NOTA DE PREMSA
L’Observatorio de Sostenibilidad en España ha presentat avui l’informe del 2005

Espanya ja triplica l’increment tolerable de
gasos d’efecte hivernacle que limita el
Protocol de Kioto
L’informe alerta que la degradació mediambiental no només és persistent
sinó que, a més a més, va a més
•

En els últims 14 anys, ha augmentat un 45% les emissions de Gasos
d’Efecte Hivernacle

•

El consum d’energia primària s’ha multiplicat per dos en els últims vint
anys

•

La intensitat energètica de l’economia espanyola ha crescut un promig
de 0,5% anual entre el 1990 i el 2003, mentre que a la UE s’ha reduït un
1,5%

•

El nivell de dependència energètica d’Espanya ja és del 78%, i continua
creixent

•

El transport, el turisme i la construcció són els sectors vitals de
l’economia del país però també els que més pressió exerceixen sobre el
territori i els recursos naturals

•

Entre 1990 i 2000, el sòl destinat a usos urbans, industrials i comercials
ha augmentat un 26% en aquesta dècada. Melilla, Màlaga, Barcelona i
Alacant són les províncies capdavanteres en aquest aspecte

•

Espanya també suspèn en I+D, amb només un 1% del PIB, i en
innovació, ocupant la quarta posició per la cua de la UE

Barcelona, 27/10/2005.- La Fundació Fòrum Ambiental i la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la UPC han organitzat avui la presentació de l‘informe ‘Sostenibilidad
en España 2005’, el primer estudi que elabora l’organisme independent i de referència
del sector: l’Observatorio de la Sostenibilidad en España. L’informe diagnostica, en

termes generals, que Espanya s’està allunyant cada cop més dels compromisos de
Kioto, detectant-se una major insostenibilitat i una menor ecoeficiència. I és que, els
indicadors d’aquest estudi apunten que Espanya no evoluciona cap a una recuperació
de la qualitat ambiental, contribueix més als impactes globals i el seu creixement
econòmic està vinculat cada cop més a un major ús de recursos naturals.
La presentació de l’informe, organitzada per la Fundació Fòrum Ambiental, ha anat a
càrrec del director de l’Observatorio de la Sostenibilidad en España, Domingo Jiménez
Beltrán, i ha tingut lloc en un dinar-roda de premsa celebrat avui al que han assistit els
periodistes de referència del sector.
Carles Mendieta, gerent de la Fundació Fòrum Ambiental, ha posat de manifest que "la
FFA ha apostat per organitzar la presentació pública de l’informe de l’Observatorio de
la Sostenibilidad en España conscient de que és un instrument de suport
indispensable en el mecanisme polític de pressa de decisions per estimular el canvi
cap a la sostenibilitat, especialment per la seva objectivitat i independència”.!Y es que
este estudio hace estudi fa una radiografia exhaustiva dels progressos cap a un
desenvolupament més sostenible que ha fet Espanya durant l’últim any, així com les
seves perspectives de desenvolupament sostenible en la seva triple dimensió
ambiental, econòmica i social.
Jiménez Beltrán ha posat de manifest que entre els anys 1990 i 2004, “Espanya ha
augmentat un 45% les emissions de gasos d’efecte hivernacle”, triplicant el límit que
exigeix i limita la Unió Europea a través del Protocol de Kioto. A més a més, Beltran ha
afegit que Espanya no només s’està allunyant cada cop més de les demandes
mediambientals que marca el protocol de la UE de cara al 2012, sinó que els
indicadors analitzats a l’informe apunten una tendència a l’alta d’Espanya pel que fa a
aquest tipus d’emissions. D’aquesta manera, des de l’informe es desprèn que la
dràstica reducció de la intensitat energètica i de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle són els desafiaments més importants i immediats als que haurà de fer front
Espanya en els pròxims cinc anys.
Dos elements interessants que també posa de relleu l’informe són la multiplicació per
dos del consum de l’energia primària en els últims vint anys i el creixement d’un promig
de 0,5% anual de la intensitat energètica de l’economia espanyola (a la UE s’ha reduït
un 1,5%) entre els anys 1990 i el 2003. A més a més, el nivell de dependència
energètica d’Espanya respecte a d’altres països ja és del 78%, i continua creixent.
Un altre aspecte rellevant que es desprèn de l’informe és que el transport, el turisme i
la construcció són els sectors de vital importància de l’economia del país però, també,
els que més pressió exerceixen sobre el territori i els recursos naturals. De fet,
l’informe alerta que en només 10 anys (1990-2000) el sòl destinat a usos urbans,
industrials i comercials s’ha vist augmentat en un 26%, i en algunes regions del llevant
d’Espanya fins a un 50% en la mateixa dècada. La creixent i difusa especulació lligada també amb la construcció de segones residències -, i la seva irreversibilitat
estan repercutint de forma negativa en la biodiversitat, un altre recurs estratègic i
rellevant per a molts sectors econòmics, segons es va reconèixer recentment en els
Consells Europeus de març i juny d’enguany.
El sector del transport tampoc se salva degut a l’increment del desenvolupament de la
xarxa d’infrastructures. I és que la tendència d’Espanya no és la potenciació dels
mitjans de transport més respectuosos amb el medi ambient, com són el ferrocarril, els
transports marítims i els col·lectius en general, sinó tot el contrari. Els indicadors
demostren que la demanda de transport per carretera al territori espanyol ha
augmentat gairebé un 90% i el de mercaderies pràcticament el 100%.

