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L’any 2002, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla de millora energè-

tica de Barcelona (PMEB), un document innovador que ha estat el marc de 

referència en la política energètica de la ciutat en el període 2002-2010. 

Els 59 projectes impulsats han permès avançar en la millora de l’eficiència 

energètica, el foment de l’estalvi, l’impuls de les fonts locals d’energia i la 

reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, amb la implicació 

activa dels agents socials i econòmics de la ciutat, així com del conjunt 

de la ciutadania. Donant continuïtat a aquest PMEB, l’Agència d’Energia 

de Barcelona ha elaborat un nou pla, més ampli, que aborda l’actual con-

juntura no només en matèria energètica sinó també de situació climàtica 

i contaminació atmosfèrica local; el Pla de l’energia, el canvi climàtic i la 

qualitat de l’aire 2011-2020 (PECQ). Aquest nou pla, liderat per l’Ajunta-

ment de Barcelona, ha d’afavorir que la ciutat es posicioni en el context 

nacional i internacional i afronti els reptes actuals i, alhora, que l’Admi-

nistració pública es doti d’instruments estratègics que millorin la salut 

dels ciutadans amb la reducció de les emissions contaminants, fomentin 

l’ús eficient dels recursos energètics, i redueixin les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle.

El PECQ és un document que actualitza i posa al dia el PMEB amb actuaci-

ons més transversals i ambicioses que volen donar resposta al compromís 

de Barcelona en el marc del Pacte d’Alcaldes de la Unió Europea: reduir les 

seves emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a l’activitat mu-

nicipal en un 20% per a l’any 2020. També analitza en perspectiva la tra-

jectòria duta a terme fins ara -el grau d’execució dels projectes del PMEB, 

les barreres que n’han dificultat el progrés, les claus dels èxits assolits...-, 

i planteja els objectius i les línies estratègiques de futur. L’estructura del 

PECQ es planteja en dos programes complementaris, un de ciutat i un de 

municipal, cadascun dels quals aprofundeix en el tractament de les dades 

de manera més precisa, separant els consums de ciutat dels consums as-

sociats a l’activitat municipal, una de les principals novetats d’aquest Pla. 

L’elaboració del PECQ s’ha fet a partir de diferents estudis sectorials de-

senvolupats per experts en les seves respectives matèries. La coordinació 

i redacció del Programa ciutat (PC), i la confecció d’alguns dels estudis, ha 

estat responsabilitat de Barcelona Regional, mentre que la coordinació i 

redacció del Programa municipal (PM), així com la coordinació global del 

PECQ, les han fetes l’Agència d’Energia de Barcelona de l’Àrea de Medi 

Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.

Presentació
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L’energia en el metabolisme urbà

L’energia és un recurs fonamental per al funcionament de la ciutat, com 

ho són també l’aigua, els aliments o els materials. Mantenir les activitats 

humanes i els usos que es concentren als sistemes urbans demana l’en-

trada constant de recursos energètics en les seves diverses formes, ja 

que tots els sectors en depenen: el domèstic, el transport, la indústria i 

els serveis. 

Ara bé, el consum d’energia té uns costos –ambientals i econòmics, prin-

cipalment- que cal saber i dimensionar adequadament a fi de minimitzar 

els impactes que se’n deriven –en especial, sobre la qualitat de l’aire- i 

fomentar les accions que vagin encaminades a aconseguir fer-ne un ús 

més racional i, alhora, menys intensiu en carboni d’origen fòssil. L’estalvi, 

l’eficiència i les energies renovables són, en aquest sentit, tres conceptes 

clau sobre els quals hauran de gravitar totes les polítiques energètiques 

futures dels estats i institucions, ja que el context socioeconòmic i ambi-

ental internacional (la crisi econòmica, l’exhauriment dels recursos fòssils, 

el canvi climàtic...) demana avançar cap a una nova cultura de l’energia 

basada en els principis i valors del desenvolupament sostenible.

Els sistemes urbans, sigui quina sigui la seva dimensió- han d’impulsar 

noves formes de funcionament que tinguin com a objectiu prioritari reduir 

la seva petjada ecològica i fer un ús eficient de tots els recursos que els 

són necessaris. El fet de planificar amb aquests criteris, i des d’un co-

neixement científic i tècnic rigorós, les polítiques i estratègies d’actuació 

energètica per als propers anys constitueix un repte fonamental per tal de 

garantir la viabilitat de les ciutats.

La millora de l’eficiència d’un sistema urbà recau en bona part en els pro-

gressos tecnològics, però hi ha també altres aspectes com la conscien-

ciació, l’educació, la formació i els canvis en el comportament social o 

en patrons de consum que tenen un paper fonamental, si bé sovint cal 

superar barreres socioculturals que alenteixen aquest procés.

FIGURA 1 | ELS ÀMBITS DEL PECQ
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Les ciutats i el canvi climàtic

D’altra banda, les ciutats representen també part del problema del canvi 

climàtic, ja que concentren una bona part de les emissions i del consum 

energètic de tot el món, però per això mateix també són una part clau de 

la solució. Els impactes del canvi climàtic incideixen també a les ciutats. 

En termes generals les infraestructures ciutadanes estan en risc atès que 

es troben sotmeses a l’ascens del nivell del mar, a les fluctuacions del 

proveïment d’aigua de boca o als temporals marítims, mentre que la po-

blació es veu sotmesa a impactes com l’efecte combinat de l’augment de 

la temperatura global i l’efecte illa de calor, la disminució en conseqüència 

de la qualitat de l’aire o les onades de calor. 

Per aquest motiu, les ciutats, com les regions i els estats, han d’actuar es-

sencialment en dos fronts, la mitigació i l’adaptació. Les actuacions de les 

administracions locals són molt impor tants per a gestionar la qüestió del 

canvi climàtic tant localment, en la mesura que milloren les condicions de 

vida dels ciutadans, com globalment, atès que les concentracions urbanes 

a tot el món inclouen ja avui més del 50% dels habitants del planeta i, a 

la Unió Europea, un 74% de la població viu en àrees urbanes on es consu-

meix el 75% de l’energia. 

La importància de la qüestió es reflecteix en nombroses iniciatives d’àm-

bit internacional com, per exemple, el Pacte d’Alcaldes de la Unió Europea 

per l’energia que comporta compromisos de reducció i monitorització de 

les emissions, la reducció d’emissions en un 20%, o bé l’International Co-

uncil for Local Environmental Initiatives (ICLEI), una organització formada 

per nombroses ciutats i regions de tot el món amb l’objectiu de treballar 

en l’àmbit local pels temes de sostenibilitat i que té un paper especial-

ment actiu quant a la gestió energètica i el canvi climàtic.

Les ciutats i els seus àmbits metropolitans representen un enllaç intens 

entre la urbanització, l’ús de l’energia i les emissions de CO2. La densitat 

urbana i l’organització espacial són factors clau que influeixen sobre el 

consum d’energia, especialment en els sectors del transport i dels edificis. 

La regió metropolitana de Barcelona ha experimentat durant la segona 

meitat del segle XX -especialment durant els darrers vint anys- transfor-

macions urbanes i econòmiques importants que han comportat un aug-

ment de la urbanització amb barris nous i, a més,  un procés de dispersió 

urbana. Aquests dos processos tenen un efecte diferent sobre el compor-

tament de la ciutat quant al canvi climàtic, però les ciutats -i Barcelona, en 

particular, per la grandària i la repercussió que té-, són elements impres-

cindibles a tenir en compte pel que fa a la gestió de la qüestió del canvi 

climàtic.

Del PMEB al PECQ 2011-2020

En aquest context, Barcelona ha fet seu aquest repte en els darrers anys a 

través dels plans d’acció municipal i dels diferents instruments de planifi-

cació més sectorials. Tanmateix, és a partir de l’any 2002, en què s’aprova 

el PMEB (Pla de millora energètica de Barcelona 2001-2010) per Comis-

sió de Govern de l’Ajuntament, que Barcelona disposa d’un pla d’acció 

d’abast municipal amb una bateria de projectes i mesures per a millorar 

l’eficiència energètica, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 

i augmentar la generació d’energia amb fonts alternatives i sostenibles.

Els resultats i conclusions de la implantació dels projectes del PMEB ens 

porten a parlar d’una execució final del 71% dels projectes plantejats. Els 

projectes es van dividir entre  els que eren directament mesurables en es-

talvi d’emissions o gasos contaminants i els que funcionaven com a eines 

per a executar altres projectes, i que difícilment es poden quantificar de 

manera directa. En aquest sentit, els primers s’han executat en un 60%, 

mentre que els segons ho han fet en un 81%. 

En finalitzar el període de vigència del PMEB, l’Ajuntament de Barcelona 

decideix enfortir i continuar la seva política de sostenibilitat amb un nou 

pla, el Pla de l’energia, el canvi climàtic i la qualitat de l’aire (PECQ), una 

eina de planificació estratègica que marcarà les pautes i mesures muni-

cipals a desenvolupar en el proper període 2011–2020, tant en matèria 

d’eficiència energètica com de gestió de la demanda energètica o de ge-

neració d’energia amb fonts alternatives al municipi de Barcelona. El PECQ 

té com a objectius:
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Reduir l’augment del consum d’energia del municipi.

Reduir l’increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle as-

sociades.

Millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, sobretot amb referència als 

contaminants NOx i partícules.

Millorar la qualitat del subministrament energètic.

A més, es marquen una sèrie d’objectius específics respecte de l’any 

base 2008 són: 

Reduir el consum d’energia final total de la ciutat en un 9,9%. 

Doblar la generació local d’electricitat amb energies renovables. 

Reduir les emissions de GEH en un 17,5%.

Reduir les emissions d’NOx un 26%. 

Reduir les emissions de PM10 un 39%. 

Complir els límits de la UE en matèria d’immissió de NO2 i PM10. 

El PECQ consta de dos programes independents però complementaris: el 

Programa ciutat, en què es tracten tots els aspectes relacionats amb la 

demanda i el consum d’energia dels diferents sectors –domèstic, trans-

port, indústria, comerç i serveis...-, i el Programa municipal, on es tracten 

els aspectes que depenen únicament i directa de l’Ajuntament (els edificis 

públics, l’enllumenat, les flotes públiques i els serveis urbans).

La metodologia emprada en redactar el PECQ parteix de la ja iniciada en 

el PMEB, però també s’ha tingut el suport tècnic de diferents grups sec-

torials de treball que han centrat els esforços en estudis específics dels 

sectors clau de la ciutat. El PECQ millora, a més, determinats aspectes 

metodològics, entre els quals destaquen una anàlisi en profunditat de la 

qualitat de l’aire de la ciutat mitjançant la modelització de la dispersió de 

contaminants, una anàlisi del comportament social envers el consum de 

l’energia, una anàlisi econòmica de la ciutat i dels efectes econòmics que 

poden derivar-se d’executar les mesures del pla, i una anàlisi del sector 

industrial, entre altres millores metodològiques aplicades.

També s’ha portat a terme un ampli procés de participació amb ciutadans 

i grups d’interès al llarg de l’elaboració del Pla, durant el qual s’ha reunit a 

més de 250 persones, tant experts com representants d’entitats i associ-

acions, empreses, col·legis professionals, sindicats, gremis, grups polítics, 

universitats i centres de recerca, així com d’administracions i empreses 

públiques. Al final d’aquest procés, s’han recollit més de nou-centes apor-

tacions.

En el cas del Programa municipal, també s’ha dut a terme una sessió de 

treball en la qual els diferents actors han fet aportacions i propostes sobre 

aspectes en què tenen competència. 

L’evolució energètica de la ciutat

Tal com es mostra en l’avaluació energètica i ambiental de la ciutat, mol-

tes de les dades i indicadors històrics recopilats al llarg dels últims anys 

han reflectit un creixement del consum energètic constant fins a l’any 

2005, moment a partir del qual s’inverteix la tendència observada des dels 

anys noranta amb un decreixement del consum energètic fins al 2008. Cal 

dir que l’any 2005 va coincidir amb un dels hiverns més freds dels últims 

12 anys, fet que va afavorir un pic de consum energètic per calefacció i 

aigua calenta sanitària respecte a anys anteriors. Aquest fet no només 

es va donar a Barcelona, sinó també a altres municipis de Catalunya i de 

l’Estat espanyol.

També cal esmentar el fet que l’elaboració del PECQ ha coincidit amb una 

crisi econòmica i financera mundial, que ha afectat el nostre país no no-

més en termes econòmics, sinó també -i com a efecte secundari derivat 

del comportament social envers l’estalvi-, amb disminucions a partir del 

2008 del consum energètic i, per tant, de les emissions de GEH.

Fent un resum dels principals resultats energètics de Barcelona en aquests 

darrers anys, resulta que el consum d’energia final el 2008 es va situar en 

17.001,78 GWh (xifra equivalent a 10,52 MWh/habitant, tenint en compte 

que hi havia 1.615.908 habitants censats el 2008), mentre que l’any 1999 

es van consumir 15.664,78 GWh, o 10,42 MWh per habitant. Això implica 

una taxa de creixement anual acumulatiu des del 1999 del 0,91% en ter-

mes absoluts d’energia i del 0,11% en termes relatius per habitant.

El PECQ consta de dos 

programes independents però 

complementaris: el Programa 

ciutat, en què es tracten 

tots els aspectes relacionats 

amb la demanda i el consum 

d’energia dels diferents sectors, 

i el Programa municipal, on 

es tracten els aspectes que 

depenen únicament i directa de 

l’Ajuntament
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Aquest nivell de consum es va repartir de la manera següent: un 29,9% en 

el sector terciari, un 27,9% en el domèstic, un 24,1% en el transport, un 

17,2% en l’industrial i un 0,8% en altres sectors com el primari, l’energètic, 

la construcció i les obres públiques. De la mateixa manera, en la distribu-

ció per fonts d’energia final predomina l’electricitat amb un 44,5%, seguit 

del gas natural amb un 31,8%, el gasoil i la gasolina amb un 15,4% i un 

7,0% respectivament, i el GLP (butà i propà) amb l’1,4%.

L’anàlisi de l’evolució del consum energètic entre 1999 i 2008 mostra un 

increment de la intensitat de l’elèctric, tant en el sector domèstic (princi-

palment entre 1999 i 2005) com en el terciari (principalment entre 1999 i 

2007), fet que sembla anar en concordança amb l’evolució de l’augment 

de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) a les llars i ofici-

nes, així com del major nombre i diversitat d’electrodomèstics i aparells 

electrònics al mercat (tot i que aquests últims han millorat en eficiència 

energètica). Aquest increment de consum elèctric queda contrarestat per 

un fort descens, posterior al 2005, de la intensitat del consum de gas na-

tural dels mateixos sectors, probablement motivat al principi pels efectes 

climàtics i, posteriorment, per l’efecte de la crisi econòmica. 

El consum energètic del sector industrial el 2008 es va situar pràcticament 

al nivell del 1999, tot i que dins d’aquest període no s’ha mantingut cons-

tant, ja que en va incrementar el consum fins al 2001. Així, va presentar 

un consum constant fins al 2005, per finalment reflectir una baixada fins 

a valors dels anys noranta. El consum energètic del sector transport, tot 

i que el 2008 presenta valors per sobre de l’any 1999, des del 2001 ma-

nifesta una lleugera disminució sostinguda. Aquest comportament el van 

causar probablement  les polítiques de l’Administració pública per a fer 

més competitiu el transport col·lectiu que el privat, a més de la millora de 

l’eficiència dels vehicles més nous.

La ciutat ha tingut en els darrers anys un creixement econòmic important. 

Cal apuntar, en aquest sentit, que el creixement del PIB ha estat superior 

al creixement del consum energètic, fet que indica que la riquesa s’ha 

generat amb una menor demanda d’energia. Així, la intensitat energètica 

a partir del 2005 s’ha anat reduint (és a dir, amb més eficiència energètica 

del macrosistema), donant com a resultat una taxa anual des del 1999 

fins al 2008 del -1,11%, amb un valor de 269,44 Wh/€. Es tracta d’una taxa 

força positiva i per damunt dels valors de reducció de l’Estat espanyol 

(-1,01% 1999-2008) i del conjunt d’Europa (-1,03% 1999-2005).

Considerant l’energia en origen, l’any 2008 Barcelona va consumir 

30.783,6 GWh d’energia primària, una quantitat que equival a 19,05 MWh/

hab, amb una aportació (considerant el mix de generació elèctrica de Ca-

talunya) del 45% d’energia nuclear, del 36,1% de gas natural, del 12,4% per 

combustibles líquids, i del 3,2% de la hidràulica i altres fonts renovables.

Segons el balanç elèctric del 2008, el 68% de l’electricitat que van con-

sumir els municipis de Barcelona i Sant Adrià de Besòs va ser generada 

a les instal·lacions ubicades a la ciutat de Barcelona i de la zona de la 

desembocadura del Besòs. S’espera, doncs, que amb les noves centrals 

tèrmiques de cicle combinat (Besòs 5 i la CTCC del Port de Barcelona), es 

cobreixin amb escreix les necessitats d’aquests dos municipis i altres del 

seu voltant. Per tant, a curt termini, aquest àmbit territorial tindrà prou 

potència instal·lada per a exportar electricitat.

Cal fer esment també de l’evolució de les energies renovables en els úl-

tims anys, sobretot de l’energia solar tèrmica associada a l’ordenança so-

lar, que ha permès arribar, l’any 2008, als 65.506 m2 de captadors solars 

per a escalfar aigua (quan l’any 1999 només hi havia 2.500 m2). D’altra ban-

da, es registren 6.116,5 kWp de potència tramitada per l’Agència d’Energia 

de Barcelona de plaques fotovoltaiques (el 1999 només hi havia 2,5 kWp), i 

el 2008 és el primer any en què la fotovoltaica de propietat privada supera 

la de propietat municipal.

L’evolució de les emissions locals i globals

Respecte a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’any 2008 es van 

emetre 4.053.765,5 t (considerant el mix elèctric de Catalunya), xifra que 

implica una ràtio de 2,51 t GEH/hab·any. La taxa d’increment mitjà anual 

des del 1999 ha estat del -1,72% (1999-2008), ja que el 1999 es van eme-

tre 4.737.299,9 t, és a dir, 3,15 t GEH/hab·any. Cal tenir en compte que, a 
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causa de variacions en la metodologia de càlcul i actualització dels fac-

tors d’emissió (aplicada tant a nous càlculs com a les dades històriques) 

aquestes dades difereixen lleugerament de les dades publicades al PMEB.

Cal assenyalar que no tota la reducció d’emissions de GEH de la ciutat 

entre 1999 i 2008 té a veure amb millores d’eficiència energètica, sinó 

que una part important d’aquest descens en les emissions respon, d’una 

banda, als canvis produïts en aquest període en la millora del tractament 

dels residus sòlids urbans, i de l’altra, a actualitzacions metodològiques 

dels factors d’emissió.

De les emissions de GEH, la principal font va ser el sector del transport 

(26,2%), seguit del de l’habitatge (20,6%), el sector comercial i serveis 

(19,4%), la indústria (13,5%), i altres sectors (0,5%) com el primari, l’ener-

gètic, la construcció i les obres públiques. El 8,1% de les emissions de GEH 

van ser també conseqüència del tractament dels residus sòlids urbans, i 

l’11,8% del Port de Barcelona i de l’activitat associada a l’Aeroport que té 

impacte sobre la ciutat.

El PECQ ha analitzat també, mitjançant la modelització de la dispersió dels 

contaminants locals que tenen nivells d’immissió per sobre dels valors 

legislats per la UE, la concentració de diòxid de nitrogen (NO2) i les partícu-

les menors de 10 μ de diàmetre (PM10) presents a l’aire de la ciutat i que 

afecten, en concentracions elevades, la salut de les persones. Aquesta 

anàlisi ha permès determinar l’origen dels focus emissors, així com els 

possibles escenaris de futur que poden garantir el compliment normatiu 

dels llindars que la UE ha fixat a partir del 2010.

Com a resultat de la modelització, i després de calibrar el model amb 

les estacions de la XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contami-

nació Atmosfèrica) ubicades a Barcelona i als municipis del voltant, s’ha 

detectat que, com a mitjana anual, el 65,6% dels NO2 que hi ha a l’aire de 

Barcelona procedeixen del motor dels vehicles, el 8,6% del sector domès-

tic i terciari (gas natural i GLP), el 4,8% del sector industrial i de genera-

ció d’energia, i el 2,1% del Port, mentre que el 0,1% ho fa de l’Aeroport. 

Resta un 8,6% de contaminació de fons (contaminació que procedeix de 

focus exteriors al municipi) i un 10,1% de contaminació de fons local (fo-

cus emissors interns al municipi amb nivells d’emissió o perfils d’emissió 

diferents als modelitzats).

