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Pròleg
El gran projecte polític de la Unió Europea per a avui i per als propers anys s’anomena Pacte Verd Europeu,
amb totes les normatives, polítiques públiques i instruments financers que se’n deriven. És el gran compromís
de la UE per situar-se al capdavant de la lluita contra el canvi climàtic, tot fent d’Europa el primer continent
climàticament neutre el 2050. Això implica transformar models i mètodes de producció, de consum, de mobilitat, de relació amb el medi ambient i amb els recursos naturals. I això requereix, alhora, crear grans aliances
polítiques i grans consensos transversals per implicar tothom en la consecució d’aquest objectiu tan ambiciós
com inajornable.
Un paper cabdal en la consecució de la neutralitat climàtica el juga la ràpida reducció d’emissions de CO2. Segons l’Institute for European Environmental Policy, des del 1990 hem emès a l’atmosfera tant CO2 com en tota la
història prèvia a aquesta data. Tenint en compte aquesta realitat, i amb l’emergència climàtica davant nostre, l’hidrogen verd, com a vector energètic, és vist com un element clau per accelerar la descarbonització de l’economia.
Amb aquest estudi de caràcter eminentment divulgatiu volem traslladar a l’opinió pública catalana el debat sobre
el paper de l’hidrogen verd en la transició energètica i la consecució dels objectius climàtics de la UE. Més enllà
de les iniciatives concretes que ja s’estan treballant a casa nostra en l’àmbit de l’hidrogen verd i que, sens dubte,
es concretaran en els propers mesos i anys, volíem contribuir a difondre el debat, els reptes i les oportunitats que
pot oferir aquest element.
Ens semblava que ara era un bon moment per fer-ho, atès que coincideixen, en el temps, com a mínim, dos factors rellevants: la concreció del Pacte Verd Europeu (a través de la llei europea del clima que s’està negociant, i
altres normatives relacionades) i els fons europeus de recuperació, una injecció sense precedents de fons públics
europeus que ha de tenir com a efecte, entre d’altres, l’acceleració de la transició energètica, i que també hauria
d’injectar recursos cap al desenvolupament de l’hidrogen verd.
L’hidrogen verd no és la solució al canvi climàtic, però sí una part de la solució. L’aposta per l’hidrogen verd ha
d’anar acompanyada, evidentment, de moltes altres accions en matèria, per exemple, d’ampliació de capacitats
en renovables o en eficiència energètica. També som conscients que el desenvolupament de l’hidrogen verd
planteja reptes importants a nivell tecnològic (cal perfeccionar les solucions tecnològiques quant a, per exemple,
emmagatzematge i distribució), a nivell financer (cal fer inversions importantíssimes en tota la cadena de valor
per fer que l’hidrogen verd sigui rendible i competitiu davant d’alternatives menys netes) o, fins i tot, socials (caldrà augmentar molt la generació de renovables, solar, eòlica terrestre i marina, amb els debats sobre els impactes que això genera en el territori). Però també tenim la convicció que no ens podem permetre quedar enrere, i
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que Catalunya té les potencialitats per esdevenir una vall de l’hidrogen (hydrogen valley) de referència en l’àmbit
europeu i mediterrani. Caldrà que ens hi impliquem totes i tots. Des del món polític d‘àmbit nacional fins al municipal, des dels agents socials fins als agents als econòmics i acadèmics. És només el principi d’un repte que ens
convé guanyar a totes i tots.

Jordi Solé
Diputat al Parlament Europeu
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Introducció
La Unió Europea i molts països del món, en tots els escenaris de futur encaminats a aconseguir la neutralitat climàtica, prioritzen la transció energètica com a aspecte clau. En aquesta transició, l’hidrogen generat a partir de
fonts energètiques renovables hi juga un paper rellevant.
La Comissió Europea va fer públic, el 8 de juliol de 2020, el document A Hydrogen Strategy for a Climate–Neutral
Europe, en el qual marca un full de ruta per a l’era de l’hidrogen fins al 2050 i insta els estats i regions de la Unió
Europea a implicar-se en la seva implementació.
En aquest marc, la representació catalana a la cambra europea d’ERC, inclosa en el grup parlamentari Els Verds/
Aliança Lliure Europea, es pregunta: Quines oportunitats té Catalunya, i què ha de fer per tenir un paper en
aquest full de ruta europeu de l’hidrogen verd?
L’encàrrec de l’informe s’ha traslladat a la Universitat Rovira i Virgili, coordinadora de l’emergent Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, que aplega gairebé un centenar d’entitats.
Aquest informe té com a finalitat servir les persones que prenen decisions en l’àmbit polític, econòmic, acadèmic i
social de Catalunya davant l’immens repte que significa l’emergència climàtica per al nostre país i el planeta Terra.
Específicament, el document té com a objectiu mostrar la importància que tindrà l’economia i la societat de l’hidrogen verd o renovable en les properes dècades i les oportunitats que això repesenta per a Catalunya, proposant accions concretes.
Aquest informe es divideix en tres parts. En la primera part, A, es fa una descripció del «món de l’hidrogen», un
element (H), el primer de la taula periòdica dels elements químics, que és el més abundant de l’univers. En aquesta part s’analitza per què l’hidrogen verd representa una oportunitat per afrontar el repte climàtic, quin serà el
paper en les cadenes de valor econòmiques i quina és l’aposta que està fent Europa i l’estat espanyol per l’era de
l’hidrogen. Així mateix, es tracten els esforços i reptes per a una transició que serà llarga i que necessita moltes
complicitats.
En la part B es descriu com Catalunya ha d’afrontar l’era de l’hidrogen verd. Es parteix de quin és el context actual
energètic, social, econòmic i ambiental del país, i quins són els actius i reptes energètics per, posteriorment, proposar com l’era de l’hidrogen ha de ser aprofitada per la nostra economia i societat, amb els riscos que hi hauria,
en cas de no fer-ho. Així mateix, es dibuixa una visió de futur possible amb iniciatives tractores per a Catalunya.
En la part C, es fan unes recomanacions, algunes de generals i d’altres d’específiques, dirigides als diferents actors de Catalunya, per tal que la transició cap a l’hidrogen verd esdevingui estructural al nostre país en aquesta
dècada, tal com reclama per al 2030 el full de ruta europeu.
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Aquest informe no és exhaustiu sobre les qüestions tècniques i altres aspectes socials, econòmics i regulatoris
que aquesta transició implicarà, perquè no és el seu objectiu i finalitat. S’ha intentat que no sigui un document
amb molts fonaments tècnics malgrat que en alguns casos s’han hagut de fer servir algunes nocions específiques.
Per acabar, cal remarcar que, com en totes les transicions, hi ha aspectes que sorgiran i que no es podran preveure. El que sí que és segur, pel que fa a la societat i a l’economia de l’hidrogen verd, és que obre noves possibilitats
per a Europa i per a Catalunya i que s’han d’aprofitar per aconseguir prosperitat econòmica i benestar social i per
fer un planeta millor.
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Resum
Per què l’hidrogen?
Tots els escenaris cap a la neutralitat climàtica, amb la consegüent necessitat de reducció dels gasos d’efecte
hivernacle i la disminució dràstica de l’ús de combustibles fòssils, aposten per l’hidrogen com a vector energètic
imprescindible. La UE creu que el 2050 l’hidrogen pot representar gairebé el 25% del mix energètic, una quantitat enorme.

Hidrogen?
L’hidrogen (H en forma elemental o H2 en forma molecular) és un element molt abundant a l’univers (75%). Al
planeta Terra, però, es troba majoritàriament en forma d’aigua i integrat en la matèria orgànica i, en canvi, molt
poc en l’aire. Actualment es consumeix en processos industrials, sobretot en el sector químic i en refineries, en
grans quantitats, i s’obté de combustibles fòssils (és l’anomenat «hidrogen gris»).

Quin hidrogen volem?
Majoritàriament, l’hidrogen que es produeixi ha de ser a partir d’aigua i d’energia renovable, l’hidrogen verd. El
resultat d’aquest procés (anomenat electròlisi) és H2 i O2. L’H2 es pot emmagatzemar i distribuir per als usos necessaris. A part del seu ús electroquímic en una pila de combustible per generar electricitat, quan l’utilitzem com
a font energètica per a combustió el resultat és sempre energia i aigua. No genera CO2 en cap moment del seu
cicle; és «net».

Quins usos i cadenes de valor té l’hidrogen verd?
En primer lloc, podrà substituir l’enorme ús actual d’hidrogen gris (el generat a partir de combustibles fòssils). Els
nous usos seran com a font d’energia, per a una indústria verda (química, farmacèutica, metal·lúrgica, construcció...) i per a la mobilitat, la pesada en particular, ja sigui terrestre, marítima o aèria. Caldrà, progressivament, una
producció massiva d’hidrogen i això implica una necessitat rellevant d’energies renovables, sense les quals no
tindrem l’hidrogen verd. Generar noves cadenes de valor de l’hidrogen (energia renovable–producció hidrogen–
logística–usos) tindrà condicionants tecnològics, econòmics i socials que s’han d’abordar.

Quines altres conseqüències implica l’era de l’hidrogen?
A tot arreu del món –o gairebé arreu– hi ha aigua i es pot tenir accés a energies renovables. Això implica una
geoestratègia de distribució energètica de l’era de l’hidrogen completament diferent de la dels combustibles fòssils, concentrats en certs llocs. S’incrementarà la resiliència energètica basada en l’ús de l’hidrogen verd «de proximitat». Per altra banda, les cadenes de valor de l’hidrogen necessitaran ecosistemes locals–regionals integrats
amb el concurs de diferents actors (com, per exemple, hubs de generació d’hidrogen que es faran servir per a
indústria, mobilitat, etc.).
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Quines barreres hi ha per transitar cap a l’era de l’hidrogen?
Com en qualsevol transició de gran magnitud, com és aquesta, hi ha barreres econòmiques (el cost de l’hidrogen
verd tardarà uns anys a equiparar-se a l’hidrogen gris per la reorganització del sector energètic i a la mateixa consolidació d’un ampli mercat de l’hidrogen), tecnològiques (calen innovacions), polítiques (decisions estratègiques,
normatives, regulacions...) i socials (acceptació de l’hidrogen i de la instal·lació massiva de renovables).

Quines apostes fan els governs?
La Unió Europea ha definit una transició cap a l’era de l’hidrogen marcant fites clares, amb una primera etapa fins
al 2030 que té la finalitat d’integrar sistèmicament l’hidrogen a l’economia i a la societat per tal que, en el període
2030-2050, s’assoleixin els màxims nivells d’implantació. La majoria d’estats, i l’estat espanyol en particular, han
definit també el seus fulls de ruta per a l’hidrogen verd anunciant múltiples mesures financeres, legals, normatives i reguladores per facilitar la transició.

I el context català per a l’hidrogen verd?
Catalunya es troba en una situació complexa energèticament, amb una alta dependència nuclear i una implantació molt baixa d’energies renovables. Cal remarcar que sense renovables no hi pot haver hidrogen verd. En el
context industrial, els usos actuals d’hidrogen es concentren a la indústria química i petroquímica (la majoria, al
sud), que poden arribar, aviat, (<2025) a un consum enorme, de 10 tones d’H2/hora (ara hidrogen gris). Per altra
banda, per tal que Catalunya pugui assolir els objectius de reducció de C02, serà imprescindible que els focus
industrials esmentats transitin cap a l’hidrogen verd.