A través de l’informe també es detecta que la inversió en I+D que realitza Espanya (ha
trigat 14 anys en superar l’1% del PIB en investigació) també està molt lluny respecte
als objectius fixats per la Unió Europea al llarg dels pròxims anys. I és que l’Agenda
Socioeconòmica de Lisboa i el Consell Europeu del passat mes de març fixen com a
objectiu arribar al 3% de mitjana de cara al 2010. Una altre dada negativa és el fet que
Espanya ocupi la quarta posició per la cua entre els països europeus en matèria
d’innovació.
Malgrat tot, l’informe també assenyala indicadors de sostenibilitat positius en el territori
espanyol, com en el cas de les energies renovables. Tot i ser encara insuficients,
l’estudi demostra que en els últims anys Espanya ha augmentat l’ús d’aquest tipus
d’energies, que ja aporten el 22% de l’oferta d’electricitat, incloent la hidràulica. Altres
millores que detalla l’informe són:
- La ràpida expansió de l’agricultura ecològica (que ha passat de poc més de
4.000 hectàrees a més de 700.000 entre els anys 1991 i 2003)
- La important reducció d’abocadors incontrolats
- Les senyals esperançadores que es detecten pel que fa al reciclatge d’alguns
materials
- El creixent nivell de depuració de les aigües residuals (tot i que encara queda
molt per complir la Directiva de la UE).
- L’augment de les àrees protegides (la previsió és que la xarxa Natura 2000
s’expandeixi sobre el 24% del territori espanyol)
- El creixement de les inversions en I+D en els pressupostos del 2005
Com conclusió, Domingo Jiménez Beltrán, director de l’Observatorio de la
Sostenibilidad ha afirmat que aquest informe “és una crida al desenvolupament
sostenible no solament com a necessitat, sinó com a oportunitat perquè el futur està
en la innovació. La gent creu que el desenvolupament sostenible és un retorn al món
de les cavernes però és tot el contrari”. El ex presidente de la Agencia Europea de
Medio Ambiente ha alertado de que, en el foro político, “lo urgente está encubriendo lo
importante”.
La Fundació Fòrum Ambiental (FFA), organitzadora de la presentació de l’informe
‘Sostenibilidad en España 2005’ juntament amb la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
de la UPC, és una entitat no lucrativa que pretén ser una plataforma de diàleg i
col·laboració entre les empreses, les administracions i la societat per aconseguir un
objectiu principal: un model de desenvolupament més sostenible que l’actual. La
Fundació Fòrum Ambiental busca promoure el canvi de cultura, hàbits i conductes de
la societat en general i establir nous models de relació amb l’entorn seguint els
principis de desenvolupament sostenible.
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