Respecte a la procedència de les PM10 a l’aire, es posa de manifest la 

gran influència de la contaminació de fons (procedent de fora de la regió), 

que aporta gairebé la meitat (47,9%) de les partícules presents a l’aire 

(17 μg/m3 segons l’estació de fons de Cap de Creus-Girona). Analitzant 

la immissió directament atribuïble a sectors de la ciutat, destaquen les 

emissions del trànsit, amb un 11% de la immissió, les del sector industrial 

i de generació d’energia, que representen un 0,3%, i les de les activitats 

portuàries, també amb un 0,3%. Les grans obres i extractives representen 

un 0,2%, mentre que la influència de l’Aeroport a la mitjana anual és quasi 

imperceptible. D’altra banda, un 40,2% de les PM10 són de fons local (fo-

cus emissors interns o externs al municipi amb nivells d’emissió o perfils 

d’emissió diferents als modelitzats), cosa que dificulta poder identificar els 

focus emissors de partícules, ja que a més del fet que es generin en els 

processos de combustió (com succeeix amb els NOx), també poden proce-

dir de les obres, de paviments no asfaltats, de la resuspensió de pols, etc. 

El coneixement transversal de la qüestió energètica

Durant l’elaboració del PECQ, s’ha fet també un esforç perquè els àmbits 

d’estudi del Programa ciutat fossin el màxim possible de transversals, ja 

que les tendències energètiques afecten pràcticament tots els aspectes 

de la ciutat. Un dels puntals de l’anàlisi ha estat saber detalladament els 

aspectes que tenen a veure amb el comportament de les persones, tot 

fent una anàlisi social en relació amb l’ús racional de l’energia i la per-

cepció del ciutadà pel que fa al canvi climàtic, ja que un dels factors més 

importants per a reduir el consum passa per gestionar de manera eficient 

la demanda energètica. Això explica que l’estratègia d’actuació del PECQ 

tingui molt en compte la conscienciació social i ciutadana, i se’l doti d’in-

formació i eines perquè pugui prendre decisions i accions que n’afavorei-

xin els objectius.
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Un altre sector clau analitzat en el PECQ és la rehabilitació energètica dels 

edificis, aspecte transcendental en una ciutat amb poques possibilitats 

d’expansió com Barcelona. En aquest sentit, s’han dut a terme diverses 

propostes relacionades amb la vinculació de la planificació urbanística 

amb l’eficiència energètica. Així mateix, la mobilitat, com a principal actor 

en temes de qualitat d’aire i consumidor d’un 24% de l’energia final de 

la ciutat, té un paper clau en el document, així com també altres vectors 

com els residus, la qualitat del subministrament energètic o la generació 

d’energia de manera local i renovable. Qualsevol anàlisi energètica no és 

tampoc prou completa sense una vinculació amb el sector econòmic de la 

ciutat, des d’actors clàssics com el sector industrial fins a infraestructures 

clau com el Port i l’Aeroport.

Per això, aquesta anàlisi de ciutat ha portat a plantejar un conjunt de 108 

projectes que aborden totes i cadascuna de les problemàtiques detecta-

des. Cal esmentar que, a més dels projectes definits dins del PECQ, també 

s’han incorporat les mesures o projectes ja elaborats i aprovats amb ante-

rioritat al PECQ que tenen especial rellevància a Barcelona, tant energèti-

cament com pel que fa a emissions de contaminants. 

La transversalitat de la qüestió energètica necessita la complicitat de 

molts sectors de la ciutat per tal que els objectius d’un pla d’energia local 

s’assoleixin amb garanties. Un dels principals agents implicats ha de ser 

el Consistori mateix, que ha d’assumir, en la seva estratègia de govern, el 

repte ambiental. Per tant, cal disposar d’un programa municipal que doni 

instruments a l’Ajuntament per liderar l’actuació en favor del clima i de 

millorar la qualitat de l’aire.

L’objectiu és que l’èxit de l’acció municipal esperoni tota la ciutadania a 

apropiar-se dels compromisos que la ciutat ha adquirit en temes ambien-

tals. Aquesta visualització de l’esforç de l’Ajuntament en actuacions i as-

pectes que fan referència a l’estalvi energètic, l’eficiència, la reducció de 

les emissions i l’ús d’energies renovables ha de contribuir a trencar mites 

i barreres que s’associen a certes actituds i tecnologies. Així, el Programa 

municipal té en compte altres plans de l’Ajuntament de Barcelona (Pla de 

mobilitat urbana, Pla de turisme...), així com també altres actors i àmbits 

municipals que hi tenen relació (enllumenat, mobilitat, equipaments es-

portius, etc).

En termes de consum energètic, cal apuntar que el conjunt d’àmbits con-

siderats pel Programa municipal (edificis públics, enllumenat, flotes muni-

cipals i serveis urbans), l’any 2008, van consumir 473 GWh i van emetre 

84.402,6 t de GEH (el 2,8% del consum energètic de la ciutat). Els principals 

centres de consum van ser els edificis municipals (52%), seguits per l’en-

llumenat públic (20%) i la flota de recollida de residus (16%); els serveis 

municipals van representar un 9% i altres flotes municipals, un 3%. Per 

vectors energètics, pràcticament el 60% del consum es va fer en forma 

d’electricitat, el 24,5% en forma de gas natural i l’11,5%, en gasoil. Cal 

destacar l’aportació de l’1,5% de l’energia solar tèrmica, per sobre d’altres 

fonts com la gasolina (0,5%) i molt a prop del GLP (2%). Aquests consums 

municipals són la base de treball per a assolir una reducció d’emissions 

associades del 20% amb vista al 2020, mitjançant l’aplicació de 23 projec-

tes que defineixen el Programa municipal.

Pel que fa, concretament, a l’elevada demanda energètica dels edificis 

municipals, s’ha elaborat un subpla específic, anomenat PEMEEM (Pla 

d’estalvi i millora energètica als edificis municipals), que sota el paraigua 

del PECQ té com a objectiu accelerar totes les mesures relacionades amb 

aquest sector.

L’impacte global del PECQ

El conjunt de projectes considerats al PECQ aportaran previsiblement una 

reducció en el consum d’energia final d’1.678,85 GWh/any, amb una re-

ducció de les emissions de GEH de 709.005,17 t/any, d’NOx de 2.742,51 t/

any, i de PM10 de 288,08 t/any.

L’estratègia d’actuació del PECQ aconsegueix, doncs, un estalvi d’energia 

final que representa pràcticament el 9,9% del consum energètic de la ciu-

tat el 2008, i una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 



15

RESUM EXECUTIU

del 17,5%. Pel que fa a l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire, els projec-

tes del PECQ induiran a una reducció del 26% i del 39% de les emissions 

d’NOx i PM10, respectivament.

En termes econòmics, el PECQ generarà un impacte considerable sobre 

l’economia de Barcelona. D’una banda, les inversions necessàries per a 

posar-lo en marxa comportaran un increment del PIB de la comarca del 

0,97% i la creació de 21.800 llocs de treball, un 43,6% dels quals (és a 

dir, entorn als 9.500), s’ubicaran al Barcelonès. Aquesta ocupació s’anirà 

creant a raó d’una mitjana anual de 2.180 llocs de treball, al llarg de la 

durada del Pla.

L’estalvi energètic ajudarà també a millorar la competitivitat de les empre-

ses i farà que augmenti la renda dels ciutadans i els recursos de l’Admi-

nistració, cosa que comportarà un increment anual addicional del PIB del 

Barcelonès de pràcticament 53,6 M€ (un 0,08% anual). Pel que fa als llocs 

de treball, se’n crearan 1.070 més cada any, un 0,09% dels quals estaran 

ubicats al Barcelonès. És important destacar aquest increment addicional 

ja que, a diferència del primer impacte, tindrà una major permanència en 

el temps i es consolidarà en l’economia local més enllà de la durada del 

Pla.

En l’àmbit global, el Programa ciutat té una rendibilitat econòmica posi-

tiva, amb una TIR del 3,60% anual. Si s’hi afegeixen, a més, els efectes 

de les externalitats derivades de la valoració d’intangibles com la reduc-

ció d’emissions contaminants, la rendibilitat socioeconòmica augmenta 

fins al 6,76%. Qualitativament, molts dels projectes generaran també un 

impacte favorable sobre el teixit productiu de la ciutat i de la seva àrea 

d’influència. Així, a banda de les xifres estrictament econòmiques, el Pla 

servirà d’estímul per a avançar cap a economies especialitzades en àrees 

de coneixement i productives d’alt potencial estratègic.

Pel que fa, finalment, al cost de les mesures de l’estratègia d’actuació del 

PECQ, aquest serà 2.431,74 M€, dels quals s’estima que l’Ajuntament de 

Barcelona haurà d’aportar 1.960,22 M€, si bé el projecte Desplegament 

d’una nova contracta de neteja amb flota de vehicles ambientalitzada ja 

comporta un cost de 1.743,40 M€ (projecte que pertany al Programa mu-

nicipal). Cal dir que, però, que el 22% dels 108 projectes de l’estratègia 

d’actuació no s’ha pogut valorar econòmica, energètica i ambientalment, 

ja que depenen d’altres administracions o institucions, motiu pel qual han 

estat incorporats al PECQ amb les dades disponibles que ha estat possible 

recollir.



EL MARC DE REFERÈNCIA
Introducció - BLOC 1
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1.1 - L’abast del PECQ
1.1.1 - ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ

L’abast del Pla de l’energia, el canvi climàtic i la qualitat de l’aire de Bar-

celona (PECQ) és la ciutat de Barcelona. Això no obstant, l’anàlisi de de-

terminades qüestions ha requerit ajustar-ne els límits a la unitat funcional 

d’estudi o a l’actuació requerida, com es constata en els capítols següents.

El PECQ té un horitzó temporal de deu anys (2011-2020), i és vigent des 

de la finalització del període d’aplicació del Pla de millora energètica de 

Barcelona 2002-2010 (PMEB), el 31 de desembre del 2010. Consta de set 

programes i cent vuit projectes, i s’estructura sobre la base de dos progra-

mes paral·lels, si bé d’escala territorial diferent:

El Programa ciutat (85 projectes) fa referència a tots els aspectes 

generals de la ciutat, excepte els que són competència directa del Con-

sistori Municipal. Inclou els sectors domèstic, comercial, industrial, la 

mobilitat viària (sense considerar la dels vehicles municipals), el trans-

port públic, la generació energètica, la gestió de residus, etc.

El Programa municipal (23 projectes) és un Pla d’Actuació que abraça 

estrictament les competències municipals directes. Inclou els edificis 

municipals, l’enllumenat, els serveis públics, el verd urbà, les flotes mu-

nicipals i la recollida dels residus, entre altres.

Tanmateix, Barcelona forma part d’un territori més ampli, tant des del 

punt de vista administratiu i funcional (àmbit metropolità) com des d’un 

punt de vista ecosistèmic, motiu pel qual els aspectes relatius a la gestió 

del sistema energètic, la qualitat de l’aire i el canvi climàtic no queden 

restringits als límits municipals, sinó que abasten escales més grans, com 

a mínim la metropolitana. 

FIGURA 2 | ELS ÀMBITS DEL PECQ
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El PECQ aprofundeix en aspectes ja tractats en el PMEB, però que han 

pres més rellevància en els darrers anys:

 - la gestió de la demanda, la comunicació i la sensibilització, 

 - les xarxes de transport i la distribució elèctrica,

 - els nous combustibles i les fonts d’energia,

 - la incidència de les grans infraestructures (el Port i l’Aeroport),

 - la situació del sector industrial,

 - el comportament energètic de les instal·lacions i serveis de l’Ajunta-

ment. 

Addicionalment, incorpora perspectives innovadores en la relació entre 

energia, contaminació atmosfèrica i canvi climàtic, així com el consum i 

les emissions en la distribució i repartiment de mercaderies.

El PECQ té, a més, una naturalesa transversal, ja que planteja actuacions 

relatives a àmbits que són objecte d’altres plans estratègics municipals, i 

que tenen repercussió sobre aspectes energètics: el Pla de mobilitat urba-

na, el Pla director d’infraestructures, el Projecte d’avaluació de la qualitat 

dels serveis de subministrament elèctric a Barcelona, o el Pla de turisme, 

entre altres.

FIGURA 3 | LES PERSPECTIVES DEL PECQ

La relació entre energia i canvi climàtic

La relació entre energia i qualitat de l’aire

La percepció i l’ús social de l’energia

L’impacte econòmic de l’ús de l’energia

1.1.2 - ELS OBJECTIUS

El Pla de l’energia, el canvi climàtic i la qualitat de l’aire de Barcelona 

(PECQ 2011-2020) és l’instrument de què es dota l’Administració local en 

aquest període per:

avançar en la millora de l’eficiència energètica i la reducció del consum 

d’energia del municipi, 

reduir l’increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), 

millorar la qualitat de l’aire urbà, sobretot pel que fa als NOx i les PM10,

i millorar la qualitat del subministrament energètic.

Així mateix, el PECQ ha de donar resposta al compromís pres per la ciutat 

d’haver reduït les emissions de GEH associades a la seva activitat munici-

pal un 20% l’any 2020. 

Per a assolir aquests reptes, es planteja una sèrie d’objectius estratègics 

i específics en el PECQ 2011-2020 que emmarquen la diagnosi i el plante-

jament de l’estratègia d’actuació. Són els següents:

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
 - Posicionar Barcelona en l’actual conjuntura energètica en els àmbits 

català, espanyol i europeu, tot redefinint l’estratègia energètica amb 

nous objectius i propostes d’actuació.

 - Establir una estratègia municipal en relació amb el canvi climàtic i la 

qualitat de l’aire, plenament coordinada amb l’estratègia energètica. 

 - Fer visible el compromís del conjunt de l’Ajuntament, des dels seus 

nivells més alts de responsabilitat, i generar un clima de complicitat 

entre tots els agents que participen en concebre i executar el nou Pla.

 - Posicionar Barcelona en l’horitzó 2020 com una ciutat altament com-

petitiva. L’eficiència energètica, la generació renovable i la qualitat de 

l’aire ho han d’afavorir. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
 - Implicar la ciutadania en el Pla mitjançant projectes ambiciosos en 

l’àmbit de la sensibilització, la comunicació i l’orientació de l’Ajunta-

ment a la ciutadania.

 - Incorporar la planificació vigent i prevista a escala local i autonòmica, 

així com les noves directives i legislacions de rang superior. 

 - Definir uns escenaris futurs, possibles i volguts, i establir uns objectius 

quantificables amb relació a aquests escenaris. 

 - Determinar i definir les accions i projectes a dur a terme per a 

 - assolir l’escenari objectiu triat, a partir del plantejament de línies es-

tratègiques diverses.

FIGURA 4 | ELS REPTES DEL PECQ

FIGURA 5 | ESTRUCTURA, CONTINGUTS I OBJECTIUS MARC DEL PECQ
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1.1.3 - ELS ANTECEDENTS

Les fites ambientals i energètiques de la ciutat

La ciutat de Barcelona ha estat tradicionalment impulsora d’iniciatives 

per a incorporar la qüestió ambiental a la planificació i la gestió urbana, i 

avançar en l’aplicació dels principis i valors de la cultura de la sostenibili-

tat a les polítiques municipals. Aquesta estratègia s’ha fet també evident 

en l’àmbit de l’estalvi i l’ús eficient de l’energia, així com en fomentar les 

fonts d’energia renovable.

Després de subscriure la Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la Soste-

nibilitat (Carta d’Aalborg), durant la primera Conferència Europea de Ciu-

tats i Pobles Sostenibles celebrada l’any 1994, Barcelona va promoure un 

any després la Comissió de Política Mediambiental i de Sostenibilitat, 
com a element impulsor del procés d’elaboració de l’Agenda 21 de Bar-
celona. Tres anys més tard, el 1998, es va crear també el Consell Munici-
pal de Medi Ambient i Sostenibilitat, responsable d’actuar com a òrgan 

promotor de l’Agenda 21 a través d’un fòrum de participació dels sectors 

i entitats públiques i privades implicades.

En el marc d’aquest Consell, l’any 1999 es van posar en marxa tretze grups 

de treball que van elaborar reflexions i propostes entorn d’un conjunt de 

temàtiques clau en l’estratègia de sostenibilitat, com ara l’energia, l’aigua, 

els residus, l’espai urbà, l’educació, la participació, la mobilitat, l’activitat 

econòmica, la solidaritat o els impactes globals del sistema urbà barceloní.

Posteriorment, el 21 de maig del 2002 el Consell de Medi Ambient i Soste-

nibilitat va aprovar el text del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat-
Agenda 21 de Barcelona. Aquest text va ser el resultat de més de tres 

anys de treball del Consell i de les aportacions de centenars d’entitats i 

persones per arribar a definir i consensuar deu objectius per al període 

2002-2012. Cadascun d’aquests objectius conté deu línies d’acció (cent 

en total) que abasten tots els àmbits de la vida urbana, així com també 

els seus impactes més enllà dels límits municipals. L’objectiu número cinc, 

concretament, incorpora línies d’acció relatives a la realitat energètica de 

Barcelona.

En el mateix període, es va presentar el Programa d’Actuació Municipal 
2000-2003, que recollia un conjunt d’iniciatives i propostes encaminades 

a millorar la qualitat ambiental de la ciutat i a implantar un model basat 

en la nova cultura de l’energia: desenvolupar infraestructures de transport 

públic, crear espais verds, promoure un disseny urbanístic i un model de 

construcció més sostenible, fomentar les energies netes o reduir el con-

sum energètic dels edificis municipals, entre altres.

En l’àmbit específic de l’actuació energètica, el juliol del 1999 es va apro-

var l’Ordenança solar tèrmica, la qual va entrar en vigor un any després.

El 2002 es va aprovar al Plenari de l’Ajuntament el Pla de millora ener-
gètica de Barcelona 2002-2010 (PMEB), un document estratègic d’abast 

municipal que consistia en una anàlisi energètica i d’emissions de gasos 

contaminants i d’efecte hivernacle de la ciutat, i un pla d’acció amb pro-

postes i mesures (cinquanta-quatre projectes o unitats d’actuació i cinc 

projectes complementaris) per a avançar en la millora de l’eficiència ener-

gètica, la reducció de les emissions i el foment de les fonts d’energia re-

novable. 

El 1996 es va crear BarnaGEL, que sota el paraigua del programa de la 

Comissió Europea SAVE va iniciar les tasques d’agència local d’energia de 

la ciutat. L’any 2002 es va constituir l’Agència d’Energia de Barcelona, 

tal com es coneix avui, com a instrument municipal per a executar les 

mesures del PMEB, tant mitjançant l’execució de projectes d’infraestruc-

tures energètiques o d’instal·lacions d’energies renovables com definint 

polítiques d’informació, difusió i conscienciació social envers l’ús racional 

de l’energia. L’Agència va néixer també per a fer un seguiment del consum 

energètic i de les emissions de la ciutat, com a eina de control i seguiment 

de l’evolució i impacte dels projectes executats. 

El 2002 es va aprovar al Plenari 

de l’Ajuntament el Pla de millora 

energètica de Barcelona 2002-

2010 (PMEB), un document 

estratègic d’abast municipal 

que consistia en una anàlisi 

energètica i d’emissions de 

gasos contaminants i d’efecte 

hivernacle de la ciutat
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L’any 2008, Barcelona es va adherir al Pacte d’alcaldes/esses de la Unió 

Europea, una iniciativa promoguda l’any 2007 per contribuir a la reducció 

de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Forma part del paquet de 

mesures Energia per a un món que canvia, amb el qual la Comissió Eu-

ropea es compromet de manera unilateral a reduir les emissions de CO2 

un 20% abans del 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica 

i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de 

fonts renovables.

El Pacte d’alcaldes/esses (Covenant of Mayors) vol portar aquest repte a 

l’escala local amb la participació activa del conjunt de la ciutadania, pro-

posant que es redueixin les emissions associades a la ciutat signant en un 

20% el 2020 respecte a un any de referència. El Pacte va néixer després 

d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees i està 

obert a qualsevol municipi, al marge de la dimensió que tingui. Aquest 

mateix document donarà resposta a aquest compromís adquirit.

FIGURA 6 | ELS ANTECEDENTS DEL PECQ
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L’execució del PMEB 2001-2010

Segons l’informe de seguiment del PMEB, l’any 2010, l’estat global d’exe-

cució dels projectes -calculat com la mitjana del percentatge d’execució- 

va arribar al 71%. Els projectes finalitzats van ser un 56% (33) i els pro-

jectes en fase d’execució, un 32% (19). Un 12% (7) no es va poder iniciar. 