Quins són els actius de Catalunya per a l’era de l’hidrogen verd?
Si es pot superar el repte de les renovables (amb una part dedicada a generar hidrogen), es pot afirmar que
Catalunya és un país que té tots els actius i necessitats per transitar cap a l’economia i la societat de l’hidrogen:
—

—

—

Disposa d’un important sector industrial en la química i la refineria que avui dia ja consumeix quantitats
massives d’hidrogen (no verd) i que cal descarbonitzar per garantir-ne el futur i els milers de llocs de treball que en depenen. Aquest focus d’ús massiu (el més gran de l’estat espanyol) facilita la implantació de
cadenes de valor múltiples de l’hidrogen al seu entorn i, més enllà, generant un cercle virtuós per a l’economia de l’hidrogen del país.
La ubicació geoestratègica de Catalunya i la densitat de comunicacions terrestres, marítimes i aèries fa que
s’esdevingui un entorn rellevant per a la transició cap a la mobilitat–H2. En aquest context, cal remarcar
que, per al 2030, els ports i aeroports de Catalunya hauran d’assolir la neutralitat climàtica, i el paper de
l’hidrogen serà clau.
Hi ha un sòlid teixit industrial i cientificotecnològic vinculat a les múltiples facetes necessàries per pilotar i
desenvolupar les cadenes de valor de l’hidrogen i establir noves oportunitats econòmiques i emprenedores
amb nous productes basats en l’ús de l’hidrogen. També es disposa d’un sistema universitari i de FP capacitat per formar els futurs professionals de l’hidrogen.

Quins són els riscos per Catalunya en el cas de no apostar fort
per a l’era de l’hidrogen verd?
Els riscos econòmics són molt rellevants. D’una banda si un país industrial com Catalunya es queda fora, o en una
situació «tèbia», envers la transició energètica cap l’hidrogen verd, perdrà competitivitat en algunes de les seves
principals indústries (com la química) i deixarà escapar oportunitats en una naixent economia de l’hidrogen que
ara ni es poden imaginar. Tots els països i, en particular, les grans regions industrials, hi estan apostant molt fort.
D’altra banda, no es podran reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle ni es podran assolir els nivells de
descarbonització requerits en contraposició a la demanda social i als objectius definits. En cas de no fer-se i participar activament, Catalunya quedarà en una illa energètica sense capacitat d’actuació i sense indepèndencia per
pendre decisions sobre la seva estratègia econòmica i industrial.
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Quines iniciatives tractores permeten visionar el futur de l’era de l’hidrogen a Catalunya?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desplegament massiu de renovables, algunes destinades a hidrogen verd.
Interconnexió energètica–gasista de Catalunya, principalment amb Europa i Espanya.
Pol petroquímic de Tarragona, principal consumidor d’hidrogen, com a tractor de l’economia de l’hidrogen
verd per a tot Catalunya.
Desplegament de la mobilitat hidrogen verd amb ports i aeroports climàticament neutres.
Promoció i posada en marxa de la mobilitat sostenible–hidrogen verd en el transport terrestre amb especial atenció en l’eix del Mediterrani.
Desplegament d’infraestructures per a l’emmagtazematge, transport i distribució d’hidrogen verd.
Constitució de la Vall de l’Hidrogen Verd Catalunya Sud com a ecosistema motor de l’era de l’hidrogen.

I qui ha de fer què a Catalunya?
Es formulen 20 recomanacions:
—

—

—

—

Les generals, per al país, es focalitzen a establir un marc de treball i de coordinació estable per a l’hidrogen
verd entre tots els agents polítics, econòmics, acadèmics i socials, amb un full de ruta català consensuat i
les eines clau per dur-lo a terme.
Per al govern de la Generalitat i els partits polítics, s’emfatitza la necessitat de prioritzar l’era de l’hidrogen
en l’acció de govern interdepartamentalment i en l’agenda política, i es remarca la urgència que els projectes tractors de l’hidrogen, en el seu conjunt, accedeixin als fons europeus de recuperació que l’estat espanyol posarà a disposició ben aviat.
Per a les administracions locals–supralocals, les empreses i els agents socioeconòmics, es recomana que
tinguin un paper actiu en el marc de la neutralitat climàtica i en funció del seu sector (empreses) i àmbit
territorial (administracions), a promoure la cadena de valor de l’hidrogen verd.
Es recomana crear una aliança sòlida per al talent, la ciència–tecnologia–innovació i la socialització al voltant de la transició cap a l’economia i la societat de l’hidrogen verd.

I, finalment, quina urgència té per a Catalunya?
Tota. La velocitat que pot agafar la transició cap a l’hidrogen és alta, i la competència, molt més. Aquesta es farà
molt evident en l’accés als fons europeus de recuperació de l’estat espanyol per l’hidrogen, més de 1.500 M€, i les
decisions seran d’aquí pocs mesos. Catalunya s’hi juga molt.
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A

Part A: marc general

A1. Per què l’hidrogen verd i per què ara

Resposta a la neutralitat climàtica i a la necessària descarbonització

La societat fa anys que demana un esforç per avançar cap a la neutralitat climàtica a tots els nivells. La gran
dependència dels combustibles fòssils genera uns efectes molt negatius en el medi ambient, i és una amenaça
seriosa per a la subsistència, perquè tant la seva extracció com el seu ús estan atacant i canviant l’atmosfera en
la qual respirem i els territoris on vivim. De cara al futur proper, és imperatiu el desenvolupament i la implantació de fonts i vectors1 d’energia sostenibles i respectuosos amb el medi ambient per contribuir a la descarbonització. Aquestes fonts i vectors han de ser abundants i competitius per mantenir els nivells de benestar a les
societats actuals.
A més, les energies renovables estan abaratint-se i arribant a ser competitives amb els combustibles fòssils. Però
per fer el pas definitiu i aconseguir la substitució completa de les fonts fòssils d’energia i de matèries primeres,
cal resoldre la intermitència (per exemple, a la nit no fa sol) inherent a les fonts renovables (solar, eòlica, hidràulica, etc.) en un sistema que en permeti l’emmagatzematge i la seva distribució eficient. En aquest cas, transformar
l’energia en energia química (produint hidrogen) ofereix la millor alternativa en seguretat, eficiència i sostenibilitat.

Però què és l’hidrogen, on el trobem i perquè el podem utilitzar
L’hidrogen és el combustible més simple (H2) i completament net (la seva combustió dona com a resultat aigua,
que es pot fins i tot beure!) en el qual podem dipositar el futur energètic, per aconseguir la descarbonització i la
neutralitat climàtica necessàries. L’hidrogen produït i distribuït serà una cadena de transmissió per portar l’energia renovable a tot tipus d’usos en un futur, des d’industrials fins a edificis residencials, i des de substituir les benzines als transports fins a fer sostenibles molts processos que ara són perillosament contaminants. A més a més,
com a vector energètic té una densitat energètica gravimètrica molt alta (pesa poc per l’energia que conté), i això
en facilita la utilització com a transportador d’energia.
L’hidrogen és un dels elements químics més abundants a la Terra (i el més abundant de l’univers), però no es
presenta pur. En el seu estat pur, és un gas molecular (H2) format per dos àtoms de l’element hidrogen (H), i reacciona ràpidament amb l’oxigen formant aigua i alliberant energia. En forma d’aigua és com cobreix dues terce-

1

Un vector energètic és aquella substància o dispositiu que emmagatzema energia, de tal manera que aquesta es pugui alliberar posteriorment de forma controlada. Es diferencien de les fonts primàries d’energia perquè es tracta de productes manufacturats, en els quals
prèviament s’ha invertit una quantitat d’energia per a la seva producció.
		
Exemples típics de vectors energètics són les bateries, les piles, els condensadors, l’hidrogen, l’aigua continguda en una presa, etc.
El petroli, el gas i el carbó (en general, tots els combustibles fòssils), que són extrets de la terra, es poden considerar vectors que han
estat prèviament «recarregats», mentre que les bateries, l’hidrogen i altres vectors contenen energia de fonts actuals. (Font: Viquipèdia)
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res parts de la superfície terrestre. Des de fa dos segles, la idea d’utilitzar l’hidrogen com a combustible ha estat
damunt la taula dels científics. Jules Verne ja parlava al seu llibre L’illa misteriosa (1870) d’un futur en què l’aigua
substituiria el carbó. El seu personatge, Cyrus Harding, explicava: «Sí, però aigua descomposta en els seus elements primitius (hidrogen i oxigen) per la força de l’electricitat i que constituiran una font inesgotable de calefacció i llum». Aquesta visió de fa 150 anys per fi està a prop de fer-se realitat. Les tecnologies renovables per poder
generar l’hidrogen ja estan a l’abast i de manera competitiva en el seu cost (1). L’únic pas que ens queda com a
societat per abandonar el petroli és ser capaços d’emmagatzemar aquesta energia renovable en l’hidrogen per
sostenir els diferents consums, encara que hi haurà formes complementàries d’emmgatzematge cohabitant en
aquesta transició cap a l’era de l’hidrogen, com les bateries.
El repte consisteix a expandir la transformació de l’energia elèctrica produïda a partir de fonts renovables (solar,
eòlica, hidràulica, etc.) en hidrogen, un combustible ric i net, per poder extreure la seva energia en el lloc on sigui necessària mitjançant un procés de transformació en els productes inicials, establint un procés circular: H2O
+ energia renovable genera H2 «renovable/verd» (i oxigen) i l’H2 «renovable/verd» quan es combustiona genera
calor i H2O .
Alguns detractors defensen que l’H2 verd és ineficient (en aquestes transformacions es perd energia), que és difícil de transportar i que té en un preu elevat si es vol fer a partir d’energia renovable. La veritat és que tots aquests
problemes (reptes de fet) es poden resoldre amb una aposta d’inversions contundent que millorin les eficiències,
donin suport a una distribució segura i redueixin els costos a nivells competitius gràcies al desenvolupament de
la seva producció i distribució a gran escala. Cal dir que el baix preu que els combustibles fòssils ofereixen en
l’actualitat és degut al seu paper dominant i a la seva gran escala, en milions de barrils extrets i refinats cada dia.
Només si es deixa que l’hidrogen verd arribi a la mateixa escala o similar, el resultat serà un hidrogen competitiu
també en preu, potser fins i tot econòmicament més atractiu i sempre amigable i sostenible per al medi ambient.
Aquesta competitivitat ja ha estat comprovada en el creixement de les energies renovables, que s’estan accelerant, i els preus estan caient, només pel factor d’escala i per una aposta definitiva. L’hidrogen ofereix una solució
total per a l’emmagatzematge a gran escala i per a les aplicacions de gran escala, tal com es necessita per a una
transformació real i completa des de la dependència de les fonts d’energia fòssils a l’alliberament que suposa
l’energia neta.
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L’economia de l’hidrogen verd es basa en dos pilars fonamentals. Per una banda, l’hidrogen es produeix de forma
aprofitable i respectuosa amb el medi ambient. Per altra banda, les aplicacions de l’hidrogen han de ser competitives i n’han de facilitar la implantació a tot arreu. I, si calen suports públics inicials per a aquesta competitivitat
de mercat, cal oferir-los.

Tipus d’hidrogen (colors)
Estem parlant d’hidrogen verd (o renovable) en contraposició al que no és de verd. Aquesta terminologia dels
colors de l’hidrogen cal entendre-la en aquest context, ja que l’hidrogen no té colors, és incolor sempre, es produeixi com es produeixi.

