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FITXA INFORMATIVA SOBRE LA VERSIÓ FINAL DEL PLA NACIONAL INTEGRAT 
D’ENERGIA I CLIMA 2021-2030. 
 
RESUM 
 
 
El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030,defineix els objectius de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle,d’incorporació d’energies renovables i de 
creació de mesures d’eficiència energètica. 
 
Segons l’estudi realitzat en el procés de formulació del Pla, les mesures contemplades en el 
PNIEC permetran aconseguir els següents resultats l’any 2030: 
 

• 23% de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) respecte a l’any 
1990. 

• 42% de renovables sobre l’ús final de l’energia. 
• 39,5% de millora de l’eficiència energètica. 
• 74% d’energia renovable en la generació elèctrica. 

 
Aquests resultats permetran a llarg termini, avançar cap al compliment de l’objectiuque ha guiat 
l’elaboració d’aquest Pla, que és aconseguir la neutralitat d’emissions de GEI d’Espanya l’any 
2050, en coherència amb les posicions adoptades per la Comissió Europea i la majoria dels 
Estats membres. 
 
Aquest objectiu suposa la reducció de, almenys,un 90% de les emissions brutes totals de 
gasos d’efecte hivernacle (GEI) respecte a l’any 1990, per a l’any 2050.A més es persegueix 
aconseguir per a l’any 2050 un sistema elèctric 100% renovable. 
 
 
Adjuntem l’enllaç web a la Resolució de 25 de març on hi podeu consultar a l’annex, la versió 
final del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima. 
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