Quant als projectes de tipus finalista1 (27), es va arribar a un estat d’exe-

cució del 65%, mentre que respecte als de tipus instrumental2 (32), l’estat 

d’execució va ser del 76%.

Per sectors, els que van tenir un major grau d’execució van ser, de més a 

menys, els següents: Altres, Xarxes de distribució, i el Transport. Per con-

tra, els que van tenir un menor nivell d’execució van ser el Residencial, el 

d’Oficines i el de Serveis i Comercial. En un nivell mitjà van quedar el d’Edi-

ficis i equipaments públics, i el de General. Per programes, també de més 

a menys: Educació, el d’Informació i comunicació i el d’Energies renova-

bles i el de Gestió. Per contra, els que van tenir un menor nivell d’execució 

van ser el d’Eficiència energètica, i, molt per sota de tots, el d’Estalvi de 

consum. En un nivell mitjà va quedar el de Revisió de normatives.

1. Projectes Finalistes: projectes que directament es poden valorar en estalvi d’energia 
o emissions de gasos contaminants.

2. Projectes Instrumentals: eines pel desenvolupament d’altres projectes. Són difícil-
ment quantificables de forma directa.

Globalment, s’extreuen les conclusions següents:

El grau de desenvolupament dels projectes ha estat heterogeni. 

La valoració dels progressos en determinats projectes no pot ser no-

més quantitativa, en funció del grau d’execució percentual, sinó també 

qualitativa.

S’ha de valorar de manera positiva la col·laboració amb els agents so-

cioeconòmics i del sector energètic de la ciutat, si bé cal continuar 

potenciant-la. 

S’han d’intensificar els esforços en el sector d’equipaments públics, 

així com en els projectes instrumentals amb actuacions del tipus es-

tudis o normatives. 

Caldria millorar la recollida d’informació estadística a fi de disposar 

d’una base de dades més completa que permeti elaborar indicadors.

Cal fer una reflexió sobre les dificultats per dur a terme els projectes 

on la cogeneració sigui la tecnologia protagonista.

En el futur s’haurien d’impulsar els projectes relacionats amb l’estalvi, 

l’eficiència energètica i la legislació en el sector residencial i serveis.
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FIGURA 7 | FASES I PROJECTES DEL PMEB (2001-2010)
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En termes d’estalvi energètic, l’execució dels projectes que es preveuen  

al PMEB s’estimava que comportaria una generació d’energia anual de 

148.731 MWh i un estalvi d’energia anual de 779.876 MWh. Fins ara, s’esti-

ma que aproximadament es generen uns 80.000 MWh i s’estalvien més de 

428.000 MWh que procedeixen directament d’haver aplicat els projectes.

Quant a les conclusions de futur, l’informe de seguiment planteja les se-

güents:

Cal diferenciar les accions municipals (les que depenen únicament i di-

recta de l’Ajuntament) de les de ciutat (tots els aspectes generals que 

recauen tant en la gestió de l’Ajuntament com en el comportament i 

les accions del conjunt de la ciutadania).

Cal prioritzar la gestió de la demanda en el plantejament general, així 

com en les línies estratègiques, accions i projectes del nou pla de 

l’energia. L’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutada-

nia, ha d’incidir en la conscienciació de la població i en fer possible el 

pas del coneixement a l’acció.

El nou Pla ha de ser menys analista i molt més executiu.

És important treballar amb el màxim nombre possible d’actors impli-

cats; en l’àmbit municipal, cal tenir en compte altres plans i accions 

que s’estiguin promovent des d’altres àrees i sectors de l’Ajuntament.

La generació renovable, l’estalvi i l’eficiència energètica han de con-

tinuar sent un dels pilars principals del Pla i de la política energètica 

municipal.
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1.1.4 - LA METODOLOGIA

El PECQ continua la metodologia aplicada en el desenvolupament del pri-

mer Pla de millora energètica de Barcelona 2002-2010 (PMEB). En aquest 

sentit, es parteix d’un coneixement de base i d’un recull de dades que 

s’ha anat actualitzant al llarg dels últims anys, i que ha estat publicat en 

els successius documents “El Comptador”, editats per l’Agència d’Energia 

de Barcelona mitjançant l’Observatori de l’Energia.

Com ja va succeir en el procés de conceptualització del PMEB, el PECQ 

ha tingut el suport tècnic de diferents grups de treball sectorials (detallats 

més endavant), els quals han aportat una visió transversal que ha enriquit 

el treball. També s’han celebrat diverses reunions amb grups d’interès 

i entitats que hi han contribuït amb les seves opinions, reflexions i pro-

postes. El PECQ, tanmateix, amplia i millora la feina diagnòstica duta a 

terme durant l’elaboració del PMEB amb nous aspectes i temàtiques, a 

més d’actualitzar determinats factors d’emissió i d’eficiència energètica. 

Entre aquests canvis i millores destaquen els següents:

 - L’estudi de la qualitat de l’aire de Barcelona, modelitzant la dispersió 

de contaminants i detectant-ne l’origen.

 - La caracterització del parc de vehicles que circula per la ciutat i les 

seves emissions de contaminants.

 - L’anàlisi del comportament social envers l’ús de l’energia.

 - L’anàlisi econòmica que pugui derivar de l’execució del Pla des del 

punt de vista de noves oportunitats empresarials, increments de llocs 

de treball, etc.

 - L’estudi dels efectes econòmics i ambientals que tenen el Port i l’Aero-

port de Barcelona sobre la ciutat.

 - L’actualització dels factors d’emissió de diferents contaminants se-

guint les metodologies que s’apliquen a escala internacional.

 - L’anàlisi del comportament energètic del sector industrial.

 - L’estudi en detall del sector d’edificis i instal·lacions públiques.

 - L’estudi de la seguretat en el subministrament energètic.

 - L’elaboració d’una memòria ambiental.

D’altra banda, en l’elaboració del PECQ s’han aplicat una sèrie d’instru-

ments que han facilitat l’estudi en profunditat del comportament energè-

tic dels diferents sectors, així com la integració de tots els resultats de les 

anàlisis sectorials en una única eina. Les aplicacions més rellevants han 

estat les següents:

SIG, Sistema d’informació geogràfica: eina que permet vincular 

grans bases de dades amb coordenades territorials, obtenint com a re-

sultat bases de dades georeferenciades aptes per a representar mapes 

o fer anàlisis territorials.

Model de dispersió de contaminants: permet analitzar la qualitat de 

l’aire basant-se en un inventari d’emissions, mitjançant la modelització 

de la dispersió de contaminants i les reaccions químiques que es po-

den generar en l’àmbit d’estudi.

Model d’anàlisi global de la ciutat: permet fer una anàlisi global de la 

ciutat i de les tipologies que la conformen des del punt de vista energè-

tic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Eina de classificació de projectes i d’agrupació d’escenaris: clas-

sifica, ordena i agrupa els projectes del Pla sota diferents criteris per 

tal de definir escenaris, prendre decisions de priorització, visualitzar 

efectes ambientals positius i també contraproduents de les mesures, i 

modular temporalment l’aplicació dels projectes.

Model de simulació tèrmica d’edificis: anàlisi dinàmica de la deman-

da tèrmica i del consum d’edificis que permet, a partir d’unes tipolo-

gies d’edificis inicialment definides en el PMEB i que representen les 

tipologies constructives que hi ha a Barcelona, modelitzar el consum 

energètic aplicant mesures als edificis.

Model econòmic: permet fer simulacions sobre la prospectiva econò-

mica territorial de Barcelona.

Eina de detecció i anàlisi dels vehicles que circulen per la ciutat: 
caracteritza tècnicament i ambiental els vehicles mitjançant un siste-

ma que permet enregistrar les matrícules i detectar les emissions del 

tub d’escapament dels vehicles que circulen per Barcelona.
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1.1.5 - EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

El plantejament de les sessions

Des de la seva conceptualització, el PECQ ha considerat com un tema 

capital la participació ciutadana i dels agents i sectors relacionats amb la 

qüestió energètica. Així, l’any 2008 es van plantejar diferents sessions de 

treball per a definir quins aspectes havia de contenir el nou Pla, els quals 

han marcat el camí que ha permès que es desenvolupés. 

FIGURA 8 | SESSIONS DE PARTICIPACIÓ DEL PECQ
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Amb l’objectiu que la redacció final del PECQ incorporés també els punts 

de vista, suggeriments, sensibilitats i propostes dels diferents agents i sec-

tors vinculats amb la realitat ambiental i energètica de la ciutat, durant 

l’any 2010 es va portar a terme un procés participatiu que va consistir en 

diverses sessions de presentació dels resultats de Pla i de recollida de les 

aportacions dels actors identificats.

Les sessions de treball es van plantejar en dues fases: una de ciutat, feta 

durant el mes de juny de 2010, i una de municipal, realitzada el mes d’oc-

tubre de 2010. En el cas de la ciutat, es van plantejar vuit grups de tre-

ball sectorials, organitzats en formats d’una o dues sessions en funció del 

tema tractat:

 - G1 - Gestió de la demanda i comportament envers l’energia.

 - G2 - Rehabilitació energètica d’edificis.

 - G3 - Gestió de la qualitat de subministrament energètic.

 - G4 - Generació renovable i règim especial.

 - G5 - Transport i energia.

 - G6 - Canvi climàtic i qualitat de l’aire.

 - G7 - Anàlisi econòmica i jurídica.

 - G8 - Sector Industrial.

 - Sessió final conjunta.

En aquestes sessions, els participants van fer comentaris, aportacions i 

suggeriments que van quedar recollits en dos documents (Informe final 

de les sessions de treball i Informe de comunicació), i que van servir per 

acabar de definir la proposta de projectes del PECQ. La invitació dels par-

ticipants es va fer en funció del tema tractat, si bé tothom va tenir l’opció 

d’assistir a tots els grups. En les reunions celebrades a la Secretaria de 

l’Agenda 21, hi van participar de manera presencial 268 persones.

Pel que fa a la participació via telemàtica, es van organitzar sis fòrums 

web. A cadascun s’hi van presentar les línies estratègiques i els projectes 

d’acció, així com les propostes aportades pels participants en les sessi-

ons presencials. Les característiques del fòrum permetien que, en temps 

real, qualsevol visitant pogués veure els comentaris i posicionaments de 

la resta.

Paral·lelament a les sessions plantejades pels sectors d’incidència a la 

ciutat, també s’ha plantejat una sessió enfocada exclusivament a l’àmbit 

municipal. El nombre total de convidats va ser de 86 persones.
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FIGURA 9 | NOMBRE DE PARTICIPANTS EN ELS GRUPS DE TREBALL DE CIUTAT
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FIGURA 10 | SECTORS ALS QUALS PERTANYEN
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CONVIDATS A LA SESSIÓ DE L’ÀMBIT MUNICIPAL

Districtes

Empreses públiques:

 - Agència del Carmel

 - BAGURSA

 - Barcelona Regional

 - BIMSA Barcelona Infraestructures Municipals

 - BSM Barcelona Serveis Municipals

 - Consorci Educació Barcelona CEB-IMEB 

 - Foment de Ciutat vella

 - IBE – Institut Barcelona Esports

 - ICUB – Institut de Cultura de Barcelona

 - Institut Municipal de Mercats

 - Pro-EIXAMPLE

 - SPM Pro-Nou Barris sa PRONOVA

Departaments i Sectors Municipals:

 - Direcció d’Acció Social i Ciutadania

 - Direcció de Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental – Àrea de Medi Am-

bient

 - Direcció de Serveis d’Inversió i Espais Viaris – Àrea de Medi Ambient

 - Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua – Àrea de Medi Ambient

 - Direcció de Serveis de Gestió del Coneixement – Àrea de Medi Ambient

 - Direcció de Serveis d’Educació Ambiental – Àrea de Medi Ambient

 - Direcció de Serveis de Gestió de Residus i Neteja – Àrea de Medi Ambient

 - Direcció de Prevenció, Seguretat i Mobilitat

 - Direcció de Serveis Generals i Coordinació Territorial. Àrea de Recursos 

Humans i Organització. Àrea d’Educació Cultura i Benestar 

 - Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis i Seguretat

 - Xarxa de Gestors Energètics del Pla d’estalvi i millora energètica als edi-

ficis municipals
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Les conclusions del procés

Les principals conclusions de la sessió final del procés (àmbit de ciutat) 

van ser les següents:

1. Aconseguir que la contaminació local assoleixi l’etiqueta de pro-
blema de salut pública.
Se sap de la relació directa entre contaminació de l’aire i la salut. Cal 

fer l’esforç de conèixer la realitat local i saber adaptar el comporta-

ment a aquesta realitat. 

2.  Evidenciar els beneficis supraambientals que comporten certs es-
talvis energètics i instal·lacions d’energies renovables.
Més enllà dels beneficis ambientals, les instal·lacions renovables por-

ten associades un benefici econòmic i social en forma d’estalvis al seu 

beneficiari, però també en forma de creació de llocs de treball, distri-

bució de la generació energètica, reducció de tendències monopolís-

tiques, etc.

3.  Compartir amb la ciutadania els compromisos de reducció (res-
ponsabilitat compartida).
Sense el compromís del ciutadà, més enllà del polític, l’assoliment dels 

objectius de la sostenibilitat és impossible. No es tracta de responsabi-

litzar el ciutadà, sinó de posar l’èmfasi en la seva quota de rellevància, 

tot fent visible la responsabilitat adquirida per altres sectors històrica-

ment poc compromesos.

4. Comunicar periòdicament les dades energètiques i els indicadors 
ambientals per a prendre consciència del problema (dret a la in-
formació).
En general, no es tenen referents de consum energètic, més enllà del 

que consumeix un vehicle. La normalització de la informació energèti-

ca faria que es considerés l’energia com una variable més a l’hora de 

prendre decisions, tal com actualment passa amb els cotxes (informa-

ció complexa, l/100km) o les neveres (informació simple, classificació 

per lletra). Aquesta educació energètica prendrà rellevància a mesura 

que el preu de l’energia augmenti.

5.  Reforçar certs discursos relacionats amb l’eficiència energètica i 
les energies renovables mitjançant mecanismes de comunicació 
més dominants.
Fer servir els grans fluxos mediàtics per a introduir els discursos relaci-

onats amb l’eficiència energètica i les energies renovables, concretant 

el missatge.

6.  Posar l’èmfasi en explicar els estalvis econòmics i en que mante-
nir les instal·lacions solars és un exercici de responsabilitat.
La manca d’informació provoca el mal funcionament de les instal-

lacions solars tèrmiques. Experiències portades a terme han demos-

trat que simplement facilitant informació, l’usuari s’apropia del sistema, 

descobreix els beneficis associats i en fa el manteniment. 

7.  Exemplificar amb instal·lacions públiques i del sector terciari.
El sector terciari té un poder exemplificador envers el ciutadà. Cal exi-

gir a aquest sector el mateix tipus de sensibilitat que se li està exigint 

al ciutadà. L’Administració pública, d’altra banda, ha de ser la primera 

en estimular aquest tipus de comportament.

8.  Habilitar la finestreta única per a llicències i permisos.
Tant per a obres com per a instal·lacions d’energies renovables, l’agili-

tació administrativa a través d’un únic interlocutor reduiria els costos 

associats que tenen aquestes intervencions i que sovint frenen aquest 

tipus d’actuacions. En el cas de la rehabilitació, l’agilitació de tràmits 

podria evitar acudir a personal no qualificat i beneficiar els professi-

onals ben formats en la matèria, tot creant un espai de comunicació 

amb el client amb solucions més eficients.

9. Incentivar les bones pràctiques en positiu enlloc d’aplicar penalit-
zacions.
Les polítiques de bonificació poden animar el ciutadà o propietari a op-

tar per les millors solucions disponibles. Prioritzar les rebaixes fiscals 

enfront de les subvencions directes.
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FIGURA 11 | GRAU DE VALORACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU

10. L’actitud dels participants ha estat correcta i dialogant

4. El lloc físic on s’ha realitzat la sessió m’ha sembat adient (càlid, flexible, lluminós…)

6. La sessió s’ha realitzat d’acord amb l’horari previst

3. Els canals (correu, mail, telèfon…) utilitzats per a la convocatòria de la sessió m’han 
semblat adequats

12. El paper del facilitador/a de Delibera ha contribuït a facilitar la meva participació a la 
sessió

8. Al llarg de la sessió he après coses noves

1. El objectius de la sessió han estat clars i entenedors

9. No hi ha hagut manipulació ni monopoli de la paraula per part d’alguns participants

11. La dinàmica (els termes, el ritme, els mètodes participatius…) de la sessió ha estat 
positiva per assolir els objectius plantejats

5. El temps de durada i l’horari han estat adequats

7. Estic satisfet/a amb els resultats obtinguts al llarg de la sessió

2. Els objectius de la sessió han estat del meu interès

��Si el color verd s’interpreta com una bona valoració i el groc com una bona va-

loració amb matisos, en general s’observa una alta valoració dels 12 ítems que els 

participants han pogut avaluar durant les sessions, ja que el més mal valorat, que fa 

referència a l’interès suscitat pels objectius de la sessió, obté un 70% d’acceptació 

(entre verd i groc).

Pel que fa a la sessió municipal, els aspectes més rellevants que van sorgir 

van ser els següents:

Tots els sectors són conscients dels problemes associats a la qües-

tió energètica, però denoten una manca d’informació tant tecnològica 

com formativa que els impedeix explotar tota la bona predisposició 

que tenen.

En general, la manca de referents en temes energètics genera disper-

sió de dades i en complica l’adquisició i posterior tractament. 

A l’hora de dissenyar nous edificis cal tenir en compte quin ús tindran, 

per tal de no sobre o subdimensionar els sistemes.

Cal també elaborar auditories i controls de consum energètic, sobre tot 

en el cas dels edificis. 

En el cas de les flotes, hi ha una gran confusió quant als beneficis/

perjudicis ambientals de les diferents plantes motrius, per la qual cosa 

els responsables d’adquisició de vehicles nous no disposen de tota la 

informació necessària per a afegir criteris ambientals a la compra.

En general, tots els participants van subratllar la importància que aquest 

no sigui només un pla de l’Àrea de Medi Ambient, sinó de tot l’Ajuntament 

i de tota la ciutat.
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1.2 - EL CONTEXT
1.2.1 - ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 

Les ciutats i el canvi climàtic3

Les ciutats representen part del problema del canvi climàtic, ja que con-

centren una bona part de les emissions i del consum energètic de tot 

el món, però per això mateix també són una part clau de la solució. Els 

impactes del canvi climàtic incideixen també en les ciutats. En termes ge-

nerals, les infraestructures ciutadanes estan en risc atès que estan sotme-

ses a l’ascens del nivell del mar, a les fluctuacions del proveïment d’aigua 

de boca o als temporals marítims i la població a impactes com l’efecte 

combinat de l’augment de la temperatura global i l’efecte illa de calor, la 

disminució en conseqüència de la qualitat de l’aire o les onades de calor. 

En aquest context, les ciutats, com les regions i els estats, han d’actuar 

essencialment en dos fronts, la mitigació i l’adaptació. Les actuacions de 

les administracions locals són molt impor tants per a gestionar la qüestió 

del canvi climàtic tant localment, en la mesura que milloren les condicions 

de vida dels ciutadans, com a escala global, atès que les concentracions 

urbanes a tot el món engloben ja avui més del 60% dels habitants del pla-

neta i, a la Unió Europea, un 74% de la població viu en àrees urbanes on es 

consumeix el 75% de l’energia. 

3. Apartat elaborat per Josep Enric Llebot. Catedràtic de Física de la Matèria Condensa-
da del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, i coordinador 
dels Informes del Canvi Climàtic a Catalunya.

La importància de la qüestió es reflecteix en nombroses iniciatives a esca-

la internacional com, per exemple, el Pacte d’Alcaldes de la Unió Europea 

per l’energia que comporta compromisos de reducció i monitorització de 

les emissions, la reducció d’emissions en un 20% o l’International Council 

for Local Environmental Initiatives (ICLEI) organització formada per nom-

broses ciutats i regions de tot el món amb l’objectiu de treballar en l’àmbit 

local pels temes de sostenibilitat i que té un paper especialment actiu en 

l’àmbit de la gestió energètica i del canvi climàtic.

Les ciutats i els seus àmbits metropolitans representen un enllaç intens 

entre la urbanització, l’ús de l’energia i les emissions de GEH. La densitat 

urbana i l’organització espacial són factors clau que influencien el con-

sum d’energia, especialment en els sectors del transport i dels edificis. 

La regió metropolitana de Barcelona ha experimentat durant la segona 

meitat del segle XX i, especialment durant els darrers vint anys, transfor-

macions urbanes i econòmiques importants que han portat, d’una banda, 

a un augment de la urbanització amb barris nous i, de l’altra, a un procés 

de dispersió urbana. 