Encara que l’hidrogen només produeix aigua quan s’utilitza com a combustible, la seva contribució a la descarbonització dependrà del seu origen. Més del 94% de l’hidrogen que es consumeix cada any s’obté a partir del gas
natural, alliberant grans quantitats de diòxid de carboni a l’atmosfera i contribuint, així, a l’escalfament global. La
utilització d’aquest hidrogen no contribueix a la descarbonització, sinó que tan sols canvia el lloc d’alliberament
dels contaminants, des del lloc d’utilització al lloc de producció. Per això aquest tipus d’hidrogen és anomenat
hidrogen gris.
Una alternativa per millorar aquest sistema de producció seria la implementació de tecnologies de captura de
CO2 al lloc de producció. D’aquesta manera, el diòxid de carboni produït seria segrestat, per ser utilitzat en processos industrials, o per ser emmagatzemat en un lloc segur. Aquest hidrogen, obtingut amb producció de diòxid
de carboni però sense emissions, és anomenat hidrogen blau.
L’hidrogen sense cap tipus d’emissions s’anomena hidrogen verd i s’obté fonamentalment per electròlisi d’aigua
utilitzant energia neta i sostenible, tal com s’ha comentat anteriorment. Aquest procés és el mes sostenible de
tots, ja que tindria només oxigen com a emissió tancant un cicle completament descarbonitzat: l’aigua es divideix
en hidrogen i oxigen, utilitzant energia renovable, i després l’hidrogen es combina de nou amb oxigen per obtenir-ne aigua, i per alliberar l’energia emmagatzemada.

A.2 Les cadenes de valor de l’hidrogen verd
Hidrogen i el nou model energètic
L’hidrogen verd adoptarà un paper clau per garantir l’accés a l’energia i mantenir les necessitats de benestar de
la societat europea, però evitant, i a la fi eliminant completament, les emissions de gasos contaminants pel naixement d’una nova era d’energia renovable i ecològica.
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El mercat de l’energia encara depèn dels combustibles fòssils, però aquest paradigma està canviant. El 2019, les
energies renovables van suportar un 19,7% de l’energia consumida a Europa (2), només un 0,3% per sota de l’objectiu europeu per al 2020 i demostrant que la transició cap a un sistema energètic sostenible és possible. Però
aquesta penetració és menys efectiva en algunes activitats que necessiten un suport energètic massiu i constant,
com poden ser les activitats de transport, en què només s’aplega el 8,9% de contribució renovable. Aquestes dades mostren el camí per aprofitar l’impuls de les renovables, que ja son gairebé competitives en aplicacions de
xarxa i per tecnologies de dimensions reduïdes que funcionen amb emmagatzematge elèctric (com les bateries:
des dels telèfons mòbils fins a automòbils d’ús personal i recorregut limitat). Per augmentar les renovables al
mercat de l’energia cal transformar l’energia elèctrica obtinguda del sol, del vent, de l’aigua en una forma d’energia que permeti grans emmagatzematges («energia ferma»), segurs a llarg temps i, a més a més, que sigui capaç
d’alliberar grans quantitats d’energia de forma ràpida i concentrada igual que ho fan els combustibles. Però, un
combustible net, verd i que no tingui efecte perniciós per al medi ambient al llarg de la seva cadena de valor: des
de la producció fins al seu ús final. És l’hidrogen verd.
Una transició cap a l’hidrogen verd és també fonamental per a la desitjada descarbonització de la indústria. Europa produeix al voltant d’11,5 milions de tones a l’any d’hidrogen (dades de 2018) (3) per a un ús industrial, destinant el 45% a refineries, un 34% a la producció d’amoni i un 12% a la producció de metanol i altres compostos
químics. Aquest consum depèn, en més del 90%, de combustibles fòssils, fonamentalment metà. En aquests
processos, la indústria genera, per cada quilogram d’hidrogen obtingut, uns 7 quilograms de diòxid de carboni, i
això fa que sigui un procés insostenible pel futur. A més a més, dues terceres parts del total es produeixen directament al lloc, de manera que aquestes indústries representen un focus de contaminació local molt important directament a les regions amb grans pols industrials. La transformació de la indústria cap a l’ús exclusiu d’hidrogen
verd no té cap alternativa, si es vol conservar la indústria química i energètica europea, amb la independència
necessària per a un futur socioeconòmic segur i garantit, respectant el medi ambient.
Per fer aquesta transició viable són necessaris dos esforços. El més ràpid serà el desenvolupament i aplicació de
tecnologies per capturar el CO2 per evitar les emissions. Aquest hidrogen blau donarà a la indústria un temps
molt valuós per amortitzar els equips de producció d’hidrogen i realitzar les inversions necessàries cap a la transformació, però mitigant al més aviat possible la contaminació atmosfèrica directa que ara mateix produeix l’hidrogen gris. A més a més, aquest pas donaria també un marge de temps per sostenir aquesta indústria mentre
es desenvolupa la producció d’hidrogen verd a gran escala.
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Actualment, la capacitat de producció d’hidrogen verd a Europa és marginal, per sota el 0,2% del total d’hidrogen
produït. El creixement exponencial que es necessita per assolir els objectius 2030 i 2050 no pot ser tan ràpid com
es desitja. I aquesta transició també haurà d’abastir el sector energètic, que es convertiria en el sector principal
per l’ús de l’hidrogen verd.
El primer repte rau en la implantació d’energia renovable, amb grans instal·lacions que puguin abastir a la societat. Les energies renovables, com la solar o l’eòlica, han estat limitades durant molts anys per qüestions econòmiques. Però aquest argument ja no es vàlid. L’energia renovable ja és competitiva directament en preu amb els
combustibles fòssils per aplicacions de xarxa (4). I, a més a més, la seva integració i creixement encara abaratirà
més els preus en el futur.
El repte té més a veure amb l’impuls de la transformació del paradigma socioeconòmic. Sense energies renovables no serà possible la transició cap a l’hidrogen verd ni la descarbonització de la nostra societat. Però les renovables també venen amb alguns inconvenients. El més important és ser conscients que aquests reptes són i
seran petits, en comparació amb el panorama desolat de contaminació global insostenible que els combustibles
fòssils estan generant. Les instal·lacions de parcs solars i eòlics tindran un impacte ecològic significatiu a nivell
local. Les renovables no són «neutres» amb els biosistemes terrestres o marins, en l’agricultura, etc. La feina que
cal fer és estudiar les millors alternatives i la inclusió orgànica d’accions positives per minimitzar l’impacte. Sense
renovables no hi ha hidrogen verd, ni descarbonització ni futur per al nostre planeta.
El segon repte estarà vinculat a oferir les infraestructures necessàries per utilitzar aquesta energia renovable en
la producció d’hidrogen, ja que l’hidrogen és responsable de dues accions fonamentals per a un sistema sostenible: és el vector energètic net per a la distribució a tot arreu i dona equilibri a les energies renovables, que són,
per definició, intermitents.

Fonaments de les noves cadenes de valor de l’hidrogen
Per a aquesta transició caldrà establir la cadena completa de valor de l’hidrogen, donant suport als seus quatre
pilars: la producció, l’emmagatzematge, la distribució i la utilització final.
La producció d’hidrogen haurà de fer servir exclusivament energia renovable. L’hidrogen verd es pot obtenir de
la descomposició de l’aigua en hidrogen i oxigen, utilitzant l’energia elèctrica de les renovables, com hem comentat. Aquest procés el fan electrolitzadors. Per això es parla de la «capactitat d’electròlisi» com un elment clau en
l’era de l’hidrogen verd.
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Com a alternativa, també es pot produir a partir de biomassa i residus orgànics, tant d’agricultura com municipals,
per processos de gasificació o fermentació, amb la qual cosa es contribueix al seu reciclatge i aprofitament. Però
aquestes fonts de residus no són sempre renovables ni sostenibles.
Pel que fa a la distribució, és possible utilitzar inicialment la xarxa de gas natural per al transport d’hidrogen, en la
visió futura d’adaptar el sistema a una dedicació més majoritària per l’hidrogen verd. Aquesta inversió és molt important, ja que serà imprescindible per abastir tots els usuaris, però s’ha de fer quan els usuaris encara no existeixen. A més a més, la distribució de l’hidrogen verd ha de complementar-se amb altres oportunitats de transport,
camions i vaixells, ja sigui en alta pressió (350 o 700 bars) on en estat líquid, per arribar a llocs en què la xarxa
no pot arribar. L’estratègia de distribució també marcarà l’estratègia d’emmagatzematge.
Els usuaris finals també regularan totes aquestes decisions estratègiques. A priori, s’espera una gran versatilitat,
atès que múltiples aplicacions exigiran múltiples formes òptimes per a l’ús de l’hidrogen verd. A petita escala, en
edificis i per mobilitat, serà necessari hidrogen a alta pressió, ja que la densitat energètica és fonamental. Per a
altres aplicacions, a gran escala, es podrà estalviar la pressurització. Per al transport d’hidrogen a llargues distàncies, els models actuals només donen viabilitat econòmica a l’estat líquid hidrogenant suports orgànics (això vol
dir que l’H2 es transforma en una altra forma química que esdevé portadora de l’hidrogen), fet que tindrà conseqüències a l’hora de decidir-ne l’ús posterior.

La cadena de valor de l’hidrogen verd és circular i sostenible.

Hi ha un principi bàsic cap a la transició: tots els components de la cadena de valor s’han de desenvolupar en
paral·lel. Produir hidrogen verd sense emmagatzematge i distribució fa insostenibles les inversions per als productors. Si no es produeix hidrogen verd a gran escala, les inversions en emmagatzematge i distribució no tindrien sentit. I, si no hi ha usuaris per a l’hidrogen, les inversions no podrien justificar-se. Aquest «cercle viciós» pot i
ha de convertir-se en un «cercle virtuós» si hi ha un suport decidit des dels reguladors i dels governs, per donar
suport i seguretat als diferents actors de la cadena de valor responsables. Si cada element de la cadena creix al
mateix ritme, les pèrdues inicials es convertiran en un temps raonable en competitivitat i retorn econòmic.

Què és nou que no existeix ara
La novetat més important en el món en què vivim apareix de la demanda social d’un sistema energètic respectuós amb el medi ambient, i de les pressions socials per aturar la contaminació insostenible deguda a l’ús de combustibles fòssils. La visió d’un futur sostenible amb zero emissions porta al desenvolupament de les energies re-
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novables, però no és suficient. La penetració de les renovables en grans sectors no es pot fer sempre a partir de
l’energia elèctrica, que és molt difícil de transportar sense pèrdues, i d’emmagatzemar a gran escala. L’hidrogen,
tenint en compte les seves propietats com a vector enèrgetic i, essencialment, la seva alta densitat energètica
en pes com s’ha dit, és el complement necessari i òptim per portar energia renovable i neta a tots els usos necessaris. Aquesta determinació amb el suport dels governs, reguladors, inversors i indústries ha de fer possible
el creixement exponencial de la producció i les aplicacions de l’hidrogen verd cap a l’economia d’escala, obrint el
futur de la competitivitat.
Tots els models per a una transició d’èxit cap a les zero emissions necessiten l’hidrogen verd. Les estimacions per
al 2050 parlen d’un 24% del total de l’energia consumida a Europa s’utilitzarà com a hidrogen verd, principalment,
en la indústria i en el transport. Cal un màxim esforç i no hi ha temps per perdre, perquè sense hidrogen verd no
serà possible aconseguir els objectius europeus de neutralitat climàtica. Només en una continuació lineal de les
polítiques actuals no s’aconseguirà ni una tercera part del que és necessari. Cal ambició, com en l’escenari de la
gràfica següent.
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A3. L’aposta dels governs per l’hidrogen verd
La Unió Europea fa una aposta ferma i encoratja als estats i regions a fer-la

L’estratègia europea de l’hidrogen situa l’hidrogen verd com a element essencial per donar suport al compromís
d’assolir la neutralitat climàtica l’any 2050, en el marc de l’esforç global per implementar l’Acord de París. Per això,
com es pot veure en la figura, estableix tres fases.
—

—

—

Primera fase, 2020–2024: Instal·lació d’almenys 6 GW d’electrolitzadors (els equipaments que converteixien l’aigua en hidrogen verd –i oxigen– mitjançant energia renovable) a la UE i producció de fins a un milió
de tones d’hidrogen renovable, per iniciar la descarbonització de la producció–consum d’hidrogen existent,
per exemple, en el sector químic.
Segona fase, 2025–2030: L’hidrogen s’ha de convertir en una part intrínseca d’un sistema energètic integrat (hydrogen valleys, regions de l’hidrogen) amb l’objectiu estratègic d’instal·lar almenys 40 GW d’electrolitzadors el 2030 i la producció de fins a 10 milions de tones d’hidrogen verd a la UE.
Tercera fase, 2030–2050: Les tecnologies d’hidrogen verd hauran d’assolir la maduresa i desplegar-se a
gran escala per arribar a tots els sectors difícils de descarbonitzar, on altres alternatives podrien no ser factibles o tenir uns costos superiors.

