, Catalunya 

 
Runams salins de Sallent, Catalunya 
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Recursos miners 
La mineria arrenca de l’època prehistòrica i ens proporciona 
materials avui dia imprescindibles per a les activitats humanes  

Les extraccions mineres solen ser de les que tenen més 
impactes en el medi ambient. 

Els minerals són, per la seva pròpia naturalesa, recursos no 
renovables. Per tant, són recursos d’estoc que, amb l’extracció, 
avancen vers el seu exhauriment. 

Alguns dels recursos miners són pro abundants com perquè no 
sigui previsible el seu exhauriment en un futur més o menys 
immediat (menes del ferro, de l’alumini) 

Altres recursos miners costen al seu exhauriment (mineral de 
coure) o ja s’anuncien la seva escassedat futura (sals de liti). 

Probablement la mineria serà una de les futures imitacions.   
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8. Conclusions  
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Conclusions 
1.  Recursos són aquells materials i fluxos que, combinats o no 

amb l’acció humana, són útils per als humans. Territori és 
l’àmbit geogràfic on una col·lectivitat humana assenta les 
seves activitats i n’extreu els recursos més immediats. 

2.  La vida ha transformat  profundament molts dels recursos 
naturals (sòls, aigües, atmosfera). Els humans som part de la 
biosfera i, sense ella, desapareixeríem. 

3.  La Terra és un sistema tancat i finit en relació als recursos 
materials. En relació a l’energia és un sistema obert que 
intercanvia amb el Sol, però el flux d’energia és limitat. 

4.  Per assegurar una adequada gestió dels recursos, convé 
retornar la prioritat i la màxima veu a les comunitats que 
viuen en el territori, en base a criteris de caràcter general.  
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Conclusions 
5.  Els sòls són un recurs escàs amb múltiples funcions sovint en 

conflicte entre elles. Han de ser objecte de protecció i 
preservació i cal limitar el seu segellament. 

6.  Les aigües formen part de la matèria viva. L’aigua dolça té  
funcions ecològiques i és un recurs de múltiples activitats 
humanes. Cal gestionar equilibradament tots els seus usos. 

7.  L’atmosfera és, alhora, escut protector i regulador on tenen 
lloc els canvis més ràpids i on els humans desenvolupem la 
nostra vida. És el medi més amenaçat (canvi climàtic) i cal 
estudiar-la per gestionar la seva protecció i usos. 

8.  Els humans hem crescut i ens hem desenvolupat fins a 
començat a tocar els límits dels recursos de la naturalesa. 
Caldrà aprendre a viure en una economia no expansiva en 
recursos i a tornar a conviure amb la resta d’éssers vius. 
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