Aquests dos fenòmens afecten de manera diferent el comportament de 

la ciutat davant del canvi climàtic, però a les ciutats, i a Barcelona, en 

particular, per la seva grandària i per la seva repercussió, són elements 

imprescindibles a tenir en compte pel que fa a la gestió de la qüestió del 

canvi climàtic.

Les ciutats representen part del 

problema del canvi climàtic, ja 

que concentren una bona part 

de les emissions i del consum 

energètic de tot el món, però per 

això mateix també són una part 

clau de la solució.
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ELS GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

El diòxid de carboni (CO2) és el gas amb més efecte hivernacle a causa de 

l’elevada concentració que té, ja que contribueix en un 55% al canvi climàtic. 

El pot generar la combustió d’hidrocarburs quan aquesta és completa, o bé 

l’oxidació del CO o el COV quan és incompleta. La vegetació actua d’embor-

nal del CO2 gràcies al procés de la fotosíntesi.

El metà (CH4) té un potencial d’escalfament unes 25 vegades superior al 

del CO2, però la reducció de les seves emissions és més fàcil d’aconseguir, 

ja que el temps de residència a l’atmosfera (12 anys) és menor. També té 

l’avantatge que es pot fer servir com a font d’energia alternativa, sobretot 

en els dipòsits controlats on es genera per la descomposició dels residus 

orgànics. L’aportació del sector del transport a les emissions de metà és, 

tanmateix, poc significativa.

L’òxid nitrós (N2O) és el tercer dels principals gasos causants de l’efecte 

hivernacle. La seva concentració a l’atmosfera és baixa, però té un poder 

d’escalfament global unes 298 vegades superior al del CO2.

Els hidrofluocarburs (HCFC), perfluorocarburs (PFC) i l’hexafluorur de 

sofre (SF6) també afavoreixen l’efecte hivernacle, però la seva aportació és 

molt menys significativa.

L’evolució de la temperatura i la precipitació a Barcelona 

L’escalfament de l’atmosfera per l’augment de la concentració de gasos 

d’efecte hivernacle a l’atmosfera és un fet que no planteja dubtes. La con-

centració de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, especialment el CO2, 

està augmentant arreu i, amb anàlisis isotòpiques, es pot afirmar que una 

bona part es deu a les activitats humanes entre les quals destaca l’ús 

dels combustibles fòssils. La mesura dels efectes ambientals d’aquest 

augment, a escala local, pot fer-se des de nombroses perspectives, però 

les més bàsiques són fer un seguiment de l’evolució de la temperatura i 

de la precipitació. A l’àmbit mediterrani i, per tant, a l’àrea metropolitana 

de Barcelona, també té importància el seguiment dels fenòmens extrems 

i, per tant, en el que ve a continuació també en farem una anàlisi. 

Els resultats de les sèries de dades de l’Observatori Fabra il·lustren que la 

temperatura mitjana anual ha incrementat significativament des del 1950 

fins avui. La mateixa anàlisi, però aplicada a la mitjana anual de la tem-

peratura màxima i mínima, indica que, en aquest període més recent, la 

tendència envers l’augment tèrmic ha estat més evident sobre la tempe-

ratura màxima que sobre la temperatura mínima. L’anàlisi estacional indi-

ca que l’estiu és l’estació que ha experimentat l’escalfament més marcat, 

mentre que la tardor és l’única època de l’any que no mostra una tendèn-

cia estadísticament significativa.

TAULA 1 | EVOLUCIÓ DE LA TEMPERATURA A L’OBSERVATORI FABRA DE BAR-
CELONA, EXPRESSADA COM A INCREMENT PER DÈCADA

TEMPERATURA MITJANA MÀXIMA MÍNIMA

Increment ºC 0,21 0,24 0,22

Font: Informació extreta de Martín-Vide 2010
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Les tendències de la precipitació a Catalunya i, en particular, a Barcelona 

no mostren un patró temporal tant definit com el que s’estableix per a 

les temperatures, atesa l’alta variabilitat temporal. Per això l’anàlisi de 

l’evolució de la pluviometria anual i estacional a l’Observatori Fabra no 

presenta cap tendència clara en el darrer segle. Així, els increments o 

els dèficits pluviomètrics detectats no són estadísticament significatius, 

per la qual cosa no es pot determinar una tendència concloent. Malgrat 

tot, s’han mesurat comportaments comuns amb altres observatoris que 

semblen indicar una evolució a un termini mitjà: lleuger augment de la 

precipitació hivernal i de tardor i una disminució de la precipitació estival.

FIGURA 12 | EVOLUCIÓ DE L’ANOMALIA DE LA PRECIPITACIÓ ANUAL A BAR-
CELONA (1914-2008)

% PPT (% de la precipitació anual a l’Observatori Fabra respecte a la mitjana climàtica 1961-1990)
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� Les barres de color verd indiquen percentatges positius, és a dir, anys plujosos, 

mentre que les barres taronges indiquen anys secs. La corba marró contínua 

expressa la mitjana mòbil de cinc anys de període (Extret de Martín Vide 2010 i del 

Servei Meteorològic de Catalunya. Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics, 2008).

Projeccions climàtiques de la temperatura i la precipitació

ESCALA CONTINENTAL: LA REGIÓ MEDITERRÀNIA

Al segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (Calbó et al. 2010) 

es recull la informació sobre les projeccions climàtiques per a la regió 

denominada Europa i el Mediterrani. Aquesta àrea correspon a la zona 

definida entre els paral·lels 30ºN i 75ºN i els meridians 10ºW i 40ºE prou 

representativa d’allò que pot esdevenir a Catalunya. 

Les simulacions depenen de com vagin les emissions futures i per això 

s’han dissenyat a escala internacional un conjunt de diversos escenaris 

que pretenen recollir totes les eventualitats del futur pel que fa a l’evo-

lució demogràfica, econòmica i tecnològica. Els resultats que s’aporten a 

continuació corresponen a un dels escenaris intermedis pel que fa a l’evo-

lució de les projeccions de les emissions futures, i els resultats es donen 

per a final de segle (2080-2099).

TEMPERATURA

Segons el quart informe del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic 

de l’ONU (IPCC), en el cas de la regió dins la qual es troba Barcelona i per a 

final de segle, cal esperar un augment de la temperatura mitjana de 3,5ºC 

[3,0-4,0] (el primer valor és el de la mitjana, i el rang entre claudàtors cor-

respon al que donen els percentils 25 i 75). 

L’augment seria més marcat a l’estiu (4,1ºC [3,7-5,0]) que no pas a l’hivern 

(2,6ºC [2,5-3,3]). L’anàlisi indica que tots els anys de final de segle, i la ma-

joria d’estacions, serien considerades com a “molt càlides” prenent com 

a referència el clima actual. 
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TAULA 2 | RESUM DE LES PROJECCIONS DE 21 MODELS PER A LA REGIÓ ME-
DITERRÀNIA, ESCENARI A1B DEL QUART INFORME DE L’IPCC. DIFERÈNCIES DE 
TEMPERATURA (ºC) ENTRE EL PERÍODE 2080-2099 I EL PERÍODE 1980-1999

MESOS MÍN. PERCENTIL 50 MÀX.

desembre/gener/febrer 1,7 2,6 4,6

març/abril/maig 2,0 3,2 4,5

juny/juliol/agost 2,7 4,1 6,5

setembre/octubre/novembre 2,3 3,3 5,2

Anual 2,2 3,5 5,1

Font: extret de Calbó et al. (2010)

Per a explicar la variabilitat espacial d’aquests canvis de temperatura i de 

precipitació, s’han elaborat mapes de la regió Europa/Mediterrani (vegeu 

la figura 13) segons els resultats dels models globals plantejats en l’infor-

me de l’IPCC. Es donen també per a final de segle (2080-2099) en relació 

amb el final del segle passat (1980-1999), i es calculen com la mitjana de 

les variacions donades per tots els models elaborats. Es donen, igualment, 

per al període anual i també per als mesos d’estiu (juny, juliol i agost) i 

d’hivern (desembre, gener i febrer).

De l’anàlisi d’aquests mapes es poden extreure les conclusions següents:

 - Pel que fa a la temperatura, veiem que, per a la Península Ibèrica, la 

temperatura mitjana anual podria augmentar entre 2,5 i poc més de 

3,5ºC. Aquesta és una estimació equivalent a la que es fa per al conjunt 

del globus i inferior a la de la resta d’Europa. 

 - Tot el territori de Catalunya es troba dins la línia que delimita un aug-

ment d’entre 2,5 i 3ºC. 

 - Estacionalment, el comportament és ben diferenciat. A l’hivern, el pa-

tró s’assembla al de l’any sencer, amb augments a la Península Ibèrica 

(i, al Mediterrani, en general) inferiors (2,5ºC) als de l’Europa nord-ori-

ental. En canvi, a l’estiu, els augments de temperatura a la zona medi-

terrània són clarament superiors als de la resta del continent, assolint 

valors superiors als 4ºC a bona part de la Península Ibèrica.

FIGURA 13 | CANVIS DE LA TEMPERATURA (A DALT) I DE LA PRECIPITACIÓ (AL 
MIG), A EUROPA, A PARTIR DE LES SIMULACIONS DE 21 MODELS GLOBALS, PER 
A L’ESCENARI A1B

��Diferències entre 2080-2099 i 1980-1999. D’esquerra a dreta, per a la mitjana 

anual, d’hivern i d’estiu. A baix, avaluació de la incertesa en la projecció dels canvis 

de precipitació, indicant el nombre de models que en donen augment (Calbó et al., 

2010).
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PRECIPITACIÓ

La Mediterrània és de les poques regions del món on les estimacions de 

descens de la precipitació són unànimes entre la majoria de models glo-

bals i al llarg de totes les estacions de l’any. De les projeccions de futur 

elaborades fins ara se’n desprèn el següent:

 - Per a la regió mediterrània, cal esperar disminucions de la precipitació 

mitjana anual del 12%.

 - Aquesta disminució serà més marcada a l’estiu, un 24%, que no pas a 

l’hivern, un 6%. 

 - A final de segle gairebé la meitat dels anys es considerarien com a 

“molt secs” prenent com a referència el clima actual.

 - En molt poques ocasions es donaran situacions que actualment cor-

respondrien a valors d’elevada pluviometria.

 - Entorn de l’any 2040 la precipitació podria disminuir entre un 4 i un 8%. 

 - Si s’observa els mapes presentats a la Figura 12, es pot destacar un 

marcat gradient latitudinal a la zona analitzada. A Catalunya i, per tant, 

a Barcelona es projecten disminucions de la precipitació entre un 10 i 

un 15%, en base anual.

 - A l’estiu, el descens de la precipitació seria encara més notable a la 

Península Ibèrica (de més del 30%, arribant fins i tot al 50%).

 - A l’hivern, bona part de la península es trobaria en una zona de poc 

canvi (entre 0 i el -5%).

 - La robustesa de les projeccions de la precipitació no és homogènia. La 

majoria dels models estan d’acord en indicar disminucions de preci-

pitació al sud d’Europa, incloent-hi la Península Ibèrica. En canvi, per 

a l’hivern hi ha aproximadament el mateix nombre de models que in-

diquen disminució i augment de precipitació: per això podem dir que 

per a aquesta estació, el resultat és més incert, o els canvis previstos, 

menys significatius.

TAULA 3 | CANVIS EN LA PRECIPITACIÓ: ESCENARI A1B PER A LA REGIÓ ME-
DITERRÀNIA. DIFERÈNCIES DE PERCENTATGE EN LA PRECIPITACIÓ ENTRE EL 
PERÍODE 2080-2099 I EL PERÍODE 1980-1999 

MESOS MÍN. PERCENTIL 50 MÀX. ESTACIONS 
HUMIDES (%)

ESTACIONS 
SEQUES (%)

desembre/gener/febrer -16 -6 6 3 12

març/abril/maig -24 -16 -2 1 31

juny/juliol/agost -53 -24 -3 1 42

setembre/octubre/novembre -29 -12 -2 1 21

Anual -27 -12 -4 0 46

Resum de les projeccions de 21 models (Calbó et al., 2010).

ALTRES MAGNITUDS D’INTERÈS DEL SISTEMA BIOFÍSIC

Indicadors de la tendència d’extrems climàtics

Els efectes del canvi climàtic a escala regional no només es poden abor-

dar a partir de l’anàlisi de la possible tendència experimentada per la tem-

peratura o la precipitació mitjana, sinó també a partir de la constatació de 

canvis en la freqüència i intensitat de diferents extrems climàtics.

 - Els indicadors mostren que a Barcelona hi ha una disminució en la 

freqüència i durada de períodes freds, un augment en la freqüència, 

intensitat i durada dels períodes càlids i, pel que fa referència a la pre-

cipitació, un cert augment en la intensitat de la precipitació. 

 - Hi ha una tendència positiva significativa en el nombre de dies amb 

pluja per sota de 10 mm, entre 1854 i 2005. 

 - No es detecta cap augment del nombre de dies de pluges fortes. 
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TAULA 4 | TENDÈNCIES DELS ÍNDEXS CLIMÀTICS APLICATS A LES DADES DIÀ-
RIES PRESES A L’OBSERVATORI FABRA DE BARCELONA (1914-2008) 

ÍNDEX OBSERVATORI FABRA

Dies de glaçada Disminució

Dies d’estiu Augment

Nits tropicals Augment

Durada estació de creixement Augment

Màxima anual de la temperatura màxima Augment

Màxima anual de la temperatura mínima Augment

Mínima anual de la temperatura màxima Augment

Mínima anual de la temperatura mínima Augment

Nits fredes Disminució

Dies freds Disminució

Nits càlides Augment

Dies càlids Augment

Durada de la ratxa càlida Augment

Durada de la ratxa freda Disminució

Amplitud tèrmica anual Augment

Índex Simple d’Intensitat de la precipitació Augment

Nombre de dies amb precipitació>20 mm ---

Només es mostren els índexs estadísticament significatius. Servei Meteorològic de Catalunya.

Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics 2008

Secades i evolució dels recursos hídrics

A banda de les projeccions sobre temperatura i precipitacions, un element 

important per a l’àrea metropolitana de Barcelona és el proveïment d’ai-

gua que depèn substancialment de la pluviometria, però que també depèn 

d’altres factors que tenen a veure amb l’augment previsible de l’evapo-

transpiració o l’augment de la superfície de bosc a les capçaleres dels rius.

Pel que fa al proveïment d’aigua en un estudi recent, es mostra una evo-

lució probable de les aportacions anuals al conjunt d’embassaments dels 

rius Ter i Llobregat, que abasten la regió metropolitana de Barcelona, al 

llarg del segle XXI i comparades amb les que s’han observat durant el 

segle XX.

Es veu una probable tendència a la baixa especialment a la segona meitat 

del segle XXI. Òbviament aquesta conclusió no porta a pensar que cada 

any l’aportació dels rius serà inferior, sinó que cap a mitjan segle XXI, de 

mitjana, les aportacions anuals tindran tendència a situar-se per sota de 

les que hi ha hagut durant el final del segle XX, amb una tendència que 

no es pot negligir.

FIGURA 14 | EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LES APORTACIONS ANUALS CONJUN-
TES ALS EMBASSAMENTS DELS RIUS TER I LLOBREGAT I POSSIBLE EVOLUCIÓ 
FUTURA AL LLARG DEL SEGLE XXI
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Font: Manzano 2009
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Pluges fortes i inundacions

En termes generals, el risc més gran d’aiguats i inundacions a Catalunya 

és a la costa i, per tant, l’àrea metropolitana de Barcelona també n’està 

afectada. Dels índexs climàtics calculats pel Servei Meteorològic de Cata-

lunya i referits a l’Observatori Fabra, l’evolució del valor màxim anual de la 

precipitació diària presenta una tendència positiva, però estadísticament 

no significativa; la màxima anual de la precipitació enregistrada en 5 dies 

consecutius té una tendència positiva, però no és significativa com tam-

poc ho és la tendència positiva del nombre de dies en què la pluja supera 

els 50 mm o dies de precipitació molt abundant, ni la tendència de la pluja 

total acumulada en els dies en què la pluja diària supera el percentil 95 

(dies molt plujosos) i el percentil 99 (dies extremadament plujosos). 

La precipitació total anual dividida pel nombre de dies amb pluja superior 

a 1 mm o Índex Simple d’Intensitat Diària, és l’únic índex relacionat amb 

pluges fortes que presenta una tendència positiva estadísticament signifi-

cativa. Malgrat això, atès que els altres índexs vinculats amb les precipita-

cions extremes no presenten, per ara, cap tendència. 

No es pot concloure que hi hagi un augment de precipitacions intenses i, 

per tant, no es pot afirmar que hi hagi un risc d’un possible augment de les 

inundacions catastròfiques atès que aquests esdeveniments són els que 

estan directament vinculats amb les variacions climàtiques.

Temporals de vent

Tradicionalment els temporals de vent són els esdeveniments meteorolò-

gics que comporten més informes dels serveis meteorològics per la seva 

repercussió en els danys i en les assegurances. A Barcelona són també 

importants per com estan relacionats amb els temporals marítims, l’afec-

tació de la costa (platges, captadors, etc.). Darrerament també s’ha pres-

tat més atenció cap als tornados, fenomen ben conegut i tradicional a 

casa nostra com es manifesta en les diferents denominacions d’aquests 

espectaculars fenòmens meteorològics en la nostra llengua: bufaruts, mà-

negues, esclafits, tornados, fiblons i cap de fibló. No s’han fet prediccions 

sobre l’evolució futura d’aquests fenòmens atmosfèrics, tot i que una con-

sideració purament estimativa i qualitativa pot fer pensar que l’augment 

de la temperatura de l’aire i de l’aigua del mar pot induir a tenir més 

freqüència de tornados i temporals de vent.

Pel que fa als temporals marítims, al voltant de Barcelona les ones més 

energètiques venen de l’est; això correspon a un recorregut del vent que 

impulsa les onades més llargues. Per tota la costa catalana, i és lògic pen-

sar que també per les costes de Barcelona, s’ha vist una tendència a una 

lleugera disminució en el nombre de tempestes severes, mentre que hi 

ha un lleuger augment en el nombre de tempestes moderades. La du-

ració mitjana de les tempestes moderades, en canvi, es manté constant, 

mentre que la de les tempestes severes tendeix a augmentar. Aquestes 

tendències no són estadísticament significatives perquè estan lligades al 

fet que el nivell del mar tampoc ha canviat de manera significativa durant 

els darrers setze anys a les costes de Barcelona (Sánchez-Arcilla 2010).

En un futur a mitjà termini, a Barcelona no s’esperen impactes físics im-

portants pel que fa als temporals de vent.

Onades de calor i altes temperatures

Es tracta d’un risc d’origen exclusivament meteorològic, que ha adquirit 

notable importància precisament per la seva vinculació amb el canvi cli-

màtic. La definició d’onada de calor és un esdeveniment que dura tres dies 

i nits consecutives o més, en què les temperatures màximes i mínimes 

superen el percentil del 90%-95% dels valors propis del període comprès 

entre juny i setembre. Tot i que sembla més probable que aquest tipus 

d’esdeveniments es donin en zones d’interior, sobretot tenint en compte 

que s’associen també amb episodis d’humitat baixa, a l’àrea metropolita-

na de Barcelona i a les poblacions litorals en general, no s’ha de menyste-

nir els efectes d’aquestes situacions meteorològiques problemàtiques per 

a la salut, especialment de població de risc, si s’hi afegeix el factor de la 

humitat i, per tant, de la temperatura de xafogor.

Una anàlisi de l’evolució de les temperatures màximes es pot fer a partir 

dels índexs que duen associats i calculats per la sèrie de l’Observatori Fa-

bra a Barcelona (des del 1913). L’evolució dels índexs climàtics relatius al 

nombre de dies d’estiu (temperatura màxima superior als 25ºC), a les nits 
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tropicals (temperatura mínima superior a 20ºC), als valors màxims de les 

temperatures màximes i mínimes diàries, al percentatge de dies en què 

màximes o mínimes es troben per sobre del percentil 90, al nombre de 

dies en un any en què, com a mínim, hi ha 6 dies consecutius amb màxima 

per sobre del percentil, i a l’amplitud tèrmica anual, indiquen un augment 

estadísticament significatiu de les onades de calor. 

Hi ha coincidència en tots els escenaris i tots els models en preveure 

un futur amb esdeveniments de temperatures altes i onades de calor. A 

més, si es té en compte que l’efecte illa de calor incideix en un augment 

d’aquest risc ens trobem que aquest és un dels riscos futurs pel que fa 

als impactes del canvi climàtic relacionats directament amb la incidència 

sobre la salut dels ciutadans.