Aquest acord de París l’han signat els 27 membres de la Unió Europea amb la finalitat de mantenir l’escalfament
global «per sota dels 2 graus Celsius per damunt dels nivells preindustrials». Aquest objectiu exigeix una transformació radical en la manera com es genera, distribueix, emmagatzema i consumeix l’energia a la Unió Europea. El
desafiament radica en la substitució progressiva de totes les activitats que emeten CO2, la majoria relacionades
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en la generació i en l’ús de l’energia tant industrial com no-industrial. L’objectiu inclou arribar a «zero emissions»
l’any 2050, i això suposa una reducció d’uns 770 megatons a l’any, amb una fita de reducció del 45% el 2030.
Per aconseguir els objectius europeus caldrà una coordinació profunda entre les polítiques, la indústria i els inversors. Sense aquesta sinergia no serà possible arribar als objectius marcats. Hi ha un gran perill si les inversions, encara que importants, no arriben al nivell exigit. L’economia de l’hidrogen només pot ser competitiva si
es trenca el factor d’escala, en la producció, en la distribució i en l’ús final. No ens podem permetre dubtes en
aquest camí. Caldrà ser ambiciosos, i que els inversors no dubtin en el mitjà i llarg termini. I per això cadrà suport
públic i cooperació pública i privada per a la transició. Per posar un exemple dels possibles perills, les inversions
en transport podrien fracassar si no s’assoleix un nombre suficient de vehicles i d’estacions de repostatge en localitzacionts adients.
Els reguladors i els governs tenen la responsabilitat de liderar aquest viatge, donant regles clares, realistes, sostenibles i a llarg termini per a tots els sectors i actors. No només per a l’ús final, sinó també per a tota la cadena
de valor, perquè calen grans inversions també en la producció de l’hidrogen i la logística. Cal remarcar l’interès de
desenvolupar tecnologies pròpies en la cadena de l’hidrogen per donar solucions regionals i sectorials, guanyant
independència energètica. Es tracta d’una oportunitat única a Europa, un continent energèticament deficitari
durant massa temps. La gran penetració i acceptació de les energies renovables permet canviar el paradigma i
restablir la independència energètica europea gràcies a l’hidrogen com vehicle de descarbonització.

L’Estat espanyol ha elaborat el seu full de ruta
Els objectius marcats per l’estat espanyol s’alineen amb el full
de ruta europeu marcant aquestes fites per al 2030:
—
—
—
—

—

4 GW de potència d’electrolitzadors, i assolir entre els 0,3
i els 0,6 GW el 2024.
El 25% del consum d’hidrogen haurà de ser renovable.
En un principi, no es contemplen ajudes per a l’hidrogen
blau (amb captura de CO2).
La quota d’energia renovable al transport haurà d’assolir el
28%. Aquest objectiu tan ambiciós, més enllà del 14% establert par la directiva europea (UE 2018/2001), necessitarà
un impuls decidit pels vehicles de cèl·lula de combustible
d’hidrogen, amb aquestes fites: 150–200 autobusos; 7.500
vehicles lleugers i pesats; almenys 150 hidrogeneres; 2 línies de trens comercials; 5 punts de subministraments a
ports i aeroports; etc.
Per al sector energètic, s’espera la implantació de projectes d’hidrogen per a l’emmagatzematge dels excedents
d’electricitat renovable.

Si s’aconsegueixen aquestes fites, l’hidrogen verd de fonts renovables entraria en una fase d’expansió de gran
velocitat, una vegada es trenquen els límits competitius actuals gràcies a la consolidació de tota la cadena de
valor. La seva comercialització serà viable i aprofitable, i oferirà múltiples i atractives oportunitats d’inversió. Cal
tenir en compte que l’esforç 2020–2030 s’haurà de multiplicar per dos durant les properes dècades per complir
l’objectiu del 2050.
El full de ruta espanyol també proposa impulsar instruments financers per donar suport a les indústries que
consumeixen hidrogen intensivament per a la seva adaptació a l’hidrogen renovable. Així, s’identificaran els pols
de gran consum per fomentar la creació de «clústers d’hidrogen», i promoure la creació de taules de l’hidrogen
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industrial, coordinades des de les comunitats autònomes i administracions per desenvolupar les iniciatives i projectes d’hidrogen verd.
A més a més, es fomentarà l’R+D+I al llarg de la cadena de valor de l’hidrogen verd, per crear coneixement i afegir
valor tecnològic i avantatges competitius a les indústries: automòbil; transport terrestre, marítim i aeri; industria
química i refineria; etc.

A.4 La transició cap a l’era de l’hidrogen verd
Com s’ha comentat anteriorment, la cadena de valor de l’hidrogen verd ha d’avançar de manera paral·lela, al mateix ritme en tots els seus elements (energia renovable–producció d’hidrogen–consums d’hidrogen), perquè arribi a tenir èxit. Però hi ha un element estratègic que és crucial. Sense renovables no hi haurà hidrogen verd. Així
que per desenvolupar de manera sòlida l’economia de l’hidrogen, el primer pas ha de poder comptar amb la instal·lació massiva de fonts d’energia renovables: centrals solars, eòliques, hidràuliques, etc., dedicades a l’hidrogen.
Aquesta energia elèctrica neta serà la que permetrà obtenir hidrogen verd, ja sigui en electrolitzadors connectats
a una xarxa elèctrica descarbonitzada, o bé en electrolitzadors incorporats als centres de producció d’energia.
Les dues solucions són complementàries i compatibles.
La producció d’hidrogen també serà important per a les energies renovables, atès que la seva intermitència requereix una forma econòmica, segura i ràpida per emmagatzemar l’excés de producció quan no hi ha demanda
energètica, i també per utilitzar aquesta energia emmagatzemada quan es requereix un suport addicional. L’hidrogen, com ja s’ha explicat, ofereix una oportunitat més eficient i segura a gran escala, més enllà dels límits de
les bateries o de qualsevol altra forma d’emmagatzematge d’energia neta. De fet, l’hidrogen esdevé un medi per
interconectar la xarxa elèctrica amb la xarxa gasista en implementar les tecnologies power to gas, per emmagatzemar l’excés d’energies elèctriques mitjançant hidrogen en el gasoducte.

Barreres
Malgrat tots els beneficis esmentats, aquest procés de transició energètica cap al desplegament i utilització de
l’hidrogen té diverses barreres:
—
—
—
—
—

Calen grans inversions i eines financeres per tenir la capacitat d’assumir els costos d’aquests projectes.
Calen preus competitius de l’hidrogen verd per poder garantir la continuïtat industrial i assegurar el retorn
i la consolidació de beneficis.
Calen garanties jurídiques de futur per facilitar les inversions.
Cal tenir definida i aprobada una legislació que ajudi als arguments jurídics.
Cal disposar de normes i regulacions ben elaborades per ser considerades com a base de la legislació.

Avui dia, el creixement i desenvolupament de la tecnologia relacionada amb l’hidrogen ha permès assumir una
gran maduresa consolidada amb unes bones perspectives de costos d’inversió (CAPEX) complementats amb els
costos d’operació i manteniment (OPEX), essencialment lligats als cost de les energies renovables i també operatius. Aquestes previsions donen una base sòlida per elaborar normes i regulacions tècniques que permetin dur
a terme tot el camí de desplegament d’aquestes tecnologies.
El principal repte és el temps necessari per oficialitzar i legislar sobre aquests punts per part de les administracions. Usualment, l’aparell legislatiu es veu desbordat pels canvis i evolucions de la tecnologia, amb la qual cosa es
produeix un desfasament que pot fer perillar les disponibilitats inversores.
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De manera complementària, resta encara un altre aspecte que afegeix molta distorsió en el moment de prendre
decisions econòmiques, i que està relacionat amb els impostos i taxes. Habitualment, els productes energètics,
electricitat, gas, gasolina, dièsel, etc., estan altament taxats i les polítiques recaptatòries de l’erari públic, propi de
cada país i a diferent nivell en cada país europeu, estan basades en aquesta alta taxa impositiva. Fins el moment,
les autoritats econòmiques no s’han pronunciat sobre com es tractarà aquest tema impositiu i si en el futur es
contemplaran nous models impositius per a l’hidrogen verd.
Finalment, cal fer una distinció en la consecució d’una molt bona acceptació social de les noves tecnologies que
esdevé essencial i bàsic per tota la transició.

Tensions
Les tensions tenen a veure amb la transformació des de la dependència dels combustibles fòssils cap al domini
de les energies renovables, i la introducció de l’hidrogen verd com a combustible. Aquesta transició tecnològica
imposarà uns nous conceptes i necessita unes inversions inicials molt exigents. Caldrà desarticular, doncs, a poc
a poc tota la infraestructura de producció, transport i ús de combustibles fòssils, fins i tot les instal·lacions encara
útils actualment.
El mercat del CO2 es tensiona amb les crisis, com la que actualment ens afecta. El preu dels drets d’emissió disminueix i fa més difícil la transició. Encara que augmentar els preus en etapa de crisi pot tenir conseqüències molt
negatives per a la indústria i, al cap i a la fi, per al mercat laboral.
Un altre joc de tensió respecte de les renovables afecta la independència energètica europea. Mentre que la tecnologia eòlica té bona implantació, els panells solars es fabriquen principalment a la Xina, i això esdevé un problema per transitar cap a la independència energètica.

Palanques
La integració de les renovables és la gran palanca que ens porta cap a l’hidrogen verd, quan s’espera que dominin la xarxa elèctrica, com es desitja per 2050. Ni el sol brilla 24 hores al dia, ni el vent bufa sempre, i en la
direcció correcta. Així que quan es genera massa energia renovable en un moment que la xarxa no pot adsorbir, l’energia s’emmagatzemaria en forma d’hidrogen a gran escala i en completa seguretat a llarg temps. Només combustibles químics no contaminants, com l’hidrogen verd, poden donar una solució global i robusta a
l’emagatzematge necessari per implantar energies renovables intermitents a la xarxa, sense malbaretar ni un
kilowatt. A més a més, quan la xarxa demana més energia de la que es produeix, es recolzaria amb generació
des de l’hidrogen, aprofitant així millor el cicle energètic fent ajustos quantitatius entre el pics i les valls de la
demanda i de la producció renovable.
Fins a 66 països han anunciat que al seu pla es arribar a emissions zero a l’any 2050 i en la majoria d’ells l’hidrogen hi té un paper clau com la millor, i única solució per la descarbonització de alguns sectors estratègics, com
poden ser grans transports, logística, calefacció industrial, industria química...
Els preus de les renovables també han baixat fins a un 80% en els darrerss 10 anys, fonamentalment pels beneficis de la gran escala. El mateix passarà amb l’hidrogen. La producció massiva portarà caigudes molt importants en preus, tant per a la producció d’hidrogen, com per a l’ús final. Per exemple, si es fabriquen uns 0,6 milions de vehicles propulsats per hidrogen a l’any, enlloc de només uns 10.000 com en el 2020, el preu pels usuaris
baixaria fins a un 45 %, amb un 30% de la caiguda atribuïble només al factor d’escala.
Una estimació encara més interessant afecta al preu de l’hidrogen verd en sí mateix. Una caiguda de fins un
60% en el preu s’espera en els propers 10 anys degut a les reduccions en el preu de l’energia renovable, l’augment de les dimensions dels electrolitzadors, i la implementació de grans emmagatzematges. Sense tenir en
compte les millores tecnològiques que vindran segur en molts aspectes de la cadena de valor.
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És clar, l’hidrogen tindrà ben segur un paper fonamental en el futur de la energia però s’espera una penetració
inclús més ràpida en:
—
—
—
—

La substitució completa d’hidrogen gris per hidrogen verd com a matèria primera en la indústria química.
Els vehicles comercials, trens i en general transport a llarga distància: l’hidrogen tindrà una quota de mercat
molt substancial, degut a les poques alternatives d’energia neta.
Les calderes amb cremadors preparats per hidrogen substituint als combustibles fòssils.
El balanç de les renovables en la xarxa. Per compensar la seva intermitència, i com a emmagatzematge
preferent. A més a més, com que la demanda d’hidrogen augmentarà, això donarà una avantatge de cara
als resultats de les explotacions.

