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Els colors de l’hidrogen, en una nova infografia del 
TERMCAT 
 
S’hi presenten visualment les característiques principals que defineixen nou 
colors de l’hidrogen, segons quin sigui el procés d’obtenció de l’hidrogen i 
d’on procedeixi l’energia utilitzada en aquest procés. 
 

 
Per què es parla d’hidrogen de colors (verd, gris, groc, etc.) si l’hidrogen és, per 
definició, un gas incolor? Cada color identifica propietats diferents de l’hidrogen? 
Per respondre-hi, el TERMCAT presenta una nova infografia interactiva sobre 
els colors de l’hidrogen, feta en col·laboració amb l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
 
Aquesta infografia permet comparar ràpidament les característiques principals de 
nou colors de l’hidrogen, en una escala cromàtica del negre al blanc. És a dir, nou 
etiquetes per a un hidrogen que és el mateix però que pot tenir un impacte molt 
variat sobre el medi ambient, segons quin sigui el procés d’obtenció i d’on 
procedeixi l’energia utilitzada en aquest procés. Per complementar-ho, cada color 
enllaça a la fitxa terminològica corresponent, on es poden consultar la definició 
completa i notes informatives, a més dels equivalents en castellà, francès, italià i 
anglès. 
 
La importància de l’hidrogen és innegable en l’etapa actual de transició 
energètica, amb restriccions cada vegada més grans sobre els combustibles 
fòssils (ho veiem especialment en la mobilitat). Té a favor seu que no genera 
emissions de carboni (ni en un motor de combustió interna ni en una pila de 
combustible) i que és pràcticament inexhaurible. Fins i tot ja disposem de 
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tecnologia que permet obtenir hidrogen sense generar emissions d’efecte 
d’hivernacle. 
 
Ara bé, també té inconvenients, i no menors: per ara cal més energia per a 
generar hidrogen que no pas energia se n’extreu, s’ha d’emmagatzemar en 
condicions de pressió elevadíssima o temperatura extremament baixa i genera 
dubtes sobre la seguretat. 
 
Ens movem en un escenari d’incertesa. Molt probablement, a més, no hi haurà 
cap font d’energia neta que substitueixi en bloc els combustibles d’origen fòssil 
sinó que conviuran fonts d’energia diferents. Però, almenys, caldria garantir que 
totes les fonts utilitzades siguin màximament netes. I aquí és on entren els colors 
de l’hidrogen: no classifiquen hidrògens diferents sinó impactes diferents en el 
medi ambient. La infografia ho explica visualment. 
 
Aquesta infografia s’afegeix al conjunt de materials i recursos gràfics i interactius 
que ofereix el TERMCAT des de la seva pàgina web. Actualment s’hi recullen 
prop de 150 pòsters, infografies i altres recursos dels diversos àmbits. Pel que fa 
als termes enllaçats, pertanyen al Diccionari de la mobilitat sostenible, consultable 
al Cercaterm i també a la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que 
ofereix més de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat. 
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El TERMCAT és un consorci adscrit a la Generalitat de Catalunya per mitjà de la 
Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura, integrat per la 
Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, que coordina i promou les actuacions terminològiques 
en llengua catalana. 
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