Qualitat de vida i canvi climàtic

Les ciutats consumeixen la major part de l’energia mundial i són, global-

ment, la causa de la majoria de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

En aquest sentit, les accions que en l’àmbit local es poden dur a terme per 

afrontar el canvi climàtic es poden classificar en quatre apartats:

 - La ciutat, com a consumidora d’energia als edificis públics i a les instal-

lacions que gestiona, pot adquirir objectius i compromisos d’eficiència.

 - La ciutat, com a proveïdora de serveis, influeix en el desenvolupament 

d’infraestructures i ha de proporcionar serveis eficients, també des del 

punt de vista del canvi climàtic (transport, aigua, etc.)

 - La ciutat regula activitats a les quals posa preu, i això ha d’incidir de 

manera coherent en la reducció de l’impacte de les activitats, en les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle i en l’adaptació als canvis.

 - La ciutat és l’ens coordinador en els entorns econòmics on no és acto-

ra única i pot ajudar a establir mecanismes de col·laboració amb altres 

sectors.

Les aportacions al canvi climàtic de Barcelona es poden classificar en tres 

àmbits, cadascun dels quals té iniciatives específiques.

 - Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle: inclouen el diòxid de 

carboni, el metà, l’òxid nitrós i els halocarburs Els factors que contri-

bueixen a aquestes emissions són el trànsit, la generació i la conversió 

d’energia, el tractament de residus i de les aigües residuals i els siste-

mes de refrigeració, entre altres.

 - Emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades: són emissions cau-

sades per l’activitat de la ciutat i dels seus ciutadans; per exemple, les 

derivades per la generació d’energia lluny del punt de consum, o per a 

produir el ciment, l’acer, el vidre, etc. que s’usen en les infraestructures 

civils de la ciutat.

 - Canvis en la química atmosfèrica local i en l’albedo superficial de la 

ciutat: un exemple d’aquests processos és la generació d’ozó lligada 

a la lluminositat i als òxids de nitrogen de la ciutat originats pel trànsit 

i que també afecta de manera immediata la salut. Les cobertes dels 

edificis i d’elements urbans poden afectar l’albedo, és a dir la reflecti-

vitat de les superfícies de la ciutat, la qual cosa incideix en l’efecte illa 

de calor. El disseny de l’estructura urbana també té incidència sobre 

l’efecte illa de calor.

Malgrat que els impactes que indueix la ciutat sobre el clima terrestre són 

diversos i complexes, les emissions de gasos d’efecte hivernacle proce-

dents de l’augment continu del consum d’energia són dominants. A Barce-

lona, com a moltes altres ciutats, les emissions augmenten menys a causa 

de les activitats industrials que pel consum d’energia associat a l’enllume-

nat, la climatització dels edificis públics i privats i, sobretot, menys que pel 

transport. Les ciutats lògicament són una peça molt important i impres-

cindible pel que fa a les polítiques energètiques i, en conseqüència, de 

disminució d’emissions. 
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Els acords internacionals

La primera iniciativa a escala mundial per analitzar la influència de l’acti-

vitat humana sobre el clima va tenir lloc a Estocolm l’any 1972, durant la 

Conferència Mundial del Medi Ambient Humà. Tanmateix, no va ser fins 

l’any 1997 que es va signar el Protocol de Kyoto, l’acord internacional 

per avançar en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 

que s’emmarca en l’estratègia de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic 

(CMNUCC) subscrita el 1992 a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro. 

El compromís del Protocol és deixar d’emetre un 5% de les emissions de 

base del 1990 (un 8% de reducció per al conjunt de la UE), objectiu que 

s’ha d’assolir, a tot estirar, dins del període 2008-2012, ja que la vigència 

del Protocol de Kyoto finalitza aquest any. Atès, però, que la realitat de 

cada país és diferent, el compromís concret d’Espanya en aquest mateix 

període és no incrementar més del 15% les emissions en relació amb les 

del 1990. 

L’any 2005 va entrar en funcionament el mercat europeu de drets d’emis-

sió (aprovat per la Directiva 2003/87/CE), el qual estableix un règim per al 

comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea 

amb l’objectiu de complir també les obligacions derivades del Conveni 

marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic i del Protocol de Kyoto 

en el marc europeu. En aquest sentit, el mercat permet que dins dels 

inventaris d’emissions es pugui diferenciar les que provenen dels sectors 

sotmesos a la Directiva de les de la resta de sectors, anomenats sectors 

difusos (transport i domèstic). 

Així, la Directiva fa la distinció següent:

 - Sectors industrials sotmesos a la Directiva: combustió, generació elèc-

trica, acer, ceràmica, calç, ciment, paper, refineria de petroli i vidre. 

 - Resta de fonts emissores, que s’estructuren en els grups següents 

(sectors difusos): plantes de combustió de potència inferior a 20 MW, 

extracció i distribució de combustibles, ús de dissolvents, transport, re-

sidus, agricultura i altres fonts. 

El mateix any, els membres de la CMNUCC es van reunir a Montreal (Cana-

dà) per establir un grup de treball i seguiment orientat a definir els futurs 

acords més enllà del 2012. 

El desembre de 2007, en el marc de la reunió de la 13ª Cimera de la 

Terra celebrada a Bali (Indonèsia), els països participants van reorientar 

l’estratègia per fer front al canvi climàtic mitjançant un nou acord de llarg 

termini. Durant les reunions de treball celebrades a Pozman el desembre 

del 2008, i a Barcelona, el novembre del 2009 (BCN Climate Change Talks), 

es va aprovar un Pla de treball que havia de servir per culminar i consen-

suar un acord clau amb nous grans reptes per avançar cap a la mitigació 

del canvi climàtic. 

Havia de ser a la Cimera de Copenhaguen (la 15ª Conferència sobre el 

Canvi Climàtic - COP15) quan culminés aquest procés, però tot i els esfor-

ços duts a terme no es va arribar a cap gran acord de consens, si bé es 

va constatar la necessitat de crear mecanismes transparents en relació 

amb el mesurament i els inventaris d’emissions i reduccions comprome-

ses pels diferents països.

Queda pendent, per tant, la signatura d’un acord mundial que concreti uns 

nous objectius globals per al període post-Kyoto (2012-2020). Espanya és, 

a hores d’ara, un dels països que està més allunyat de complir el Protocol, 

ja que les seves emissions el 2008 superaven en un 40% les del 1990. 



PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE DE BARCELONA 2011-2020

38

FIGURA 15 | COMPROMISOS DE REDUCCIÓ DELS DIFERENTS PAÏSOS DE LA 
UNIÓ EUROPEA
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Les estratègies nacionals d’actuació

Amb l’objectiu de reduir els impactes del sistema energètic sobre el clima, 

a Europa ja fa anys que s’està treballant per millorar l’eficiència energètica 

i diversificar les fonts energètiques cap a sistemes menys contaminants 

o renovables, alhora que s’està actuant en la conscienciació social envers 

aquestes qüestions. 

Les institucions públiques, tant les d’ordre nacional o regional com les 

d’àmbit més local, tenen un paper fonamental en la consolidació de la 

nova cultura de l’energia (estalvi, eficiència, energies renovables i diversi-

ficació). Per adoptar una política ambiental i energètica eficaç, cal definir 

en primer lloc l’escenari de futur al qual es vol arribar i quins mecanismes 

seran necessaris per a impulsar aquesta estratègia.

En el cas d’Espanya i de Catalunya, els documents elaborats en els darrers 

anys per avançar en aquesta línia d’actuació són:

Revisió del Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015: on queden 

establertes les línies energètiques de Catalunya, així com el seu pla 

d’energies renovables i d’abastament energètic.

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Límpia. Hori-
zonte 2007-2012-2020: on es marquen les actuacions per a reduir les 

emissions de GEH, establir els mecanismes de flexibilitat per al desen-

volupament sostenible i impulsar l’ús racional de l’energia i l’eficiència 

energètica en la línia del que s’apunta al Plan de Acción 2008-2012 
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España.

Plan Nacional de Asignaciones i la Estrategia Española de Cam-
bio Climático y Energía Limpia (Ministeri de Medi Ambient, 2007): 

orientat a reduir les emissions en els sectors difusos (els que no estan 

sotmesos a la Directiva de comerç de drets d’emissions). 

Estrategia Española de Movilidad Sostenible (Ministeri de Foment, 
2008): on es fa una diagnosi del sistema de transport a Espanya i es 

plantegen mesures i iniciatives per a reduir el consum i les emissions 

associades al sector. 

Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012: on s’estableix 

l’objectiu de reduir a Catalunya -en aquest horitzó- 5,33 milions de t de 

GEH, mitjançant la redacció d’un conjunt de propostes sorgides d’un 

intens procés participatiu. 
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PRINCIPALS IDEES SOBRE CIUTAT I CANVI CLIMÀTIC

El canvi climàtic comporta una amenaça per a les infraestructures urba-

nes i per a la qualitat de vida dels ciutadans de Barcelona. 

Els impactes dels canvis ambientals associats a l’escalfament de l’atmosfera 

com l’augment del nivell del mar, les ones de calor juntament amb l’efecte illa 

de calor, els temporals marítims i de vent i, directament, l’augment de la tem-

peratura, posen en qüestió la qualitat de vida dels ciutadans i, especialment, 

fan augmentar el risc de problemes sanitaris per a sectors de la població amb 

més risc.

La manera en què creix i com funciona Barcelona és important pel que 

fa al canvi climàtic. 

L’ús de l’energia i quin mix hi ha en la seva producció incideix en les emissions 

de gasos d’efecte hivernacle. La densitat urbana i l’urbanisme de la ciutat són 

factors clau que afecten el consum d’energia, especialment pel que fa al trans-

port i a l’edificació. Per tant, projectes com el 22@ són emblemàtics quant als 

aspectes demostratius però també tenen importància en la seva repercussió 

com a valor absolut.

La manera en què els ciutadans vivim a la ciutat és molt important pel 

que fa a les emissions. Les emissions depenen dels estils de vida, és a 

dir, no és la ciutat ni la seva urbanització allò que determina únicament 

les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El lloc del qual prové l’energia de la ciutat és important. L’impacte del consum 

d’energia sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle depèn no només 

de la quantitat d’energia consumida sinó del lloc del qual prové l’energia i 

com ha estat generada. Barcelona té importants estructures de generació 

d’energia elèctrica molt a prop de la ciutat, la qual cosa n’augmenta l’eficièn-

cia. Les actuacions de l’Administració municipal relacionades amb la genera-

ció d’energies renovables, especialment la solar, per a la qual la ciutat és un 

referent internacional, avancen en aquest context.

Cal coordinar les accions locals amb els objectius de reducció GEH de les 

altres administracions. 

Cal coordinar els objectius de la ciutat i, per tant, dur a terme accions en 

consonància amb els objectius de reducció de les emissions de la Generalitat 

de Catalunya, actualment representats pel Pla català del canvi climàtic 2008-

2012. 

El compromís entre el creixement econòmic i les prioritats ambientals 

és a la ciutat on han de trobar l’equilibri òptim. 

La pol·lució impacta la competitivitat i l’atractiu de la ciutat, a banda d’incidir 

en la salut dels ciutadans. Però l’augment de l’activitat econòmica comporta 

més consum d’energia, més transport i, per tant, més pol·lució. Les infraes-

tructures importants per a Barcelona, com el Port i l’Aeroport, contribueixen, 

però, a que augmenti la pol·lució de l’aire i del transport.

Cal dur a terme avaluacions completes de les polítiques. 

Malgrat que és difícil i complicat, cal avaluar de manera integral els efectes 

d’algunes polítiques contra el canvi climàtic. 

Els plans estratègics de la ciutat han d’incorporar les aportacions i les 

vulnerabilitats al canvi climàtic. 

La planificació estratègica no pot deixar de tenir en compte el fenomen del 

canvi climàtic que és i serà un element present durant els propers anys, tant 

pel que fa als impactes com a les repercussions de les accions en la mitigació.

Es poden usar els mecanismes de flexibilitat que apareixen al Protocol 

de Kyoto. 

Per tal d’aconseguir crèdits de reducció d’emissions o possibles vies de fi-

nançament es poden fer servir mecanismes de desenvolupament net o d’im-

plantació conjunta. Barcelona acull una de les empreses més actives en la 

compravenda de drets d’emissions: Sendeco.

Barcelona pot col·laborar en la creació de mercats, productes i serveis 

eficients. 

Polítiques municipals de comprar productes de béns i serveis que incorporin 

criteris relacionats amb la gestió del canvi climàtic, integrar objectius ambi-

entals en l’explotació i la planificació de serveis municipals, com per exemple 

el transport, i la promoció d’iniciatives o la instal·lació d’empreses del sector 

verd, especialment en l’àmbit energètic que pot induir a innovació i llocs de 

treball.
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1.2.2 - ENERGIA I QUALITAT DE L’AIRE

Mentre que gasos com el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4) i l’òxid ni-

trós (N2O) tenen un impacte ambiental global, ja que potencien l’efecte hi-

vernacle, altres compostos tenen un efecte local que afecta principalment 

la salut de les persones per l’empitjorament de la qualitat de l’aire, en 

especial als nuclis urbans. Aquests contaminants són els òxids de nitrogen 

(NOX), el monòxid de carboni (CO), el diòxid de sofre (SO2), les partícules 

en suspensió (PS) o els compostos orgànics volàtils (COV) entre altres. La 

combustió d’hidrocarburs com la gasolina, el gas Particulate Matter oil, els 

gasos liquats del petroli o el gas natural, entre altres, a més de generar 

aquests compostos, n’afavoreixen la reacció amb l’oxigen i el nitrogen de 

l’aire i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

La qualitat de l’aire a Barcelona i l’àrea metropolitana

La qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona ha estat, des de final dels 

anys setanta, un dels principals problemes ambientals, com succeeix a la 

majoria de grans conurbacions del món. Un aire de baixa qualitat té una 

afectació directa sobre la salut humana.

La implantació de les primeres casetes de control de la qualitat atmosfèri-

ca a Barcelona es va dur a terme durant els anys 80 (Parc de la Ciutadella, 

1984, i Jardins Josep Trueta, 1988), sobretot per mesurar la concentració 

dels contaminants derivats de l’ús combustibles com el carbó o el fueloil 

(SO2). La gasificació de la ciutat, així com la millora dels processos indus-

trials i la renovació de les centrals de generació elèctrica van contribuir 

en els darrers anys a substituir aquests combustibles i consegüentment 

a reduir el SO2 a l’aire.

Ara bé, un dels principals canvis que ha experimentat la ciutat en els dar-

rers trenta anys i que ha influït sobre la qualitat de l’aire urbà ha estat 

l’augment del parc privat de vehicles a motor (agreujat per la major pro-

porció de vehicles dièsel), cosa que ha fet augmentar especialment les 

concentracions d’òxids de nitrogen i de partícules sòlides. El diòxid de 

sofre (SO2) s’ha mantingut com a contaminant residual.

A Barcelona, com en altres ciutats europees (París, Londres, Berlín o Rot-

terdam), se superen actualment els límits de concentració en mitjana 

anual d’NOX i PM10 (partícules menors de 10 μ) establerts per la UE per a 

protegir la salut (des de l’any 2010 els límits europeus de màxima concen-

tració mitjana anual són 40 μg/m3 en el cas dels NO2 i les PM10). Aquest fet 

exigeix que s’adoptin noves estratègies d’actuació a tots nivells -des dels 

fabricants de vehicles fins als legisladors-, per millorar la qualitat de l’aire 

de les àrees metropolitanes.

La legislació vigent (Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de 

l’ambient atmosfèric) planteja precisament unes pautes a seguir per tal de 

millorar la qualitat ambiental. En aquest context, l’any 2006 es va aprovar 

el Decret 226/2006 de declaració de diferents municipis de les comarques 

del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat 

com a Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric. Posteri-

orment, el juliol del 2007 el Departament de Medi Ambient i Habitatge 

va aprovar el Pla d’actuacions per a la millora de la qualitat de l’aire als 

municipis declarats Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfè-

ric. Aquesta nova normativa estableix dues zones: la zona 1 de protecció 

d’NO2 i PM10 (a la qual pertany Barcelona), i la zona 2 de protecció de PM10.

Tot i que l’objecte principal del Pla d’Actuació de la Generalitat de Cata-

lunya és reduir les immissions (concentració de contaminants que rep la 

població) dels NO2 i PM10 fins a ajustar-les als límits que estableix la legisla-

ció europea per a l’any 2010, les mesures plantejades també contribuiran 

a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i, per tant, afavoriran 

que es compleixi el Protocol de Kyoto a Catalunya.
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FIGURA 16 | ZONES DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC A 
CATALUNYA

zona 1: NO2 i PM10

zona 2: PM10

Vallès Oriental

Vallès Occidental

Barcelonès

Maresme

Mar Mediterrània

Baix Llobregat

Una de les eines per a avaluar la qualitat de l’aire és la informació pro-

porcionada pels punts de mesurament que conformen la Xarxa de Vigi-

lància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), creada per la 

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 

És un conjunt d’estacions fixes i mòbils per a la vigilància, la previsió i el 

mesurament de la contaminació atmosfèrica.

L’avaluació de la qualitat de l’aire mitjançant els sensors de la XVPCA) es 

fa comparant els nivells d’immissió mesurats al territori amb els objectius 

de qualitat de l’aire establerts per la UE. La XVPCA presenta dos tipus 

de resultats de les immissions segons els requisits legals: d’una banda, 

reporta les immissions de contaminants en mitjana anual tant per als NO2 

com per a les PM10 o les PM2,5 i, de l’altra, reporta mitjanes horàries (per 

als NO2), o diàries (per a les partícules) segons el contaminant mesurat, ja 

que la legislació actual estableix que en un any natural no es pot superar 

un determinat nombre de valors límit horaris o diaris.

A Barcelona hi ha onze estacions actives (automàtiques i manuals) de 

mesurament de contaminants atmosfèrics de l’Agència de Salut Pública 

de Barcelona incloses a la XVPCA. Entre les estacions de mesurament 

fixes automàtiques i manuals, i les unitats mòbils per a fer campanyes de 

mesurament d’immissions en llocs on no hi ha vigilància coberta per les 

estacions fixes, en total hi ha sis punts de mesurament d’NOX i deu punts 

de mesurament de PM10, més tres punts de mesurament de PM2,5.
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ELS GASOS I CONTAMINANTS D’EFECTE LOCAL

Els òxids de nitrogen (NOx) s’originen per la reacció a temperatures eleva-

des de l’oxigen i el nitrogen de l’aire. El 65% dels òxids de nitrogen emesos 

a Catalunya provenen dels motors de vehicles i es calcula que, en zones ur-

banes, el transport pot representar entre un 60% i un 70% del total d’emis-

sions.

Les partícules en suspensió poden ser partícules no cremades durant la 

combustió d’hidrocarburs o produir-se pel fregament de les rodes dels ve-

hicles amb l’asfalt, per la pròpia abrasió de l’asfalt, pels frens dels vehicles, 

per les obres o per la resuspensió de pols en els vials. Es poden classificar 

en Partícules Totals en Suspensió (PST, de diàmetre aerodinàmic ≥ a 100 

μm) i en partícules PM (Particulate Matter en anglès), que inclou diferents 

categories segons la mida que tinguin. Per exemple, PM10 correspon a les 

partícules de diàmetre inferior a 10μm, mentre que PM2,5 inclou les partícu-

les amb un diàmetre inferior a 2,5μm. Les partícules inferiors a PM10 afecten 

la salut, ja que poden penetrar en el sistema respiratori.

El monòxid de carboni (CO) es genera per la combustió incompleta de com-

bustibles a causa de la manca d’oxigen. És un contaminant típic de l’aire de 

les zones urbanes i un indicador del volum de trànsit. Els motors dels vehi-

cles són responsables del 85% del monòxid de carboni emès a Catalunya.

Els compostos orgànics volàtils (COV), com el CO, tenen el seu origen en la 

combustió incompleta del combustible. En transport representa aproxima-

dament el 50% de les emissions d’aquest gas.

El diòxid de sofre (SO2) es forma per l’oxidació del sofre que conté el com-

bustible, i la seva emissió és constant per a cada tipus de combustible. Els 

combustibles com el gas natural o el gas liquat del petroli (GLP) no n’eme-

ten perquè no en contenen, de sofre. Les emissions causades pel transport, 

però, només representen un 10% de les emissions totals d’aquest gas a 

Catalunya.