La palanca de les regions de l’hidrogen (Hydrogen Valleys)
Aquestes regions tindran un ús intensiu d’hidrogen i de les diferents cadenes de valor. Els Hydrogen Valleys (regions de l’hidrogen) seran una eina molt eficaç per ajudar, per exemple, les àrees de gran intensitat industrial a
evitar el gran perill econòmic que afrontaran degut a la condició obligatòria d’avançar cap a la neutralitat climàtica. Al mateix temps, aquestes àrees ofereixen una oportunitat per fer viable i aprofitable el desenvolupament a
gran escala de l’economia de l’hidrogen, ja que ofereixen un model únic intersectorial (indústria, mobilitat, residencial...) en què tots els elements de la cadena de valor conflueixen.
La idea consisteix a aprofitar aquestes regions per instal·lar un cicle complet i sostenible de l’hidrogen, incloent
la seva producció com a vector energètic a partir de l’ús intensiu d’energia renovable; el seu emmagatzematge i
distribució a tots els nivells: local, regional i interregional; i també la seva utilització finalista, per a la descarbonització local de la indústria, el transport, i altres comoditats. El desenvolupament complet de les infraestructures
necessàries, i de l’organització socioeconòmica requereix, a més d’una gran inversió, un desenvolupament integral de totes les eines, directives, polítiques i legislatives. Aquesta unitat d’acció permetrà la instal·lació de les
fonts renovables, de les unitats de producció, de la logística, donant viabilitat immediata gràcies a l’ús industrial
requerit, que actuarà com a tractor.
Particularment les regions industrials amb alta dependència del gas natural, com el pol industrial del Camp de
Tarragona, ofereixen una gran oportunitat per sortir reforçats amb la crisi dels combustibles fòssils. Aquestes
regions ja són grans consumidors d’hidrogen gris, de forma que la transició cap a l’hidrogen blau, primer, i més
endavant verd, comptarà amb l’empenta de tenir usuaris immediats.

Algunes conclusions i recomanacions per a la transició
Només pel factor d’escala, les tecnologies actuals arribaran a ser competitives el 2030 per a moltes aplicacions.
I és possible que fins i tot sigui competitiu al segment dels combustibles. Però per assolir aquesta escala serà
imprescindible suportar el desenvolupament de l’hidrogen verd amb polítiques i inversions generoses per crear i
consolidar la demanda al mercat. Cal ser ambiciosos en la inversió necessària per fer realitat el futur de l’energia
neta. Amb compromisos que vagin més enllà dels plans actuals.
Les inversions haurien d’anar alineades per:
—
—

—

Instal·lació de grans capacitats d’electrolitzadors per a la producció massiva d’hidrogen verd, lligat al creixement de les renovables, i amb l’objectiu de tancar el dèficit comparat en l’hidrogen gris.
Captura de CO2 dels processos industrials d’hidrogen gris, per transformar-los en hidrogen blau amb l’objectiu d’accelerar la descarbonització i assegurar els objectius el 2030. En aquest sentit, és important recordar que la captura de carboni ha d’anar lligada al seu ús industrial posterior i no només al seu emmagatzematge. L’emmagatzematge de CO2 és insostenible, i només pot ser d’interès per a moments puntuals, de
manera que es necessita desenvolupar valor pel CO2 capturat.
Establiment de les infraestructures de distribució entre regions i sectors.
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—
—

Creació d’una xarxa d’estacions de repostatge i creixement exponencial del nombre de vehicles propulsats
amb hidrogen.
Suport a la transformació dels usuaris de combustibles fòssils a usuaris d’hidrogen, a través de la creació
d’una xarxa de transport i distribució d’hidrogen.

Així mateix, caldrà claredat en les polítiques. Les indústries estan preparades per invertir en la transició, però necessitaran un marc estable i plurianual que doni suport i seguretat a les seves iniciatives. L’acceleració pot reportar pèrdues inicials si no hi ha suport públic. En el cas de ser-hi es podran recuperar en el futur, quan l’economia
d’escala doni a l’hidrogen verd també beneficis econòmics. Totes les prediccions indiquen que quan el nombre
d’usuaris sigui massiu, el preu de l’hidrogen verd serà competitiu amb l’hidrogen gris, com ja s’ha comentat. I
aquest serà el punt crític per entrar finalment en competència directa amb els combustibles fòssils.
Entre les polítiques que han d’alinear-se per accelerar l’escalament de l’hidrogen verd hi ha: iniciatives nacionals
marcant els objectius, amb plans clars i amb suport tant legislatiu com d’inversions; la coordinació entre els governs en una visió transnacional per evitar duplicacions, aprofitar sinèrgies, i per eliminar les barreres burocràtiques per a la implementació de l’hidrogen verd; programes de formació i R+D+I.
En la urgència del desafiament ecològic i climàtic, la societat ha de capitalitzar l’experiència de la indústria de
l’hidrogen, que pot donar una empenta a la transició, tot facilitant grans produccions, i al mateix temps generant
un nombre important d’usuaris finals, donant temps per al desenvolupament i implementació d’infraestructures
i sistemes d’emmagatzematge i de distribució integrals.
Com ja s’ha repetit, però com a idea central, l’hidrogen només pot ser econòmicament competitiu quan arribi a
gran escala de producció, distribució i d’ús. Per això sembla fonamental fer un esforç col·lectiu, almenys a tres
nivells:
—

—

—

Inversions: més enllà de programes de subvencions i avantatges impositius, és necessari donar als inversors públics i privats una seguretat a llarg termini sobre l’existència d’una demanda sostinguda d’hidrogen
verd, i que no hi haurà canvis normatius que provoquin tensions en el mercat futur.
Sinergies: Són també imprescindibles i han de ser dissenyades estratègicament. Per exemple, crear solucions de producció d’hidrogen verd al voltant de ports, aeroports i pols industrials consumidors d’hidrogen
facilitarà la creació d’un cercle virtuós, ja que al voltant d’aquests grans consumidors hi creixeria el nombre
d’usuaris: autobusos i vehicles pesants, calefacció, comoditats, etc.
Per moltes aplicacions de l’hidrogen, la creació d’una xarxa de distribució serà igualment bàsica per assolir
solucions competitives. Per exemple, sense infraestructura de canonades no es poden instal·lar calderes
d’hidrogen per a edificis i indústries. Fins i tot, l’adaptació de la xarxa de gas natural cap a l’hidrogen verd
apareix com una oportunitat que en facilitaria la transició.
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Part B: Catalunya
i l’hidrogen verd
B1. Situació actual: d’on partim?
Context energètic

B

La nova estratègia de la Unió Europea per a la transició energètica davant del canvi climàtic marca un full de ruta
definit, revisat i actualitzat pels seus mandataris i pel Parlament Europeu. Aquest full de ruta defineix diversos
objectius, com és el percentatge de producció d’energia renovable sobre el consum final d’energia, que ha de ser
superior al 42% el 2030, i ha de ser superior al 74% en la generació elèctrica.

Actualment, aquests percentatges a Espanya són del 17,5% de renovables en el consum final d’energia i de solament el 38% en la generació d’electricitat.

Font: MTERD.
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La situació a Catalunya és, fins i tot, pitjor. La contribució d’energia renovable a la producció d’electricitat (5, 6, 7)
va ser aproximadament del 20,5% el 2018, mentre que la contribució de l’energia d’origen renovable a l’energia
primària total va ser solsament del 5,1% i del 3,3% sobre l’energia final consumida el 2017. Sobre aquests valors cal
observar que el consum d’energies renovables en el període 2013–2017, al contrari del desitjable, ha disminuït un
3,7%. Encara que hi ha hagut un augment del 45,2% en biocarburants i del 34,6% en biomassa, la seva contribució
als valors totals de producció d’energia renovable no és prou significativa degut als límits de les seves escales.
Al contrari, el creixement d’energies fotovoltaiques i eòliques, capaces d’aportar grans contribucions al cistell de
l’energia, va ser mínima.
Aquesta situació és, en part, deguda a la distribució de les fonts energètiques que configuren el mapa enèrgetic
a Catalunya, on es pot trobar una forta dependència sobre l’ús de l’energia nuclear, amb un 25%, que segueix al
consum de productes petrolífers, amb un 46,1%, i que és seguit pel consum de gas natural, un 21,9%.
Aquesta distribució del mapa de fonts energètiques a Catalunya és significatiu per diverses raons:
1)

2)

3)
4)
5)

La vida útil de les centrals nuclears, totes elles ubicades a Tarragona (en dues comarques, Ribera d’Ebre
–dos reactors– i Baix Camp –un reactor), s’acaba en els propers anys obrint un seriós repte sobre la seva
substitució per tecnologies alternatives degut a la manca d’accions en energies renovables. Cal observar
que actualment l’energia nuclear produïda és de 22.000 GWh, en nombres rodons, davant dels 5.500 GWh
d’hidràulica o els 2.800 GWh d’eòlica o els pocs 400 GWh de la fotovoltaica. Aquestes xifres indiquen la
magnitud del desafiament energètic que té Catalunya.
Pràcticament més del 50% de l’electricitat consumida a Catalunya és d’origen nuclear. Aquest fet fa disminuir les emissions de CO2 actuals però pot posar en dubte l’acompliment de las normatives de la UE sobre
les tones d’emissions en un futur proper, quan s’esdevingui el tancament de les nuclears. Hom pot estimar
que la substitució per energies fòssils podria implicar un augment en les emissisons de CO2 de fins al voltant del 15%.
Catalunya té una depèndencia exterior pràcticament total en la seva energia desequilibrant la seva economia i traient-li competitivitat i capacitat d’atracció d’inversions.
El principal sector consumidor d’energia és el transport amb tendències d’enfilar-se fins al 50% del consum
energètic, seguit pel sector industrial, que en els darrers anys no ha mostrat creixements significatius.
Descomptant ara mateix la part de fonts nuclears així com la part de les renovables, quasi el 70% de les
fonts energètiques a Catalunya produeixen emissions. Segons dades del 2018, les emissions se situen al
voltant dels 44 Mtones de CO2 mentre que el 1990, any de referència per la UE, eren de 38,6 Mtones.
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Context ambiental
Un dels principals objectius de la UE és la dràstica reducció en les emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle,
principalment CO2) per tal d’evitar l’escalfament terrestre. Per això, dins el Pacte Verd Europeu (Green Deal) del
setembre del 2020, la Comissió Europea va proposar elevar l’objectiu de reducció de les emissions de GEH per al
2030, incloses les emissions i absorcions, fins almenys el 45% respecte del 1990 (8).
Catalunya està molt lluny d’aquest objectiu. Cal un dràstic esforç per reduir les emissions més de la meitat. Per això
és important analitzar l’origen d’aquestes emissions tenint en comtpe la població i la seva distribució (9). La mitjana
d’emissions per habitant de Catalunya és de 5,8 tones, mentre que a la demarcació de Tarragona és de 12,53 tones; si es considera la demarcació de Barcelona, la més poblada amb escreix, és solament de 4,4 tones per habitant.
Les raons per aquesta gran diferència, 283%, són múltiples. Per una banda, la major contribució del camp, agricultura i ramaderia, transport i construcció. Però la raó fonamental cal buscar-la en una contribució molt més important de la indústria, especialment la química i energètica, fortes consumidores d’energia d’origen fòssil.
Per tant, la progressiva disminució d’emissions GEH a Catalunya per assolir els objectius marcats per la UE, a
part d’una política estratègica sobre el sector transport, requereix una decidida actuació sobre el sector industrial,
en el qual destaca la concentració existent a l’entorn de la petroquímica de Tarragona amb unes 2,5 megatones
d’emissions, gairebé el 30% de totes les emissions del sector industrial a tot Catalunya, considerant emissions
directes (per tant, descomptant l’ús de la terra i la silvicultura).

Context Industrial
L’economia catalana té una gran tradició industrial. D’acord amb la comptabilitat regional de l’INE, Catalunya
concentra un 23,1% del total de la indústria de l’estat espanyol. És especialment significatiu el pes que Catalunya
té dins del conjunt estatal en branques com els productes farmacèutics i la química. La contribució d’aquests en
el valor afegit brut de l’economia va ser d’un 20,7% l’any 2018, un pes superior al que té en l’economia espanyola
(15,9%), fet que defineix una característica de riquesa per a Catalunya entre les economies més grans de la zona
euro. En aquest marc, el sanejament i gestió de residus, les indústries químiques, l’energia i els productes farmacèutics són el tipus d’indústria que més s’han incrementat (10).
Així, doncs, els sectors més importants en la indústria de Catalunya són la química i refinació de petroli (16,9% respecte del total de la indústria manufacturera) i l’alimentació, begudes i tabac (15,9%), seguides de la metal·lúrgia
i fabricació de productes metàl·lics (10,2 %), el material de transport (9,6%) i els productes farmacèutics (9,3%).
Cal destacar que el pes del sector químic en la nostra economia, així com del sector farmacèutic, és quasi el doble que el que tenen aquests sectors a Espanya, França, Alemanya o Itàlia, fet que corrobora el seu gran paper
estratègic.
La importància dels sector químic no és únicament pel seu actual paper sinó per la seva funció llavor cara el futur, com a atracció de noves inversions encaminades a la química verda com a sector sostenible i mediambientalment amigable. Cal tenir presents els reptes actuals de substituir els productes actuals obtinguts a partir de
fonts fòssils per vies verdes alternatives assegurant i augmentant els llocs de treball que aquest sector genera i
pot continuar generant.

Context social
La societat catalana es troba davant del repte de l’acompliment dels objectius definits per la Unió Europea per
lluitar contra el canvi climàtic aconseguint una societat neutra en carboni el 2050, però encaminant-se adequadament satisfent els requisits demanats per al 2030.
La societat reclama aconseguir aquestes fites però també és conscient i accepta que hi ha molts punts crítics en
aquest camí:
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—

—
—

—

—

Desenvolupar un programa intensiu per desplegar energies renovables eòliques terrestres, eòliques marines, fotovoltaiques i d’altres per satisfer els requisits del 42% d’energies renovables del total d’energia
consumida i del 74% de producció renovable de generació de l’energia elèctrica.
Crear una alternativa per substituir els 22.000 GWh d’electricitat d’origen nuclear actuals concentrats a la
demarcació de Tarragona.
Generar un full de ruta per substituir les fonts fòssils en la indústria tant com a font d’energia com per a
matèria primera. Això és determinant en la indústria química, on esdevé fonamental poder obtenir productes de química verda i preservar així, en el sector industrial químic, els llocs de treball, l’atracció de noves
inversions, eliminant les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Planificar, coordinar i exectutar un full de ruta que permeti desenvolupar les tecnologies complementàries
per al transport a la utilització de les bateries proposades per al transport lleuger cobrint transport terrestre pesat, ferrocarril, transport marítim i fluvial i transport aeri.
Descarbonitzar el sector residencial i de serveis.

Situació actual: l’hidrogen com a vector energètic
Essencialment, per poder afrontar la transició energètica necessària per assolir les fites de la lluita contra el canvi climàtic calen dos eixos fonamentals a Catalunya, i arreu, com s’ha comentat a la part A. D’una banda, fonts
d’energia renovable que tipícament ens subministraran energia elèctrica que serà necessària emmagatzemar o
transformar utilitzant una via de conversió power to gas (d’energia a gas) en què l’obtenció d’hidrogen esdevé la
millor alternativa «verda» al tenir la més alta densitat energètica gravimètrica (en menys pes s’hi emmagatzema
més energia) que el fa insubstituïble per les aplicacions en transport, així com en la indústria com a font energètica lliure d’emissions.
Per altra banda, tenint la capacitat de produir hidrogen verd com a matèria primera que precisa la indústria química, les refineries, i la indústria farmacèutica per substituir l’hidrogen gris que actualment s’obté de fonts fòssils,
i també per substituir el carboni que s’utilitza en processos industrials de reducció química com a les siderúrgiques i la indústria del metall.
La principal diferència, avui en dia, és que el primer camí ha de generar encara el cicle complet per desplegar-se,
desenvolupant les fonts energètiques renovables, producció d’hidrogen, emmagatzematge i distribució i, el que
és molt important, la xarxa d’usuaris d’aquest hidrogen. Això requereix un dur i llarg camí per als propers anys,
com també s’ha comentat en la part A. Per contra, el segon camí, l’ús en la indústria, ja té definit els usuaris, les
seves necessitats i les previsions per al seu ús.
A Catalunya, si es contempla l’ús actual d’hidrogen, les dades són molt il·lustratives (vegeu la taula) sobre el consum i la ubicació dels usuaris actuals, remarcant el paper preponderant de la indústria química a l’entorn de la
petroquímica a Tarragona, que acapara pràcticament el 98% de les necessitats actuals d’hidrogen.
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A més a més, les previsions són d’un considerable creixement en aquest consum d’hidrogen al consolidar-se noves factories com la de fabricació de metanol a partir de residus al Morell (Tarragona) amb una capacitat d’aquesta fàbrica, que fa preveure que li calen més de 90 tonelades d’hidrogen diari. En conjunt, el consum d’hidrogen de
la petroquímica de Tarragona assoliria les 10 tones per hora. És el consum concentrat d’hidrogen més important
de l’estat espanyol.
Aquest consum es constitueix com a tractor per desplegar de forma consolidada la tecnologia de producció
d’hidrogen renovable a l’estar-ne assegurat el consum dels usuaris. Al mateix temps, permet ser una base per al
futur creixement i extensió a altres sectors com el transport, que precisa abans la consolidació de flotes, vehicles
i consum.
La ubicació de la indústria petroquímica com a gran consumidor actual d’hidrogen en l’eix del Mediterrani, entre
el País Valencià i França, així com a la sortida de la Vall de l’Ebre, defineix un emplaçament geoestratègic per al
desenvolupament de les tecnologies de l’hidrogen de forma sinèrgica al desplegament d’energies renovables, per
assegurar l’apropiat mix energètic elèctric.

B2. Visió de futur: beneficis i aportacions diferencials

La Comissió Europea ha manifestat en diversos recents acords i accions, com les definides en el Pacte Verd (Green Deal), una decisió política clara sobre el desplegament de l’hidrogen d’origen renovable, marcant objectius per
al període 2020–2030 i per al període que arriba al 2050, tal com s’ha comentat a la part A.
En aquest sentit, el Dr. Tudor Constantinescu, assessor principal del director general d’energia de la UE, va anunciar el 5 de novembre del 2020 a Brussel·les els punts principals del full de ruta europeu, que coincideix amb el
full de ruta de l’hidrogen de l’estat espanyol.
Aquest full de ruta està basat en diversos eixos:
—
—
—
—
—
—
—

Un sistema energètic més circular i eficient en energia.
Una electrificació profunda del consum, basada en electricitat renovable.
Un sistema basat en energies renovables i /o combustibles baixos en carboni.
Una adaptació dels mercats energètics a la descarbonització i als recursos distribuïts.
Una infraestructura energètica més integrada.
Un sistema energètic digitalitzat.
Un marc d’innovació solidari i una regulació internacional que van acompanyats per:
· una agenda d’inversions en energia renovable, (220–340 bln€, 24–42 bln€ per a electrolitzadors i 65
bln€ per a infraestructures),
· un programa per impulsar la demanda i augmentar la producció de l’hidrogen verd certificat,
· el desenvolupament de les infraestructures i mercats de l’hidrogen de forma lligada a les xarxes i serveis per al transport, emmagatzematge i subministrament d’hidrogen.

Així, doncs, tenint en compte el consum existent actualment centralitzat en la indústria química i refineria de la
petroquímica de Tarragona, la millor estratègia per a la introducció de l’hidrogen a Catalunya hauria de començar
a escometre el progressiu desenvolupament de les fonts d’energies renovables per subministrar energia renovable als electrolitzadors i les infraestructures pertinents per al suministrament a les indústries consumidores.
Aquesta substitució hauria de ser progressiva, creixent en la capacitat d’instal·lar, durant la propera dècada, fins a
poder arribar a 1GW (capacitat d’electròlisi–generació hidrogen) el 2030. Tenint en compte que aproximadament
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uns 50kWh permeten obtenir 1 kg d’hidrogen, en aquesta capacitat es produiran fins a unes 20 tones d’hidrogen
per hora, evitant de l’ordre de 1,25 Mt de emissions de CO2 a l’any. Això és un impacte positiu enorme sobre el
medi ambient.
Aquesta acció seria tractora per al desenvolupament autoconsistent de les tecnologies de l’hidrogen a Catalunya
a donar resposta «verda» a la demanda d’hidrogen ja existent. Aquest camí aportaria molts beneficis en la pròxima dècada fins al 2030:
—

—

—

—

—
—
—

Augmentar les energies renovables fotovoltaiques, eòliques i eòliques marines flotants. Aspectes crítics per
a l’acceleració de la transició energètica a Catalunya que porta molt de retard i que és imprescindible per
assolir la descarbonització i els objetius del 74% de renovables en l’energia elèctrica i el 42% de l’energia
consumida.
Ser un referent del desenvolupament d’hidrogeneres i d’infraestructures per a l’emmagatzematge, distribució i subministrament d’hidrogen a consumidors ja existents per facilitar el desplagement a nous usuaris
de les tecnologies de l’hidrogen.
Ser un referent en la transformació d’un sector industrial tradicional emissor de CO2 en un nou sector industrial «verd» amb la creació de llocs de treball, atracció d’inversions i generació de riquesa durant la transició energètica tot assegurant la competitivitat.
Ser promotor i facilitador, gràcies a la disponibilitat consolidada d’hidrogen, de noves aplicacions i usos de
l’hidrogen principalment per al transport facilitant el subministrament a noves flotes de vehicles durant la
seva creació i consolidació, al transport pesat per carreteres, maquinària pesada, al tren, així com al transport marítim i aeri.
Ser accelerador del transport i distribució de l’hidrogen utilitzant noves infraestructures i/o l’actual xarxa
gasista.
Ser un referent per l’acceptació social en l’ús industrial de l’hidrogen i en la lluita contra el canvi climàtic.
Contribuir a la constitució d’un nou model i mercat energètic basats en noves normes i regulacions internacionals que permetin garantir una societat sostenible.