Els llindars de tolerància

Durant l’any 2008 es va aprovar la Directiva 2008/50/CE del Parlament 

Europeu i el Consell, relativa a la qualitat de l’aire i una atmosfera més 

neta a Europa. En aquesta Directiva s’ha refós la normativa vigent anterior 

(Directiva 96/62/CE, Directiva 1999/30/CE, Directiva 2000/69/CE, Directiva 

2002/3/CE i la Decisió 97/101/CE) excepte la Directiva 2004/107/CE sobre 

arsènic, cadmi, níquel, mercuri i hidrocarburs aromàtics policíclics. Aques-

ta llei també introdueix el mesurament de partícules en suspensió amb 

diàmetre inferior a 2,5 μ (PM2,5) i els seus objectius de qualitat de l’aire. 

Aquests límits establerts legalment per la Unió Europea responen a estu-

dis fets per l’Organització Mundial de la Salut (OMS):

NO2: estudis epidemiològics han revelat que els símptomes de bronqui-

tis en nens asmàtics augmenten en relació amb l’exposició prolongada 

al NO2. De la mateixa manera, la disminució del desenvolupament de 

la funció pulmonar també s’associa amb les concentracions de NO2 

observades actualment a ciutats europees i nord-americanes. Els llin-

dars recomanats per l’OMS són coincidents amb els marcats per la UE 

(mitjana anual de 40 μg/m3 i mitjana horària de 200 μg/m3).

PM10 i PM2,5: les partícules afecten a més persones que qualsevol al-

tre contaminant, i els seus principals components són els sulfats, els 

nitrats, l’amoníac, el clorur sòdic, el carbó, la pols de minerals i l’ai-

gua. Estan formades per una complexa mescla de partícules líquides 

i sòlides de substàncies orgàniques i inorgàniques en suspensió. Una 

exposició crònica a les partícules fa que augmenti el risc de malalties 

cardiovasculars i respiratòries, així com el càncer de pulmó. Els llindars 

recomanats per l’OMS per assolir un nivell de confiança del 95%, no 

són del tot coincidents amb els marcats per la UE, ja que l’OMS esta-

bleix un llindar en mitjana anual de 20 μg/m3 per a les PM10 i de 10 μg/

m3 per a les PM2,5, i una mitjana de 24 hores de 50 μg/m3 per a les PM10 

i de 25 μg/m3 per a les PM2,5.
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Les mesures d’actuació a Barcelona

Des de fa anys, l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions públi-

ques venen actuant sobre la millora de la qualitat atmosfèrica mitjançant 

diverses mesures. Així, s’ha incidit especialment en els focus industrials, 

s’ha modernitzat la planta de valoració energètica de residus, s’han subs-

tituït les centrals tèrmiques convencionals del Besòs per centrals tèrmi-

ques de cicle combinat (amb menys emissions de contaminants), i s’han 

promogut les energies renovables per mitjà, per exemple, de l’Ordenança 

solar tèrmica, així com l’estalvi i eficiència energètica mitjançant l’aplica-

ció dels projectes del Pla de Millora Energètica de Barcelona.

Tanmateix, cal tenir en compte que el principal focus emissor de conta-

minants és, a hores d’ara, el transport viari. Segons el Pla d’Actuació de la 

Generalitat de Catalunya associat a la Declaració de les Zones de Protec-

ció Especial de l’Ambient Atmosfèric, el transport terrestre contribueix en 

un 40% a les emissions d’NOX i en un 52% en el cas de les partícules en 

suspensió, i és el principal focus emissor d’ambdós contaminants.

S’han de destacar, però, els esforços que s’han fet en aquest sector per 

a reduir les emissions contaminants, ja que s’ha potenciat el transport 

col·lectiu amb la integració tarifaria i la millora de les xarxes de transport 

(bus, metro), i s’ha apostat per un canvi en els mitjans de transport dels 

ciutadans, ampliant la xarxa de carrils bici i potenciant el servei del Bicing, 

a més d’aplicar mesures de gestió de l’aparcament a gran part de la ciutat.

En tot cas, encara queda camí per recórrer -especialment en matèria de 

transport privat-, perquè la ciutat no se situa dins els estàndards de quali-

tat de l’aire marcats per Europa.

TAULA 5 | LÍMITS D’IMMISSIÓ ESTABLERTS PER LA UE A PARTIR DEL 2010

CONTAMINANT VALOR LÍMIT PUNTUAL VALOR LÍMIT MITJANA ANUAL

NO2
(RD 1073/2002)

Horari:
200 μg/m3

[Límit superació permès: 
18 vegades l’any]

40 μg/m3

[42 μg/m3 el 2009]

PM10
(RD 1073/2002)

Diari (24h):
50 μg/m3

[Límit superació permès: 
35 vegades l’any]

40 μg/m3

PM2,5
(Directiva 2008/50/CE)

-- Objectiu 2010: 25 μg/m3

Límit 2015: 25 μg/m3

Límit 2020: 20 μg/m3
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FIGURA 17 | EVOLUCIÓ DE LA CONCENTRACIÓ DE CONTAMINANTS (NO2)

[μg/m3]
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FIGURA 18 | EVOLUCIÓ DE LA CONCENTRACIÓ DE CONTAMINANTS (PM10)

[μg/m3]
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Font: Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental, Agència de Salut Pública i Departament de Medi 

Ambient. Ajuntament de Barcelona

La línia horitzontal de les gràfiques són els límits de 40 μg/m3 que s’han de complir 

a partir de 2010, segons el que estableix la UE.

1.2.3 - L’ENERGIA EN EL MARC NORMATIU

El PECQ s’emmarca en un marc normatiu complex amb referències rela-

tives a l’estalvi i l’eficiència energètica, l’ús de les fonts d’energia reno-

vable, la reducció dels gasos d’efecte hivernacle i la millora de la qualitat 

de l’aire. Les lleis i ordenances -de caràcter local, autonòmic, estatal o 

europeu- que tenen més rellevància actualment en aquests àmbits són 

les següents:

Sobre els edificis

 - Directiva europea 2002/91CE: la Directiva 2002/91CE del Parlament 

Europeu i del Consell de 16 de desembre del 2002 relativa a l’eficièn-

cia energètica dels edificis pretén fomentar l’eficiència energètica dels 

edificis actuant pel que fa a càlculs energètics i requisits mínims d’efi-

ciència, de certificació energètica i d’inspecció periòdica de calderes i 

sistemes d’aire condicionat.

 - Código Técnico de la Edificación (CTE): aprovat pel Reial decret 

314/2006, de 17 de març, i modificat parcialment pel Reial decret 

1371/2007, de 19 d’octubre. És el marc normatiu pel qual es regulen 

les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, in-

cloent-hi les seves instal·lacions, per a satisfer els requisits bàsics de 

seguretat i habitabilitat. Algunes de les exigències bàsiques que regula 

fan referència a la seguretat en cas d’incendi, a la protecció enfront del 

soroll i a l’estalvi energètic.

 - Decret d’ecoeficiència: a Catalunya, a més del CTE, hi ha aquest de-

cret (Decret 21/2006, de 14 de febrer) que regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis en matèria d’aigua, residus, 

materials i sistemes constructius.

 - Decret d’habitabilitat: aprovat l’any 2009 (Decret 55/2009 sobre les 

condicions d’Habitabilitat dels habitatges), en el qual es fixen alguns 

criteris referents a la sostenibilitat i l’estalvi energètic.

 - Ordenança de medi ambient de Barcelona (OMA): des de l’any 2011 

incorpora un títol d’energia on es recull l’Ordenança solar tèrmica amb 

l’objectiu de promoure i regular, a través de la normativa local, les 

instal·lacions d’energia solar de baixa temperatura per a produir aigua 
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calenta en edificis (normativa modificada el 2006), i la nova Ordenança 

solar fotovoltaica, que regula la incorporació de sistemes fotovoltaics 

en edificis de nova construcció i rehabilitacions en funció dels usos.

 - Reial decret 1826/2009: estableix uns requisits mínims de rendiments 

energètics dels generadors de calor. Des de l’1 de gener del 2010, es 

prohibeix la instal·lació de calderes amb unes característiques inferiors 

a uns nivells de rendiment especificats dins la normativa, i es limita 

la temperatura a l’interior dels establiments habitables que estiguin 

condicionats, situats als edificis i locals destinats a usos administratius, 

comercials i de pública concurrència.

 - Reial decret 47/2007: procediment bàsic per a la certificació d’efici-

ència energètica d’edificis de nova construcció. S’assigna a cada edifici 

una classe energètica d’eficiència que varia des de la classe A, per als 

més eficients, fins a la G, per als menys eficients.

Sobre els vehicles

 - Normativa d’emissions dels vehicles: Directiva 98/69/CE, sobre ve-

hicles per al transport de passatgers i dels vehicles lleugers), i Directiva 

99/96/CE, sobre vehicles per al transport pesant de mercaderies. A par-

tir del 1992 s’estableixen unes directives comunitàries per a controlar 

les emissions dels vehicles (directives Euro) i avançar cap a automòbils 

progressivament menys contaminants que satisfacin els requisits es-

tablerts en les directives sobre control d’emissions. Els valors màxims 

d’emissions i altres consideracions de tipus tècnic fixades per aquesta 

normativa són d’aplicació universal per al conjunt de vehicles nous, fa-

bricats en sèrie i posats en circulació en el mercat d’un Estat membre, 

però estan exclosos els altres que es troben ja en circulació o que 

estan destinats a l’exportació. 

L’adaptació als nivells d’emissió que establien les normatives Euro I 

(1992) i Euro II (1996) es va aconseguir amb ajustaments en els motors 

tradicionals. L’adaptació per part dels fabricants als nous estàndards 

d’emissions s’establia en un procés gradual en dues etapes (Euro III 

i Euro IV) que feien necessari el disseny de nous motors amb una efi-

ciència ambiental més elevada. L’Euro III va comportar una reducció 

significativa dels nivells d’emissions respecte a períodes anteriors i 

permetia, amb caràcter general a partir del 2001, preparar el camí per 

a la reducció definitiva d’emissions, que va tenir lloc en una segona 

fase, l’Euro IV, a partir del 2006. En alguns casos, la normativa permet 

que els nivells d’emissions establerts per l’Euro IV es puguin assolir, 

al seu torn, en dues etapes, la segona de les quals, anomenada Euro 

V, s’ha previst que es comenci a aplicar durant el desenvolupament 

d’aquest Pla.

Per a la reducció d’emissions de CO2, la Unió Europea va fer un acord 

amb l’ACEA (Associació Europea de Fabricants d’Automòbils) el 1998, 

en el qual aquesta es comprometia a arribar a una emissió mitjana de 

140 gCO2/km dels vehicles venuts a la Unió Europea l’any 2008. Aquest 

objectiu es va traduir en una reducció mitjana del 25% de les emissions 

de CO2 dels automòbils de nova matriculació en el període 1995-2008. 

A més, l’ACEA es comprometia a produir vehicles amb un nivell d’emis-

sions de 120 g/km a partir del 2000 i a revisar l’acord entre ambdues 

parts l’any 2003.

 - Directiva 2003/30/CE: fixa un objectiu del 5,75% d’utilització de bio-

combustibles, calculat sobre la base del contingut energètic de tota la 

gasolina i tot el gasoil comercialitzat al mercat per al transport, amb 

data màxima el 31 de desembre del 2010.

 - 2009/28/CE, de 23 abril del 2009. Article 3: diu que cada Estat mem-

bre ha de vetllar perquè, l’any 2020, la quota d’energia que procedeixi 

de fonts renovables en els tipus de transport sigui, com a mínim, l’equi-

valent al 10% del seu consum final en el transport.

 - 2009/28/CE, de 23 d’abril del 2009. Article 17: proposa una reduc-

ció de gasos d’efecte hivernacle derivada de l’ús de biocarburants i 

biolíquids d’un 50% com a mínim, a partir de l’1 de gener del 2017. A 

partir de l’1 de gener del 2018 aquesta reducció s’ampliarà fins al 60% 

per als biocarburants i biolíquids obtinguts en instal·lacions que hagin 

començat a produir-los a partir del 2017. 

 - 2009/28/CE, de 23 d’abril del 2009 Article 5: la quantitat d’energia 

consumida en aviació es considerarà que no sobrepassa el 6,18%, en 

proporció al consum final brut d’energia de l’Estat membre.

 - Pla d’activació de l’estalvi i de l’eficiència energètica 2008-2011: 

aprovat al Consell de Ministres durant la sessió de l’1 d’agost del 2008, 

amb l’objectiu de disposar en el territori estatal d’un milió de vehicles 

elèctrics per al 2014, entre altres mesures.



PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE DE BARCELONA 2011-2020

46

Sobre les mesures d’eficiència energètica

 - Reglament (CE) N o 859/2009 de la Comissió, de 18 de setembre 
del 2009+ Reglament (CE) N o 244/2009 de la Comissió, de 18 de 
març del 2009: estableix requisits de disseny ecològic per a la comer-

cialització de làmpades d’ús domèstic no direccionals, per a usos no 

domèstics i quan s’integren en altres productes. Es retiraran progres-

sivament les bombetes d’incandescència segons potència fins al 2012, 

any en què s’aplicarà a totes les potències.

 - Reial decret 1890/2008, del 14 de novembre: aprova el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les se-

ves instruccions tècniques EA-01 i EA-07. Aquest reglament s’aplica a 

les instal·lacions de més d’1kW de potència següents: enllumenat ex-

terior (a les que es refereix la ITC-BT 09), les fonts (objecte de la ITC-BT 

31), i l’enllumenat festiu i nadalenc (previstes a la ITC-BT 34).

 - UNE 16001, Sistemes de gestió energètica, requisits i orientació 
per al seu ús: norma oficial europea per a sistemes de gestió d’ener-

gia que ha substituït totes les normes anteriors, incloent-hi l’antiga 

norma UNE 216301.

Sobre els edificis públics

 - Pla d’activació de l’estalvi i de l’eficiència energètica 2008-2011, 
aprovat al Consell de Ministres a la sessió de l’1 d’agost del 2008: 

estableix l’objectiu obligatori per part de l’Administració General de 

l’Estat d’una reducció del 10% del consum elèctric, efectiva la prime-

ra meitat del 2009 respecte al mateix període del 2008. Aquest nivell 

d’estalvi es mantindrà de manera permanent en aquest trienni.

Sobre els residus

 - Les principals lleis que regulen la gestió dels residus són la Direc-

tiva marc de residus (Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i 

del Consell de 19 de novembre del 2008); la Directiva 1999/31/CE del 

Consell de 26 d’Abril del 1999 (relativa a l’abocament de residus); la 

Llei 62/2003 de 30 de desembre (de mesures fiscals, administratives 

i de l’ordre social, on es modifiquen determinats aspectes de la Llei 

10/1998); el Pla nacional integrat de residus 2008 - 2015 [PNIR] del Con-

sell de Ministres de 26 de desembre del 2008; la Llei catalana 6/1993 

de 15 de juliol (reguladora dels residus) i modificada per la Llei 15/2003 

de 13 de juny i per la Llei 9/2008 de 10 juliol; el Decret legislatiu 1/2009 

de 21 de juliol; i la Llei 8/2008 de 10 de juliol (sobre el finançament de 

les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre deposi-

ció dels residus).

Sobre la contaminació atmosfèrica

 - Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’Actuació per a 

la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats Zones de Pro-

tecció Especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, 

de 23 de maig. Juntament amb el Decret 203/2009, de 22 de desem-

bre, pel qual es prorroga el Pla d’Actuació per a la millora de la qualitat 

de l’aire als municipis declarats Zones de Protecció Especial de l’ambi-

ent atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.

 - Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren Zones de Pro-

tecció Especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les co-

marques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix 

Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules. 

 - Reial decret 1073/2002 del 18 octubre, sobre avaluació i gestió de 

la qualitat de l’aire ambient en relació amb el diòxid de sofre, diòxid de 

nitrogen i òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè i monòxid de carbó, 

que transposa les directives 96/62/CE, 99/30/CE i 00/69/CE.

 - Decret 397/2006, de 17 d’octubre, d’aplicació del règim de comerç 

de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i de regulació del 

sistema d’acreditació de verificadors d’informes d’emissió de gasos 

amb efecte d’hivernacle.
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1.2.4 - ELS REFERENTS INTERNACIONALS

Barcelona, a l’hora de definir la seva estratègia energètica, no actua de 

manera aïllada en el món, sinó que pren com a referència actuacions du-

tes a terme per altres ciutats. Per aquest motiu, durant l’elaboració del 

PECQ s’ha fet un estudi comparatiu internacional (benchmarking) per a 

analitzar com actuen altres ciutats en matèria de canvi climàtic i d’efici-

ència energètica. 

Les ciutats han estat escollides segons dos criteris: les que han mostrat 

públicament la seva preocupació per temes relacionats amb l’ambient i la 

sostenibilitat (per exemple que pertanyin al ICLEI, que integrin una Agenda 

21 local, etc.); i les que han redactat en els últims cinc anys algun pla o 

programa sobre energia, canvi climàtic i qualitat atmosfèrica.

La relació de ciutats objecte de comparació han estat, en aquest sentit, 

les següents: Londres, París, Viena, Estocolm, Friburg, Amsterdam, Nova 

York i Sydney. Pel que fa al nombre d’habitants i superfície de les ciutats 

i les seves àrees metropolitanes, cap de les ciutats analitzades presenta 

condicions similars a les de Barcelona. Viena té un nombre d’habitants 

semblant però, en canvi, és molt més extensa. 

Els noms dels plans presenten una àmplia diversitat. No obstant això, 

s’identifiquen dos grups: els que utilitzen un nom més tradicional i els que 

identifiquen un nom o, fins i tot un eslògan, més atractiu des d’un punt de 

vista comunicatiu. 

La majoria de plans plantegen un horitzó a llarg termini i un altre a curt 

o mitjà termini. Estocolm en té un tercer a molt curt termini (només dos 

anys després de l’aprovació del pla). L’horitzó més llunyà se situa el 2050 

(4 plans), seguit del 2030 (2 plans). Tots els horitzons intermedis se situen 

entre 2010 i 2020, excepte el d’Estocolm (2005/2030).

Els objectius de tots els plans són iguals des d’un punt de vista concep-

tual (excepte Viena), i se centren en la reducció de les emissions de CO2 

respecte les d’un any de referència. Quantitativament, però, són molt dife-

rents. Els que es marquen objectius de reducció més alts són París (75%), 

Sydney (70%), Estocolm (60-80%) i Londres (60%).

En general, tots els plans inclouen aspectes d’energia i canvi climàtic. La 

qualitat atmosfèrica està inclosa implícitament en la majoria de plans 

(incorporen mesures de reducció de la contaminació de l’aire), tot i que 

explícitament només l’inclouen Friburg i Nova York, que la tracten com 

un apartat específic. La majoria de plans presenten un abast més ampli. 

Altres temes que també es tracten són la gestió dels residus, la gestió de 

l’aigua o el turisme.

Amb relació a les fonts energètiques, la majoria de plans tracten el petroli 

i el carbó (excepte Friburg), el gas natural (excepte Estocolm) i la biomassa 

(excepte Estocolm i Sydney). Les fonts més considerades són la solar tèr-

mica (7 plans); la solar fotovoltaica, l’eòlica i els biocombustibles (6 plans). 

La hidroelèctrica (4 plans), la mareomotriu i la geotèrmica (2 plans) són les 

menys considerades. La majoria dels plans (6) consideren l’hidrogen com 

una alternativa vàlida a llarg termini per a substituir la tecnologia actual, 

basada principalment en el petroli dels motors dels automòbils. Pel que fa 

a la generació elèctrica, totes les ciutats aposten clarament per la coge-

neració, si bé només dues es plantegen l’autogeneració.

La meitat dels plans analitzats inclouen mesures de captació i emmagat-

zematge de CO2 (mitjançant la plantació de boscos), però sempre com 

a mesures complementàries. Pel que fa a mesures d’adaptació al canvi 

climàtic, només n’inclouen París, Nova York i Sydney.