Tots i cadascun d’aquests punts són necessaris per identificar àrees que, considerant també la seva ubicació
estratègica i el paper tractor dels seus sector industrials implicats en l’economia de Catalunya, requereixen una
estructuració integral per impulsar millor el seu lideratge sostenible com a motor econòmic del país a partir de
les tecnologies de l’hidrogen, transformant-se en un dels anomenats Hydrogen Valley esmentats en la part A.
Aquesta seria la situació del sector químic i refineria ubicats a Tarragona, que pot actuar com a motor econòmic
basat en l’hidrogen per tot Catalunya, i li permeterà complementar les fonts energètiques renovables.
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B3. La nostra dimensió territorial i europea:
Catalunya i les energies renovables
L’energia total consumida a Catalunya està al voltant dels 162 TWh, principalment obtinguda a partir de productes petrolífers o del gas natural, deixant a part la font nuclear. Mentre en el global d’Espanya (11) el percentatge d’energia renovable és del 17,5%. A Catalunya (12, 13) aquest paràmetre és molt més baix, de tan sols el 3,3%.

La principal conseqüència d’aquests números és la urgència per augmentar les fonts d’energia renovable a Catalunya, com ja s’ha dit.
Els motius per aquesta situació serien llargs de discutir i la seva anàlisi és fora del context d’aquest document
pero sí que cal indicar que s’espera una progressió en el creixement de les fotovoltaiques, especialment per autoconsum, i de les eòliques. Les necessitats renovables se situen pel 2050 cap als 19 GW, però cal indicar que el
nombre d’hores anuals de disponibilitat en fotovoltaica és baix, i que en eòlica és preferible l’eòlica marina flotant
que l’eòlica terrestre, respectivament en el rangs de 2.000, 3.200 i 4.000 hores de producció efectiva.
Els plans del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic preveuen fortes inversions en energies
renovables. Segons el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021–2030 (PNIEC) (14) hi haurà una inversió de
92.589 M€ per incrementar la potència elèctrica en 60 GW de noves renovables i 3,5 GW de bombeig (o també anomenda «central hidroelèctrica reversible»). La mitjana de cost per cada MW de renovable previst en el
PNIEC és de 1,68M€ (FV 556.000 €/MW; eòlica 883.000 €/MW; termosolar 2,66M€/MW; bombeig 4,25M€/MW,
hidràulica 2.6M€/MW). En aquesta previsió de fonts renovables s’hi inclouen les centrals hidraùliques de bombeig degut principalment a la seva capacitat d’emmagatzematge d’energia per fer front a un sistema productor
basat en fonts renovables intermitents i fluctuants com són les fotovoltaiques i les eòliques. Aquesta capacitat
d’emmagatzematge d’energia permet complementar la capacitat oferta per les tecnologies power to gas en què
l’hidrogen o el biometà produït a partir d’electricitat renovable excendentària són emmagatzemats en la xarxa
gasista de gaseoductes.
Per tant, Catalunya hauria d’executar fortes inversions per assolir diversos GW en el 2030 per la producció d’hidrogen, quan cada GW requereix entre 2.000 i 3.000 millions d’euros per assegurar prou hores de producció anual. Probablement, l’energia eòlica marina flotant sigui una clara alternativa que eviti els problemes del territoris
que requereixin altres formes d’energies renovables.
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B4. Actius per transitar cap a l’era de l’hidrogen verd
Catalunya compleix tots els requisits per endinsar-se en les tecnologies de l’hidrogen sempre que pugui satisfer els requisits de disposar de fonts energètiques renovables suficients. I per a la independència econòmica i
energètica seria més estratègic que aquestes energies renovables es produïssin al país, encara que també es
pot contemplar que es puguin abastir a través de les xarxes energètiques, amb producció energètica renovable
d’altres territoris.
Per assolir la producció de renovables pròpia cal que es promogui i es prioritzi l’energia eòlica marina flotant en
el Mediterrani. A Catalunya hi ha dues zones marines que reuneixen els requisits. Una, al nord a les costes de
l’Empordà, i l’altra, a la zona del delta de l’Ebre. En paral·lel cal endegar efectius programes per al desplegament
de l’eòlica terrestre així com de la fotovoltaica.
Per altra banda, Catalunya, a part de la rellevant indústria automobilística, disposa d’un important sector industrial en la química i la refineria que ja avui en dia consumeixen quantitats molt significatives d’hidrogen no verd,
com s’ha comentat, constituint una significativa demanda esencial per consolidar l’ús de les noves tecnologies
de l’hidrogen verd. Aquestes són essencials per la transformació d’aquest sector industrial cap a la sostenibilitat
afiançant la seva competitivitat, creant llocs de treball, atraient inversions i generant riquesa en el país.
Així mateix, la ubicació d’aquest sector industrial és idònia per estar connectat amb l’eix del mediterrani, amb les
vies de comunicació i transport pesant entre el sud de l’estat espanyol i el nord de l’Àfrica i Europa, més enllà dels
Pirineus, tenint la frontera més transitada entre Espanya i la resta d’Europa. A més a més, a Catalunya hi ha la
sortida de la vall de l’Ebre, la via de connexió entre el País Basc i Catalunya així com amb el País Valencià, i Catalunya té diversos ports de referència en el Mediterrani.
Tots aquests requisits van acompanyats d’un ampli i sòlid teixit industrial i un sistema de R+D+I de prestigi i solvència reconegut a nivell internacional en els camps dels materials, la química, la física i l’enginyeria amb capacitat
per donar suport a la indústria per implementar l’ús de l’hidrogen així com per desenvolupar els nous productes
basats en l’ús de l’hidrogen com a matèria primera per la consecució de productes químics de valor afegit, productes farmacèutics, combustibles sintètics, biocombustibles o amb la utilització de l’hidrogen com a agent reductor en substitució del carbó.
Aquestes capacitats científicotecnològiques del sistema R+D+I, basats a Catalunya en el sistema universitari i els
centres de les xarxes CERCA com IREC i ICIQ i Eurecat, garanteixen el desplegament efectiu de noves tecnologies i conceptes a l’entorn de l’hidrogen així com serveis que permetran sense restriccions operar lliurement, construir, crear, testejar, verificar i corroborar qualsevol nova idea o sistema relacionat amb la definició de la regulació
i normativa adequada per controlar i gestionar el desplegament d’aquestes noves tecnologies mitjançant plantes
pilots, reactors, i muntatges experimentals per dur a terme assajos i comprovacions d’aquestes normes i regles
d’actuació en diferents condicions a partir de les quals es puguin corroborar o adaptar normatives i regulacions o
proposar, a partir de dades experimentals, les regles per al control de nous conceptes i aplicacions.
Per altra banda, aquestes capacitats omplen de contingut i donen eines tant als processos educatius universitaris
com als processos formatius d’agents especialitzats en les noves tecnologies de l’hidrogen per donar satisfacció
a la demanda de mà d’obra especialitzada de la indústria. I, al mateix temps, són essencials per endegar les corresponents tasques d’empreneduria per accelerar la creació de noves empreses prenent com a base l’hidrogen i
atraure inversions i noves línies de negoci.
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B5. Els riscos de no fer una aposta ferma
per l’era de l’hidrogen verd
Per a Catalunya, el desafiament de l’hidrogen va lligat al mateix desafiament del desplegament de fonts d’energies
renovables i no en pot pas quedar fora, ja que significaria quedar fora de la sostenibilitat, i això no és una opció a
Europa.
Catalunya no es pot pas quedar fora de la transició energètica que li asseguri la continuïtat de la seva indústria automobilística, química, del metall, farmacèutica, que són una gran part de la seva economia. Conseqüentment, Catalunya ha de lluitar per la competitivitat dels seus sectors industrials perquè continuïn sent generadors de riquesa.
Sense iniciar aquest camí d’energies renovables i d’hidrogen verd, Catalunya no podrà assolir els objectius compromesos a nivell europeu i s’endinsarà en un camí de molt difícil tornada amb problemes socials i polítics molt
seriosos:
—
—
—
—
—
—
—
—

No es podran reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, ni es podran assolir els nivells de descarbonització requerits en contraposició a la demanda social en la lluita contra el canvi climàtic.
La indústria i el transport no seran sostenibles amb la corresponent pèrdua de competitivitat.
L’economia catalana acabarà perdent el seus sectors industrials principals com la refineria i la química en
detriment d’altres ubicacions en altres llocs o altres països.
No es podran atraure noves inversions en no disposar de fonts energètiques renovables.
No es crearan nous llocs de treball qualificats amb gran retorn.
La societat catalana quedarà fora dels principals circuits econòmics amb la corresponent pèrdua de riquesa passant a ser una illa energètica a Espanya i a Europa.
La societat catalana quedarà fora de les societats avançades que han apostat per la sostenibilitat de l’economia i del planeta Terra.
Algunes regions del país fortament dependents de l’energia i de la indústria química, com el sud de Catalunya, se’n poden veure seriosament afectades.

Hom pot pensar que són uns efectes molt exagerats, però esperem que no tinguem la possibilitat de contemplar-ho.

B6. Projectes tractors.
Exemples del futur que volem a casa nostra
A continuació es descriuen les iniciatives estratègiques tractores per transitar cap a l’era de l’hidrogen a Catalunya. Són exemples pràctics i possibles per fer realitat les oportunitats de Catalunya i per visualitzar l’era de l’hidrogen verd al nostre país.

Projecte tractor 1
Actualment, les connexions energètiques entre Catalunya i Europa i, per tant, d’Espanya i Europa, tenen molt a
millorar tant pel que fa a la xarxa gasista com per la xarxa elèctrica. Com a conseqüència, uns dels primers projectes tractors hauria de ser trencar aquest cert aïllament energètic amb la resta d’Europa. Això permetria participar
de les interconnexions energètiques i poder gaudir de les fonts renovables i els seus circuits a nivelll europeu tant
per la importació com per l’exportació. No fer-ho podria portar Catalunya a ser una «illa energètica».

CONTRIBUINT AL FULL DE RUTA EUROPEU PER AL 2050 37

Projecte tractor 2
El següent projecte tractor hauria d’anar adreçat al desplegament d’energies renovables en el nostre país atraient
les inversions necessàries i recuperant el retard en aquest sector, assolint les capacitats precises per complir els
objectius de renovables el 2030, en la producció de l’electricitat, així com de renovables en el consum d’energia.
Molt probablement, l’eòlica marina flotant a les costes del Mediterrani constitueix una opció molt interessant a
desenvolupar, opció de gran volum donada les capacitats de generació disponible, sense, per suposat, descuidar les inversions en eòlica terrestre i la inversió fotovoltaica tant en granges fotovoltaiques centralitzades com
en instal·lacions distribuïdes d’autoconsum. Catalunya ha d’endegar un intensiu programa de desplegament de
fonts renovables per disposar d’energia elèctrica abundant i barata tant com a fonts «destinades» a plantes
d’electrolitzadors per produir hidrogen com per ser injectades a la xarxa elèctrica com a electricitat o a la xarxa
de gas com a gas renovable, un medi alternatiu d’emmagatzemar l’hidrogen verd.

Projecte tractor 3
El tercer projecte tractor ja no ha d’afectar la indústria energètica sinó més aviat els sectors industrials més importants de l’economia de Catalunya i, especialment, tal com diu el full de ruta de la Unió Europea, aquells que
ja són a hores d’ara alts consumidors d’hidrogen no verd, i, per tant, grans contribuïdors en emissions, i aquells
sectors que són de difícil electrificació. Encara que probablement el principal sector industrial a Catalunya està
relacionat amb la indústria automobilística, el següent sector important i el que més hidrogen utilitza és el sector químic i refineries. A més, és de molt difícil electrificació. Per tant, la transició energètica amb la introducció
de l’hidrogen verd haurà d’anar focalitzada sobre el sector químic, majoritàriament localitzat en la petroquímica
de Tarragona. El desplegament de la combinació d’energies renovables juntament amb les capacitats de producció d’hidrogen renovable ha de permetre desenvolupar de forma ràpida i eficient un nucli central especialitzat en les tecnologies de l’hidrogen per ser la referència per a tota la resta dels sectors industrials així com per
a la societat catalana. Aquesta inversió té l’avantatge de tenir usuaris finals d’hidrogen a gran escala i, a més,
tindria un impacte molt rellevant en la reducció d’emissions de CO2 de Catalunya (gairebé 2 milions de tones
el 2030).

Projecte tractor 4
El quart projecte tractor esdevé una conseqüència, d’alguna manera de l’anterior. La possibilitat de gaudir d’un
nucli fort i potent en la producció i ús de l’hidrogen es converteix en promotor i facilitador de noves aplicacions
i usos de l’hidrogen tant per altres sectors industrials com per al sector del transport. El sector del transport
mereix molta atenció tant per ser un dels principals emissors de GEH (gasos d’efecte hivernacle) com per les
dificultats per dur a terme la transició atenent a la vida mitjana dels vehicles, les fortes inversions per la seva
adquisició, els períodes d’amortització necessaris i els costos de manteniment que requereixen de serveis oferts
per empreses especialitzades que han de néixer, créixer i consolidar-se en paral·lel a la creació de les flotes de
vehicles amb hidrogen. Així doncs, el seu desplagament ha de facilitar-se i promocionar-se a partir de la disponibilitat d’hidrogen verd en un entorn industrial amb consumidors assegurats. Evidentment, hi ha altres solucions per a la mobilitat–H2, però per pilotar-la és essencial disposar d’aquests entorns que ja seran intensius en
hidrogen verd.
També cal posar atenció, com a part d’aquest projecte, dirigit a la mobilitat sostenible i intel·ligent, als serveis
energètics en ports i aeroports tal com el Pacte Verd Europeu reclama en el seu apartat 5:
— Ports i operacions aeroportuàries de zero emissions per al 2030.
— Reducció de les emissions del transport aeri i millora de la qualitat de l’aire als ports i zones properes als
aeroports.
— Operacions i edificis de ports i aeroports d’eficiència energètica, logística verda, integració amb altres mitjans de transport de baixes emissions.
— Reducció d’emissions a les ciutats i millora de la integració de la ciutat a ports i aeroports.

38 OPORTUNITATS DE L’HIDROGEN VERD PER A CATALUNYA

Amb aquests projectes tractors, juntament amb algun projecte específic per una aplicació concreta com podria
ser el cas d’alguna indústria del sector del metall o del sector farmacèutic, es pot adreçar el desenvolupament
integral de zones basades en una economia de l’hidrogen com a centre per a una transició energètica global a
Catalunya.
Però encara calen dos projectes tractors suplementaris:

Projecte tractor 5
El projecte cinquè abordaria les accions per assolir una infraestructura competent, especialment per a l’emmagatzematge, transport i distribució de l’hidrogen incloent la pròpia àrea industrial, com les connexions i intercanvis amb altres àrees via la xarxa gasista, la construcció i la utilització d’«hidrogenoductes» o de la mateixa xarxa
elèctrica. A Catalunya escau asssegurar l’accés a fonts d’energies renovables en qualsevol lloc. Això requerirà
transportar o l’electricitat o l’hidrogen fins al seu lloc de consum, si és possible, a partir de les xarxes de transport
existents o adaptant-les, si cal.

Projecte tractor 6
El projecte sisè haurà de possibilitar una xarxa d’hidrogeneres (generació hidrogen) i d’hidrolineres (aprovisionament d’hidrogen) que ens asseguri una àmplia disponibilitat i utilització de l’hidrogen arreu amb uns costos
assumibles.
I finalment, un projecte tractor estratègic:

Projecte tractor 7
Aquests sis projectes tractors ens porten a un setè projecte que englobaria l’estratègia global de tots els altres
en un àmbit geogràfic pilot, Hydrogen Valley a la Catalunya Sud, en el qual al voltant de la petroquímica de Tarragona com gran pol de consum d’hidrogen verd, es generés tota una àrea intensiva en tota la cadena de valor i
usos finals de l’hidrogen a Catalunya. Aquesta regió s’emmirallaria amb altres com Holanda Septentrional (15) o
l’entorn de la ciutat coreana d’Ulsan (16), que constitueixen l’avançada de l’era i la societat de l’hidrogen. Al mateix
temps, i no menor, faria possible, com s’ha comentat abans, que el pol petroquímic pogués continuar generant
riquesa i llocs de treball, ara, transitant cap a la neutralitat climàtica.
Tots aquests projectes tractors, conjuntament, haurien de poder tenir accés com a projecte estratègic motor per
Catalunya, al Fons de Reactivació Europeu que l’estat espanyol destinarà al full de ruta de l’hidrogen i que s’estima en uns 1.500 M€. Una aposta imprescindible per la competitivitat de l’economia catalana.
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C

Part C: recomanacions
per a Catalunya
Generals
Recomanació 1

Establir un marc de treball i de coordinació estable per a l’hidrogen a nivell català entre responsables polítics/govern, administracions, empresa, acadèmia i societat civil.

Recomanació 2

Definir i revisar periòdicament un full de ruta català consensuat per l’hidrogen que abasteixi tota la cadena de
valor i els seus diferents usos. Haurà de considerar els treballs de la Taula per l’Hidrogen (2020), les iniciatives
emergents i les estratègies europea i estatal, a més de les consideracions de mercat i socials, establint fites, recursos i compromisos. Aquest full de ruta ha de coordinar-se i contenir explícitament el seu pla d’energies renovables així com el seu pla d’infraestructures per l’hidrogen verd.

Recomanació 3
Promoure Consorcis publicoprivats estratègics a llarg termini per les cadenes de valor de l’hidrogen a nivell català amb atenció especial en el sector industrial i en la mobilitat i els serveis. En el sector industrial, amb èmfasi en
les àrees de més contribució a l’economia catalana. En mobilitat cal definir un full de ruta per la implementació de
transports de mercaderies, el transport interurbà així com en aplicacions al sector marítim.

Recomanació 4
Promoure la captació d’inversions en energies renovables així com amb les infraestructures de producció, transport, distribució i gestió de l’hidrogen tant per a la indústria com per a la mobilitat i els serveis.

Recomanació 5
Promoure entorns industrials/territorials d’alta intensitat en la transició cap a l’economia de l’hidrogen que actuïn
com a nuclis propulsors a nivell català i puguin ser referents estatals i europeus gràcies al seu pes específic en
l’economia de Catalunya o la seva ubicació estratègica així com per la seva acceptació a nivell social. En aquest
sentit, la Catalunya Sud té els actius clau per esdevenir una regió de l’Hidrogen Verd Catalunya Sud (Hydrogen
Valley) de referència europeu i cal fer confluir-hi els suports i recursos adients.
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Als responsables polítics i al Govern de la Generalitat
Recomanació 6
Els partits polítics i els grups parlamentaris representats en el Parlament han d’incloure en els seus programes la
transició energètica definint l’acció política i procurant a partir de la seva expertesa (per ex. assessors) desplegar
l’economia i societat de l’hidrogen amb les seves implicacions de generació de riquesa en tota la cadena de valor.

Recomanació 7
Definir la iniciativa Hidrogen Verd Catalunya com a projecte tractor de país per poder accedir al fons europeus de
recuperació i acordar amb el govern de l’estat espanyol la seva dotació per al període 2021–2026.

Recomanació 8
El govern de la Generalitat (i les seves agències adients) han de crear una taula interdepartamental per l’hidrogen verd que almenys integri indústria, energia, economia, empresa, universitats, recerca, infraestructures i territori, transports i mobilitat. Aquesta taula vetllarà per l’acció de govern relacionada amb l’hidrogen, assegurant el
desenvolupament de la legislació, de la normativa i del pressupost necessari per al seu desplegament.

Recomanació 9
El govern de la Generalitat, dins les seves atribucions competencials i a través de les negociacions amb el govern
de l’Estat, ha de definir un pla de suport normatiu, impositiu i administratiu que faciliti la implantació de les cadenes de valor de l’hidrogen amb especial atenció a les inversions en energies renovables i a la seva implantació a
gran escala per esdevenir socioeconòmicament sostenible amb el control adient de les emissions de CO2 i altres
gasos d’efecte hivernacle.

A les administracions locals–supralocals
Recomanació 10
Establir un posicionament i pla d’acció, incloent recursos, per afavorir la transició a l’era de l’hidrogen en totes les
dimensions que estiguin al seu abast competencial: suport a l’empresa, taxes, regulacions, suport a la socialització,
implantació usos mobilitat i residencial...

Recomanació 11
Recolzar i coordinar activament projectes de transformació energètica en actors públics i privats per accelerar la
decarbonització dels territoris, incloent impuls de renovables per a l’hidrogen.

A les empreses/associacions i als agents socioeconòmics
Recomanació 12
Establir (les empreses de qualsevol sector) un «pla de responsabilitat social per a la transició energètica–neutralitat climàtica» en el marc del qual es defineixi la seva aportació de valor i implicació, si cal, a la cadena de valor de
l’hidrogen, incloent les sinergies territorials i publicoprivades.

Recomanació 13
Definir (associacions empresarials, cambres de comerç i agents socioeconòmics) un pla d’acció i suport a la transició cap a l’hidrogen i participar activament en els consorcis i entorns territorials.
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Als agents de la formació, la ciència i la tecnologia
Recomanació 14
Establir una aliança de formació, ciència i tecnologia per l’hidrogen a nivell català, a partir del nucli ja definit per
URV–IREC–ICIQ–EURECAT a la regió de l’Hidrogen Verd Catalunya Sud, que desenvolupi una acció coordinada
en formació especialitzada i recerca bàsica i aplicada implementant els laboratoris per satisfer les demandes sobre regulació, verificació de seguretat i assajos de noves aplicacions i usos de l’hidrogen verd.

Recomanació 15
Incorporar als programes de FP, grau i postgrau (incloent àmbits d’economia, dret) els aspectes necessaris sobre
l’hidrogen que permetin tenir una força de treball capacitada i que contribueixi a una acceptació social més àmplia.

Recomanació 16
Crear, en cooperació amb el govern català i les empreses, un Pla d’acció per desenvolupar tecnologia–H2 catalana
i ‘start-ups’ accelerant l’impuls emprenedor.

Recomanació 17
Crear, en cooperació amb el Govern, un Pla d’informació i disseminació per transmetre a la societat civil, de forma
clara, les necessitats i la importància de l’hidrogen verd per la transició energètica, i com aquest paper pivot de
l’hidrogen justifica les inversions i els recursos que cal destinar al potencial de creació de nous llocs de treball, de
generació de riquesa, d’atracció de noves inversions i de la seva viabilitat sostenible.

A la societat civil i a la ciutadania
Recomanació 18
Involucrar-se en els entorns d’innovació social referents a la transició energètica (per exemple, comunitats energètiques, social labs) i a l’hidrogen verd en particular.

Recomanació 19
Estar presents en els entorns de presa de decisions i en els diàlegs per a la transició energètica, i sobre l’hidrogen
en concret, que s’han de generar per processar les tensions que tota transició implica.

Recomanació 20
Involucrar-se en els organismes que han de vetllar pel compliment de normatives i de la legislació pertinent sobre la transició energètica assegurant al màxim la seguretat de les noves tecnologies i els sistemes relacionats
amb l’hidrogen.
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https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10160
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energia/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/trets/estructura-productiva/sector-industrial/
https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/40/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/16_dades_obertes/arxius/Balanc_energetic_2017_19-06-20.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
https://hydrogeneurope.eu/news/northern-netherlands-hydrogen-investment-plan
https://www.h2-view.com/story/hyundai-and-ulsan-city-partner-on-hydrogen-tram-project/
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