Tots els plans d’acció es basen principalment en l’eficiència energètica en 

l’edificació i en mesures del transport i la mobilitat. La majoria incorporen 

mesures en les edificacions tant del sector privat (habitatge), com del sec-

tor públic (oficines, equipament, habitatge i altres edificis municipals) i del 

sector comercial (locals). 
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TAULA 6 | ELS REFERENTS INTERNACIONALS DEL PECQ

CIUTAT (població) ÀMBITS TRACTATS

Energia Clima Aire

LONDRES (7.684.000)
 The London Plan - 2004

Sí Sí Sí

PARÍS (2.167.000)
 Paris Climate Plan - 2007

Sí Sí No

VIENA (1.670.300)
 Urban Energy Efficiency Programme - 2006

Sí No No

ESTOCOLM (798.700)
 Stockholm’s Action Programme against Greenhouse Gas 

Emissions - 2003

Sí No No

AMSTERDAM (751.700)
 Amsterdam Climate Programme - 2007
 Air Quality Plan - 2006

Sí Sí Sí

FRIBURG (217.500)
 Freiburg Green City. Approaches to Sustainability - 2007
 The Clean-Air Plan - 2006

Sí Sí Sí

NOVA YORK (8.214.400)
 Plan NYC. A greener, greater New York - 2006

Sí Sí Sí

SYDNEY (164.500)
 Environmental Management Plan - 2007

Sí Sí No
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2.1 - L’àmbit d’anàlisi
2.1.1 - EL CONTEXT: LA CIUTAT

Les ciutats i grans conurbacions han esdevingut en els darrers anys els 

grans consumidors energètics arreu del món. Segons les estimacions dels 

experts, un 75% de l’energia mundial es destina a mantenir la complexa 

organització de les ciutats, on ja hi viuen més de 60% dels habitants.

Cal tenir en compte, a l’hora d’analitzar el metabolisme de les ciutats, 

que aquestes tenen un funcionament sistèmic, semblant al de qualsevol 

ecosistema natural, pel que fa a la demanda de recursos, aigua, energia i 

també informació, i a la generació de residus sòlids, líquids i gasosos. Això 

sí, molt més complex, ja que la capacitat dels humans de concentrar acti-

vitats i usos en determinats territoris supera habitualment la capacitat de 

càrrega d’aquests indrets; és a dir, la possibilitat de satisfer les necessitats 

i d’assumir els productes residuals amb els recursos propis. Aquests flu-

xos determinen, per tant, la relació de la ciutat amb l’exterior.

Ara bé, les ciutats modernes tenen malauradament un metabolisme lineal, 

i aquesta és, precisament, una de les principals causes de la seva alta de-

manda de recursos, ja que no hi ha un ús més eficient ni una reutilització 

dels recursos introduïts al sistema, com tampoc un aprofitament racional 

dels recursos naturals autòctons i renovables, en especial els energètics.

Les ciutats tenen, per tant, una gran oportunitat d’esdevenir més eficients 

fent un ús més racional dels recursos que tenen al seu abast, amb els 

avantatges que això comporta quant a estalvi d’energia i reducció de l’im-

pacte ambiental que tenen, sobretot pel que fa a les emissions de caràcter 

local (contaminació) i global (canvi climàtic). Per avançar en aquesta línia, 

pot actuar en diversos àmbits, com la reducció de la demanda de trans-

port en vehicle privat, la diversificació dels centres de generació d’energia, 

la valoració energètica dels residus, l’aprofitament de les fonts renovables, 

la millora de l’eficiència dels edificis i instal·lacions públiques o el foment 

de les zones verdes urbanes, entre d’altres

Aquest nou escenari exigeix també una implicació activa per part de l’Ad-

ministració local, de manera que no sigui tan sols un simple consumidor 

més en el mercat energètic. La seva participació com a gestora i legis-

ladora és, certament, necessària, però també ho és que tingui un paper 

rellevant en la innovació, la planificació, l’educació o la promoció. 

Les ciutats tenen, una gran 
oportunitat d’esdevenir més 
eficients fent un ús més 
racional dels recursos que 
tenen al seu abast, amb 
els avantatges que això 
comporta quant a estalvi 
d’energia i reducció de 
l’impacte ambiental que 
tenen, sobretot pel que fa 
a les emissions de caràcter 
local (contaminació) i global 
(canvi climàtic)
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2.1.2 - BARCELONA EN EL TERRITORI

Barcelona està situada al Pla del mateix nom que s’estén, de nord a sud, 

entre les conques fluvials del Llobregat i el Besòs, i d’est a oest, entre la 

Serralada de Collserola i el mar. Ocupa una superfície de 101 km2, i les 

dimensions màximes de la ciutat són d’uns 8 km entre Collserola i el Port, 

i de 9 km entre Montjuïc i el riu Besòs. 

L’àrea d’influència barcelonina, tanmateix, va més enllà dels límits ad-

ministratius de la ciutat. En els darrers quaranta anys ha tingut lloc un 

fenomen característic de les grans urbs d’arreu del món, el de la metro-

politanització, de manera que Barcelona ha esdevingut el centre d’un gran 

sistema urbà en què les poblacions -i, fins i tot, les comarques- veïnes 

s’han configurat com una nova realitat geogràfica. 

Aquest fet ha comportat un procés de prolongació de la trama urbana 

amb importants implicacions ambientals sobre el territori. Les possibles 

referències territorials actuals de Barcelona, per tant, depenen de l’àmbit 

considerat: el municipi mateix, la comarca del Barcelonès, l’Àrea Metro-

politana o les comarques que conformen l’anomenada Regió Metropolita-

na. Així, qualsevol decisió política urbanística i territorial que es prengui o 

qualsevol canvi socioeconòmic que s’esdevingui en el conjunt d’aquest 

territori té una repercussió clara en el funcionament i la dinàmica de Bar-

celona. 

Aquesta realitat es constata de manera especial en matèria de planificació 

i gestió de recursos naturals o de serveis que tenen un clar component 

ambiental com la recollida i el tractament residus, el subministrament 

d’aigua potable i el tractament de les aigües residuals, la xarxa d’espais 

naturals o la mobilitat i el transport públic col·lectiu. L’energia, tal com 

succeeix en els sistemes naturals, és el motor que mou aquest conjunt 

d’activitats fonamentals per al manteniment i funcionament quotidià del 

sistema urbà, motiu pel qual la planificació, l’ordenació i la urbanització 

del conjunt d’elements que configuren el territori tenen una incidència 

especial sobre el consum final i la consegüent generació d’emissions.

Si bé és complex intervenir sobre la ciutat ja construïda, les noves trans-

formacions urbanístiques i els nous barris han de ser dissenyats i gestio-

nats amb criteris de sostenibilitat, amb l’objectiu de reduir el consum de 

recursos naturals i d’energia, així com els seus impactes socioambientals. 

En l’àmbit energètic, per exemple, Barcelona ha incorporat en els darrers 

anys nous criteris d’actuació a l’hora d’impulsar els projectes urbans -per 

exemple, en el desenvolupament de barris com el de Vallbona-, i ha intro-

duït innovacions tecnològiques i normatives que han tingut un impacte 

significatiu en el sector, com les xarxes de climatització centralitzada (dis-

trict heating and cooling) o l’Ordenança solar tèrmica, entre altres.

En aquest context, es fa necessari, per tant, anar més enllà i reflexionar 

sobre la manera en què l’evolució urbanística i l’ordenació territorial han 

d’incorporar el vector energia, el canvi climàtic i la qualitat de l’aire.
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EL PLA GENERAL METROPOLITÀ

Barcelona i vint-i-sis municipis més de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

regeixen el seu urbanisme pel Pla general metropolità d’ordenació urbana 

(PGM), instrument urbanístic aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanis-

me de Barcelona el 14 de juliol del 1976.

El PGM continua vigent, tot i que al llarg dels anys ha experimentat nom-

broses modificacions -com també les normes urbanístiques de cada muni-

cipi- per tal adaptar-se a l’evolució d’un territori complex en què els nuclis 

urbans i els d’activitat econòmica conviuen amb espais naturals de molta 

vàlua ecosistèmica.

2.1.3 - LA POBLACIÓ

La ciutat de Barcelona va passar de poc més de mig milió d’habitants a 

principi del segle XX, a més d’1,9 milions a final dels anys setanta, per la 

importància dels corrents migratoris.

A partir del 1980 i durant dues dècades, la ciutat va experimentar un re-

trocés demogràfic. Aquest fenomen no s’havia produït en cap moment 

del segle XX, i el van provocar dos motius diferents que van convergir 

en aquest període: el fre dels processos immigratoris que havia experi-

mentat la ciutat, aturats per la crisi que es viu en aquells moments; i el 

procés de desconcentració urbana, tant de les activitats productives com 

les residencials, fenomen que progressivament ha consolidat una estruc-

tura de regió metropolitana marcada per un gran increment dels fluxos 

de mobilitat.

A principi del 2000 la situació torna a canviar, al costat, aquesta vegada, 

de la immigració estrangera, esperonada per un gran increment de l’ofer-

ta d’ocupació. Simultàniament, es registra una lleugera recuperació de la 

taxa de natalitat. El nombre de llocs de treball ubicats a la ciutat va arribar 

al seu màxim històric durant l’any 2007 i el primer semestre del 2008, as-

solint la xifra d’1,1 milions, xifra que ha anat disminuint progressivament 

amb la crisi econòmica.

Actualment, Barcelona té entorn d’1,6 milions d’habitants, lluny encara del 

màxim demogràfic d’1,9 milions que va assolir el 1979, però amb un estoc 

residencial molt superior al d’aquell moment a causa de la reducció de 

la mitjana de membres per llar. Així, la taxa de creixement de la població 

entre el 1992 i el 1999 va ser negativa (-1,15% anual), mentre que la de 

1999 al 2009 va ser lleugerament positiva (0,8% anual), però sense assolir 

encara els valors del 1992.

Com arreu de Catalunya i de l’Estat espanyol, la llarga caiguda de la taxa 

de natalitat ha transformat la tradicional piràmide d’edats de les ciutats 

en una figura en forma d’urna, situant l’edat mitjana de la població de 
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Barcelona en 43,1 anys, força elevada si es compara amb la mitjana cata-

lana que és de 40,3 anys, o amb la de la resta de l’àmbit Metropolità de 

Barcelona que se situa entorn dels 39 anys.

Per grups d’edat, un 11,8% de la població tenia l’any 2009 entre 0 i 14 

anys, un 4,0% entre 15 i 24 anys, un 63,9% entre 25 i 64, i un 20,3%, 65 

anys o més. Nou Barris, Horta-Guinardó i l’Eixample són els districtes amb 

més percentatge de gent gran (65 anys i més), si bé en tots els districtes, 

excepte Ciutat Vella, aquest sector de la població representa més del 19%. 

Sarrià-Sant Gervasi és el districte amb més nens (0 a 14 anys) i l’Eixample, 

el que té més gent jove (15 a 24 anys).

FIGURA 19 | EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE BARCELONA (1900-2009)
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Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

La immigració ha augmentat fins a representar un 17% de la població total 

de la ciutat, si bé l’actual conjuntura econòmica està frenant el procés 

migratori, especialment el procedent dels països en desenvolupament. Tot 

plegat fa de Barcelona una ciutat de gran complexitat social, multicultural 

i amb unes pautes d’inserció en els mercats de treball i de l’habitatge 

molt diversificats. Aquest fet és rellevant a l’hora d’avaluar l’evolució del 

consum energètic a la ciutat, ja que el comportament social envers l’ús 

que es fa de l’energia va molt associat a la intensitat de consum energètic 

de la societat, i cada cultura interpreta sovint l’ús de l’energia de manera 

diferent.

FIGURA 20 | EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE BARCELONA (1992-2008)
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Els districtes amb més densitat de població són l’Eixample i Gràcia (35.695 

i 29.478 hab/km2, respectivament), mentre que Sarrià-Sant Gervasi i Sants-

Montjuïc són els que tenen menys densitat (7.161 i 7.950 hab/km2, res-

pectivament).

FIGURA 21 | DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE BARCELONA PER DISTRICTES 
(2009)
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Nou Barris 10,4 %

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

FIGURA 22 | DENSITAT DE POBLACIÓ PER DISTRICTES (2009)
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2.1.4 - EL PARC D’EDIFICIS

La superfície de sostre construït a Barcelona ha tingut al llarg de la seva 

història un creixement sostingut, tot i haver-hi moments de gran construc-

ció marcats per èpoques de transició, onades migratòries o grans creixe-

ments urbanístics.

En els últims anys la construcció ha estat més moderada, amb valors anu-

als de creixement inferiors a l’1%. Això no obstant, entre els anys 1999 i 

2007 es van construir aproximadament 3,2 milions de m2 de sostre nou a 

Barcelona, arribant així als 121,35 milions de m2. Segons la base de dades 

del cadastre, més de la meitat és sostre residencial (62,7 milions de m2), 

seguit dels locals destinats a usos industrials i a garatges i magatzems 

(22,9 milions de m2). Destaca també la gran superfície destinada al sector 

comercial i d’oficines (8,2 i 6 milions de m2, respectivament).

FIGURA 23 | SUPERFÍCIE DE SOSTRE A BARCELONA (2007)
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FIGURA 24 | EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ PER ANTIGUITAT DE LA SUPERFÍCIE DE SOSTRE CONSTRUÏT A BARCELONA (1900-2007)
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� Si es comparen les dades de sostre segons ús amb els valors de l’any 1999, es 

posa de manifest que, en els darrers anys, Barcelona ha experimentat una reducció 

significativa de la superfície de sostre industrial (-0,8% anual) -acompanyada d’una 

terciarització del parc d’edificis- i, en canvi, un augment del sostre d’oficines, co-

mercial i esportiu. Destaca el sector comercial, amb un creixement del 4,5% anual, 

el qual va passar dels 5,7 milions de metres quadrats l’any 1999 als 8,2 milions 

l’any 2007. El sector residencial també ha augmentat la superfície en aproximada-

ment 1,4 milions de metres quadrats.
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2.1.5 - ELS FACTORS ECONÒMICS

Barcelona es troba immersa en un llarg procés de canvis demogràfics i 

socials, que han transformat també el seu model econòmic. La ciutat man-

té una estructura econòmica diversificada, en contraposició amb altres 

grans metròpolis que depenen de manera crítica d’un o dos subsectors. 

Barcelona encapçala la transformació terciària de l’economia catalana.

Els sectors econòmics i el mercat laboral

Globalment, destaca la important presència dels serveis empresarials, els 

quals aporten un 25% del sector terciari i més d’un 20% del total de l’eco-

nomia de la ciutat. Els serveis hotelers i comercials són també un tret molt 

significatiu d’aquest procés de terciarització. En termes quantitatius, el 

creixement del PIB a Barcelona ha estat d’una mitjana del 2,5% entre l’any 

2001 i el 2008, situant-se en 63.100 M€ l’any 2008. El PIB per càpita va ser, 

el mateix any, un 38% superior a la mitjana catalana, fet que indica l’elevat 

grau de concentració d’activitat a la ciutat. 

Tot i aquest creixement del PIB, entre el 1991 i el 2006, Barcelona ha dismi-

nuït la seva participació en l’economia catalana, ja que ha passat d’aportar 

un 36,5% del PIB al 29,2%. Això ha estat conseqüència de més descentra-

lització de l’activitat productiva per tot Catalunya. Cal assenyalar, però, 

que l’any 2008, quan ja es feia evident el canvi de conjuntura del cicle 

econòmic, la comarca del Barcelonès va ser la més dinàmica econòmi-

cament de Catalunya, i va créixer un 1,7% quan el global de Catalunya va 

ser d’un 0,2%. 

Si s’analitza el grau tecnològic de les indústries i serveis, Barcelona és cap-

davantera en tecnologia i coneixement, amb un teixit industrial que té un 

10% dels llocs de treball d’alta intensitat tecnològica i un 41% d’intensitat 

mitjana-alta. En el sector terciari també es denota la tendència a l’especi-

alització en activitats, amb un 5% dels serveis basats en alta tecnologia i 

un 43% en el coneixement.

FIGURA 25 | DISTRIBUCIÓ DEL PIB DE BARCELONA EN EL CONTEXT CATALÀ 
(2008)

Barcelona Resta Barcelonès Resta CatalunyaResta RMB

Comerç 10,6 %

Hoteleria 7,8 %Serveis
públics
15,1 %

Altres
serveis 5,9 %

Transport/
comunicació 10 %

Intem.
financera 8 %

Servei
empreses 25,1 %

� Serveis � Construcció � Indústria � Primari

82
,4

%

71
,4

%

54
,8

%

63
,6

%

3,
6%

21
,5

%

14
% 20

,2
%

34
,9

%
0,

5% 3,
8%

8,
4%

9,
7%

11
,5

%

Font: Idescat i Caixa Catalunya

FIGURA 26 | EVOLUCIÓ DEL PES DE BARCELONA EN L’ECONOMIA CATALANA 
(19991-2008)
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FIGURA 27 | DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS EMPRESARIALS PER INTENSITAT 
TECNOLÒGICA (2009)
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Pel que fa a l’evolució de l’ocupació, entre l’any 2000 i el 2007 el nombre 

de llocs de treball ubicats a Barcelona va créixer en un 15%. De fet, el pri-

mer trimestre del 2008 es va arribar a prop de l’1,1 milions, si bé l’actual 

situació econòmica ha provocat una reducció d’aquesta xifra que, a final 

del 2009, se situava en uns 997.000.

La taxa d’atur, d’altra banda, se situa en un 15% de la població activa. Es 

tracta d’una xifra inferior a la mitjana catalana i està molt per sota de la 

que es dóna globalment a Espanya. La llarga etapa de creixement econò-

mic havia comportat un descens continuat de la taxa d’atur, la qual havia 

arribat a situar-se en un 5,8% durant el 2007, un nivell molt proper a la 

plena ocupació. 
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FIGURA 28 | EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR A BARCELONA (1994-2009)

9,0

7,0

13,0

11,0

17,0

15,0

21,0

19,0

25,0

23,0

5,0

Espanya Catalunya Barcelona

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

18
,8

17
,0

15
,2

Font: Enquesta de Població Activa (EPA)

La crisi, però, ha portat un increment de l’atur, semblant al de Catalunya 

i Espanya. De fet, el sector del transport, els sectors relacionats amb els 

serveis socials, sanitaris o educatius i, globalment, els que tenen a veure 

amb els serveis públics, són els que més han augmentat. Un altre sector 

que també ha tingut un augment important és el de l’hostaleria, fet que 

revela el creixent pes de les activitats turístiques a la ciutat. 

En canvi, els serveis a les empreses, que són els més importants de l’es-

tructura productiva de la ciutat, i que havien crescut molt fins el 2007, 

s’han vist afectats per la conjuntura immobiliària. El comerç i els serveis 

personals s’han vist molt condicionats per la caiguda de la demanda, 

mentre que el sistema financer mostra les seves dificultats i la necessitat 

d’una reconversió.

FIGURA 29 | EVOLUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL PER SECTORS A BARCELONA 
(2001-2009)
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FIGURA 30 | EVOLUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL INDUSTRIALS PER SECTORS 
PRODUCTIUS (2002/2009)
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FIGURA 31 | EVOLUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL TERCIARIS PER SECTORS 
(2002/2009)
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Aquesta evolució del mercat laboral ha comportat també un augment de 

la mobilitat laboral. Barcelona atrau residents d’altres indrets, però tam-

bé és molt significatiu el nombre de barcelonins que treballen fora de la 

ciutat. Tant les entrades com les sortides per motius laborals mostren un 

creixement progressiu del nombre de desplaçaments, fet que repercuteix 

en el consum d’energia i les emissions del transport.

FIGURA 32 | EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT LABORAL A BARCELONA (1986-
2008)
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L’activitat del sector turístic

El context econòmic i sociocultural dels darrers anys ha afavorit la projec-

ció internacional de la ciutat. A més, el desenvolupament d’infraestructu-

res de transport com l’Aeroport, el Port i el tren d’alta velocitat han bene-

ficiat el creixement de la demanda turística de Barcelona. L’efervescència 

dels transports low cost a tota Europa, l’increment del nombre de viatges 

al món i la popularització de les estades curtes en centres urbans han 

contribuït també al seu èxit turístic.

Si s’analitza l’evolució del nombre de viatgers i de pernoctacions a la ciu-

tat, es veu que gairebé s’han quadruplicat en els darrers vint anys, i s’han 

potenciat altres formes d’allotjament, com ara els apartaments. Entorn 

del 68% de les pernoctacions turístiques a Barcelona les fan estrangers, 

un 29% corresponen a persones que vénen de la resta de l’Estat i el 3% 

restant procedeixen de Catalunya. 
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FIGURA 33 | EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VIATGERS I DE PERNOCTACIONS A 
BARCELONA (1990-2008)
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Destaca l’equilibri entre les pernoctacions de lleure i les de negoci i con-

gressos. Les primeres van molt lligades a l’interès per l’arquitectura i als 

creuers, mentre que una gran part del turisme de negocis està vinculat als 

certàmens firals. Barcelona és la tercera ciutat del món en organització de 

congressos, segons l’ICCA (International Congress and Convention Associ-

ation), i la segona en nombre de participants. De manera aproximada, un 

54% dels turistes que s’allotgen en hotels a Barcelona ho fan per vacances 

i el 33% per negocis, sense comptar els viatgers per fires i congressos que 

representa un 10% més. 

L’aparició de nous segments com el dels creuers ha comportat també un 

augment del nombre de visitants, fins al punt que Barcelona és actual-

ment el 5è. port del món en nombre de creuers. Aquesta tipologia turística 

no comporta allotjament a la ciutat, però el seu nivell de despesa comer-

cial és elevat, ja que es tracta de visitants amb un nivell de renda mitjà/alt.

FIGURA 34 | MOTIU DE VIATGE DELS TURISTES QUE S’ALLOTGEN EN HOTEL A 
BARCELONA (2008)
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FIGURA 35 | EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CREUERS I PASSATGERS AL PORT DE 
BARCELONA (1990-2008)
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El turisme és, en tot cas, una activitat transversal que afecta altres seg-

ments de producció, amb un gran impacte sobre el comerç i les activitats 

d’oci i cultura, a més del que té sobre les relacionades amb l’hostaleria i la 

restauració. Val a dir que, en la mesura que el comerç ofereix serveis pro-

duïts per altres sectors industrials, l’impacte positiu del turisme s’estén 

també a aquests sectors. De manera global, es pot estimar que la despesa 

turística aporta entorn del 9,5% del PIB de la ciutat de Barcelona4, per la 

qual cosa té un gran pes en l’economia de la ciutat.

FIGURA 36 | DISTRIBUCIÓ DEL TURISME EN ELS SECTORS PRODUCTIUS DE LA 
CIUTAT (2008)
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4.  Per tal d’analitzar l’impacte econòmic de l’activitat turística a Barcelona, s’ha partit 
de diverses enquestes sectorials, com ara les enquestes realitzades als visitants que 
arriben a Catalunya, aportades pel Departament d’Innovació, Universitat i Empreses, les 
dades a escala espanyola, a partir de l’enquesta Egatur, i les que procedeixen de l’Índex 
d’Activitat Turística que elabora la UAB

FIGURA 37 | EL PES DEL TURISME EN L’ECONOMIA DE BARCELONA (2008)
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2.1.6 - EL COMPORTAMENT SOCIAL

La recerca i les variables definides

Les actituds i hàbits individuals i, per extensió, el comportament social té 

una gran influència sobre el consum racional dels recursos energètics. Per 

aquest motiu, durant l’elaboració del Pla es va portar a terme un estudi 

qualitatiu5 per saber amb detall la percepció del vector energia a partir 

d’una proposta de segmentació feta en uns estudis quantitatius previs6.

L’estudi identifica i caracteritza les necessitats, percepcions, motivacions i 

actituds en relació amb l’energia de diferents ciutadans que tenen a veure 

amb l’ús, els seus hàbits de consum i la consciència ambiental. Posterior-

ment, planteja un seguit d’accions o projectes orientats a millorar la gestió 

del consum energètic des del comportament social.

Aquesta primera base estadística assenyala que, en l’àmbit espanyol, el 

86% dels ciutadans declaren estar preocupats pel canvi climàtic, però 

aquesta opinió no queda reflectida en el seu comportament posterior. En 

aquest sentit, s’observa un fet semblant si s’analitza el mapa europeu 

d’actituds ciutadanes de consum respecte dels temes ambientals, ja que 

si bé l’Estat espanyol sembla  un dels països amb més consciència ambi-

ental, en canvi, és un dels menys actius.

A partir d’aquestes anàlisis estadístiques, es proposen sis segments dife-

rents de població en funció del seu comportament envers l’ús racional de 

l’energia: conscienciat, còmode, dinàmic, passiu, antisistema i convençut. 

D’aquesta proposta de segmentació, s’estima que els quatre primers són 

majoritaris (representen el 96% de la població), mentre que els altres dos 

tenen un menor grau de representativitat en el conjunt de la ciutat. L’es-

tudi ha aprofundit en aquests quatre segments estimats majoritaris en 

considerar que representen la majoria de la població.

5.  Creafutur: Estudi de comportament social envers l’energia i Pla estratègic d’infor-
mació, educació i comunicació per a l’ús racional de l’energia. Barcelona, 2009. 
Encàrrec de l’Agència d’Energia de Barcelona

6.  Creafutur: Sostenibilitat i oportunitats de negoci i El futur del consumidor d’ener-
gia a la llar. Barcelona, 2008

Les variables de comportament social utilitzades per posicionar els ciuta-

dans en funció del seu comportament envers l’ús de l’energia són dues: 

variable de consum energètic i variable d’intencionalitat. La primera seg-

menta la població segons el grau de despesa en el consum energètic - i 

béns i serveis relacionats -, identificant la capacitat de despesa i la pre-

disposició a la despesa o el consum. La segona identifica els segments de 

població segons el grau de coneixement dels problemes ambientals i les 

seves actituds pel que fa a aquests problemes.

FIGURA 38 | VARIABLES DE COMPORTAMENT SOCIAL ESTUDIADES
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 � L’estatus social, el confort i l’alt nivell de qualitat de vida afavoreixen 
un alt nivell de consum energètic.

 � La composició i hàbits específi cs dels membres de la llar, també 
poden fer que el nivell de consum energètic sigui alt.

 � L’antiguitat de les instal·lacions i els aparells elèctrics, la manca 
d’informació i coneixement dels efectes així com la seva invisibilitat, 
poden fer que el nivell de consum energètic sigui alt.

 � Les circumstàncies personals, la situació econòmica de la llar i la 
por al futur, condicionen un baix nivell de consum energètic.

CONSCIENCIACIÓ MEDIAMBIENTAL

DINÀMICCÒMODEPASSIU CONSCIENCIAT

Variable d’intencionalitat

ALTABAIXA

 � En general la consciència mediambiental es troba en un estadi inicial 
“Estem començant a prendre consciència”.

 � La consciència mediambiental és més baixa en les llars de gent més gran o 
més acomodades.

 � En la majoria dels casos, el control i reducció del consum energètic a les 
llars i la mobilitat sostenible tenen altres motivacions: l’estalvi enconòmic 
i/o el benestar.

 � Es considera que la responsabilitat no és exclusiva dels individus/llars les 
Administracions públiques (generar consciència, informar de comporta-
ments sostenibles i incentivar-los) i el mercat (oferir productes i serveis 
sostenibles) han d‘ajudar en aquesta qüestió

 � La consciència mediambiental és 
més alta en les llars de gent més 
jove, amb un perfi l més social i on hi 
ha fi lls que “ensenyen” als pares.
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La recerca etnogràfica

Per definir mesures i polítiques a impulsar que permetin el canvi de per-

cepció envers l’ús de l’energia, s’ha treballat amb ciutadans de Barcelona 

que presenten diferents realitats econòmiques i socials. A partir d’una en-

questa realitzada a diferents llars se’n van escollir vuit que fossin assimi-

lables a la caracterització abans proposada: 

 - Llar “single” al Gòtic

 - Llar de família jove a Diagonal Mar

 - Llar de parella gran sense fills a Les Corts

 - Llar vídua a la dreta de l’Eixample

 - Llar de parella jove a Nou Barris

 - Llar monoparental a Sants-Montjuïc

 - Llar de jubilats a l’esquerra de l’Eixample

 - Llar d’immigrants nord-africans a Ciutat Vella

L’estudi etnogràfic s’ha fet en dues fases:

Diari de rutines energètiques: les famílies han enregistrat el consum 

energètic de la seva llar (agafant com a referència dos dies laborables 

i el cap de setmana), i han fet un inventari fotogràfic dels equipaments 

de la seva llar.

Entrevista: una vegada emplenat el diari i analitzades les dades, un 

equip d’experts ha dut a terme una sèrie d’entrevistes en profunditat 

per conèixer les actituds i comportaments de les persones amb relació 

al consum i l’estalvi energètic a la seva llar.

Gràcies als resultats d’aquesta recerca, s’han pogut establir unes priori-

tats d’actuació.

Els segments de població

A partir de les segmentacions que es desprenen dels estudis estadístics 

abans esmentats i de l’estudi etnogràfic, s’ha fet una caracterització de 

cada segment7:

CONSCIENCIAT (29%)

 - Nivell adquisitiu mitjà, amb un nivell cultural mitjà/alt i amb edats entre 

els 25 i 35 anys (generació del baby boom). 

 - Per norma general, són famílies joves amb fills petits, però també hi ha 

estudiants que comparteixen pis o altres joves professionals.

 - Els valors i aspectes fonamentals són: la família, l’amistat, el futur i 

millorar l’àmbit local (abans que el global).

 - Consciència ambiental alta. Mostren interès pel medi ambient i els im-

pactes que rep i els agradaria saber-ne més. Canviarien fàcilment el 

seu estil de vida per ser més "sostenibles" si sabessin com fer-ho i 

quin seria l’impacte. També estarien disposats a pagar més per una 

energia neta.

 - Consum energètic mitjà/baix. Els que tenen un consum mitjà els agra-

daria consumir menys si els ensenyen com fer-ho.

CÒMODE (27%)

 - Segment format per famílies amb un nivell adquisitiu mitjà/alt, i amb un 

nivell cultural molt variable.

 - Majoritàriament, són famílies amb pares de 40 a 60 anys, amb fills 

grans que tant poden viure a casa com estar emancipats.

 - S’estima que l’any 2020 aquest segment representarà només el 17% 

dels ciutadans8.

7.  Cal esmentar que una part de les definicions proposades pels autors varen ser 
realitzades en un context previ a la crisi econòmica i que aquesta pot haver modificat 
certs comportaments associats, així com la inclusió de certes tipologies de població en 
els segments

8. Creafutur: Sostenibilitat i oportunitats de negoci i El futur del consumidor d’ener-
gia a la llar. Barcelona, 2008
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 - Els preocupa allò que els afecta personalment a ells o a la seva família, 

i no sacrificarien confort. Els aspectes que aprecien més són el materi-

alisme, l’estatus social, i l’individualisme, i pensen que arreglar el món 

és responsabilitat dels polítics. Tot i això, és un dels segments d’edat 

més proclius al compliment normatiu.

 - Consciència ambiental baixa. Poc interès pel que fa al cas. Poca dispo-

nibilitat a fer canvis en els hàbits de consum.

 - Nivell de consum energètic mitjà/alt per a garantir el seu confort.

DINÀMIC (23%)

 - Tenen un nivell adquisitiu mitjà/alt, amb un nivell cultural també mitjà/

alt.

 - Dins d’aquest segment trobem a persones entre 35 i 55 anys. Hi pot 

haver famílies de professionals directius o càrrecs intermedis, joves 

professionals (amb bagatge acadèmic i/o laboral internacional), que 

estan vivint sols, en parella i amb nens o sense.

 - S’espera un creixement de fins el 27% d’aquest segment durant els 

propers 10 anys9.

 - Són conscients de la despesa energètica, però no els sembla elevada. 

Els aspectes que aprecien més són la flexibilitat, la comunicació, la 

simplicitat, la novetat i l’estatus, canviar el món i millorar l’àmbit global.

 - Consciència ambiental mitjana/alta. Coneixen l’impacte del seu estil de 

vida, però no sacrifiquen els seus estàndards de confort.

 - Nivell de consum energètic alt. Tenen una alta mobilitat i un ús intensiu 

d’aparells d’entreteniment i telecomunicacions.

PASSIU (17%)

 - Aquest segment es preveu que vagi reduint la seva presència fins al 

12% l’any 202010. Tot i això, pel fet que també inclou jubilats i pensionis-

tes, pot tendir a incrementar per l’envelliment de la població.

9.  Creafutur: Sostenibilitat i oportunitats de negoci i El futur del consumidor d’ener-
gia a la llar. Barcelona, 2008

10.  Creafutur: Sostenibilitat i oportunitats de negoci i El futur del consumidor 
d’energia a la llar. Barcelona, 2008.

 - Acostuma a ser un segment conformat per famílies de nivell adquisitiu 

baix, amb un nivell cultural variable. Hi ha jubilats amb pensions baixes, 

persones a l’atur o famílies amb algun membre a l’atur, famílies mo-

noparentals, joves amb pocs recursos i certs col·lectius d’immigrants.

 - Les persones d’aquest segment són molt conscients del que paguen, 

consideren que el cost de l’energia és elevat i els agradaria gastar 

menys. Tot i això, són el segment que menys energia consumeix. Els 

valors i aspectes fonamentals són la família i la comunitat, el treball, el 

sacrifici i l’estalvi.

 - Consciència ambiental baixa. Els seria molt difícil canviar l’estil de vida 

actual si no obtenen un benefici econòmic, en certs casos més per mo-

tivacions de precarietat econòmica que per manca de voluntat.

 - Nivell de consum energètic baix, degut bàsicament al baix nivell adqui-

sitiu que tenen (i al fet que controlen la despesa) i/o a un estil de vida 

reposat.

ANTISISTEMA (2%) i CONVENÇUT (2%)

No s’han inclòs en el posterior estudi etnogràfic ja que representen un 

percentatge baix del total. Per tant, qualsevol mesura que vagi orientada 

a aquests dos segments comportarà impactes baixos en el conjunt de la 

població.

FIGURA 39 | GRÀFIC DE POSICIONAMENT ENVERS LA CONSCIENCIACIÓ I EL 
NIVELL DE CONSUM ENERGÈTIC DE CADASCUN DELS SEGMENTS
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Les prioritats d’actuació

L’estudi de comportament detecta que s’hauria d’actuar globalment sobre 

el conjunt de la ciutadania, però són els segments Còmode i Dinàmic els 

que tenen més potencial de reducció del consum energètic sobre el con-

junt de la població. 

Les línies bàsiques identificades per a aquests segments, i que comporten 

un conjunt de mesures i projectes a desenvolupar en els propers anys, 

són les següents:

 - Informar sobre l’impacte ambiental que té el consum energètic del sec-

tor habitatge. Hi ha un percentatge de la població que considera, o no 

n’és conscient, que el sector domèstic i la mobilitat individual tenen un 

impacte ambiental. 

 - Posar en evidència l’estalvi econòmic dels usos racionals de l’energia, 

tant des de l’acció del ciutadà (no malbaratar l’energia), com des de 

l’eficiència tecnològica. Potenciar a les escoles el paper dels nens i 

joves per transmetre als pares la consciència ambiental i l’ús racional 

de l’energia.

 - Potenciar les eines de suport o els serveis d’assessorament persona-

litzat d’estalvi energètic/econòmic a les llars. Es poden desenvolupar 

instruments de monitorització i visualització del consum de les llars, i 

incentivar la participació de les empreses d’instal∙ladors, de les com-

panyies d’assegurances de manteniment de les llars, dels professionals 

de les reformes o dels subministradors d’energia perquè incorpori en-

tre els seus la figura d’assessor d’estalvi energètic. 

 - Per fomentar la conscienciació ambiental s’ha comprovat que hi ha 

una demanda general de "visualització dels resultats" del que es fa bé, 

el que es fa malament i dels efectes que les accions individuals tenen 

sobre el medi ambient. Per tant, es requereix una tasca pedagògica i 

de feedback amb exemples, experiència, evidències i fets per tal d’aju-

dar a prendre més consciència. En qualsevol cas, és necessari generar 

referències (consums de llar tipus, etc.) ben comunicables per tal que 

els usuaris tinguin on comparar-se. També hi ha una demanda de deter-

minats segments d’incentivar econòmicament amb les bones maneres 

i els estalvis assolits.

2.1.7 - EL PARC MÒBIL

La metodologia d’anàlisi

El consum energètic del transport viari, així com les seves emissions, 

s’han de determinar de manera indirecta. Aquest és un tret diferencial 

respecte altres sectors, les dades dels quals es poden saber d’una manera 

directa mitjançant les lectures reals de les escomeses de subministra-

ment energètic. 

Perquè aquesta estimació sigui el més aproximada possible cal, doncs, te-

nir informació detallada sobre les característiques dels vehicles (potència, 

combustible, tipologia, antiguitat), les velocitats mitjanes de circulació i 

els quilòmetres recorreguts pel conjunt del parc mòbil. L’anàlisi d’aques-

tes dades es fa per mitjà de metodologies estàndards reconegudes per la 

Unió Europea, com la CORINAIR/COPERT11 (CORe INventory AIR emissions).

Aquesta metodologia té com a objectius:

 - Saber la composició exacta del parc mòbil, mitjançant una mostra re-

presentativa.

 - Millorar els càlculs del consum energètic, i les consegüents emissions 

de GEH, associats a aquest parc mòbil.

 - Millorar els càlculs d’emissions de contaminants locals associats a 

aquest parc mòbil.

El PECQ marca una clara diferència respecte a estudis anteriors a l’hora de 

caracteritzar el parc mòbil de Barcelona, ja que no ha assumit la premissa 

que el parc mòbil circulant és equivalent al censat. L’estudi amb detall 

del parc circulant ha demostrat, en efecte, que és molt diferent del parc 

censat; en especial, que el primer és més nou que el censat, aspecte molt 

important a l’hora de definir polítiques efectives. El procediment aplicat 

11.  Metodologia creada per l’European Council of Ministers l’any 1985 en el marc del 
programa de la UE per ajudar als Estats membres a elaborar inventaris d’emissions. La 
CORINAIR proporciona tot un ventall de factors d’emissió de contaminants per diferents 
tipologies de vehicles, antiguitats i potències. L’última versió actualitzada és de l’any 
2009

El PECQ marca una clara 

diferència respecte a estudis 

anteriors a l’hora de caracteritzar 

el parc mòbil de Barcelona, ja 

que no ha assumit la premissa 

que el parc mòbil circulant és 

equivalent al censat
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ha permès també mesurar de manera empírica les emissions dels tubs 

d’escapament dels vehicles registrats, i comparar les dades mesurades 

obtingudes amb els factors d’emissió de CORINAIR. 

El Pla identifica així els segments més emissors del transport viari, cosa 

que permet tenir una perspectiva adequada a l’hora de decidir l’estratègia 

a implantar en matèria de qualitat de l’aire i, sobretot, de fomentar mesu-

res més efectives de les administracions competents.

L’inventari de les emissions reals dels vehicles que circulen per Barcelona 

es va portar a terme mitjançant un estudi realitzat en 16 punts viaris de la 

ciutat durant trenta-dos dies dels mesos de maig i juny del 2009. A partir 

de la lectura de plaques de matrícula d’uns 42.000 vehicles, es va deter-

minar amb gran exactitud el parc real de vehicles que hi circula i les seves 

emissions contaminants, ja que les dades de la matrícula permeten saber 

la tipologia del vehicle, les seves característiques tècniques o el municipi 

de residència del seu usuari.

Per a fer l’estudi també es va utilitzar un sistema de detecció d’emissions 

dels tubs d’escapament anomenat RSD (Remote Sensing Device), el qual, a 

diferència dels sistemes de detecció d’emissions on board, no és intrusiu, 

atès que enregistra les dades sense modificar la velocitat ni l’acceleració 

dels vehicles. El sistema RSD aplica al vehicle una llum infraroja i ultravi-

olada per a detectar les emissions del vehicle de manera instantània, per 

la qual cosa es poden recollir milers d’enregistraments en poques hores. 

L’RSD ha estat creat als EUA i té una àmplia aplicació des dels anys no-

ranta en països com Àustria, el Japó, el Regne Unit i Singapur, entre altres. 

El sistema disposa d’una validació i certificació del Bureau Automotive 

Research de Califòrnia.

Per a reforçar la recollida d’informació, es van instal·lar també als punts de 

mesura viària uns sensors de velocitat i acceleració que permetien associ-

ar les emissions a les condicions instantànies a què circulava cada vehicle, 

ja que la seva dinàmica té rellevància a l’hora de comparar les dades entre 

vehicles. Cal dir que les mesures d’emissions de contaminants i partícules 

(PM, CO, HC, NOx) es fan en termes relatius respecte les emissions de CO2. 

Els registres de les matrícules van ser processats per la Direcció General 

de Trànsit a fi d’obtenir les especificacions de cada vehicle (tipus, potència, 

antiguitat, combustible i municipi de procedència).

Dels setze punts instal·lats, catorze van enregistrar la circulació viària, 

mentre que els altres dos van buscar mesurar flotes de vehicles com la de 

taxis i la dels camions que accedeixen al Port de Barcelona. Així mateix, es 

van analitzar els enregistraments dels vehicles que van utilitzar els apar-

caments públics municipals i el peatge d’entrada a Mercabarna. L’objectiu 

era determinar si la tipologia de vehicles que fa servir els aparcaments i 

la de les furgonetes són representatives de les que circulen per la ciutat.

FIGURA 40 | ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA RSD
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EL PERFIL DELS VEHICLES

 - El tipus de vehicle majoritari és el turisme a gasoil (incloent-hi els taxis), que 

representa el 36,9% de la circulació a ciutat i rondes.

 - El turisme a gasolina, d’altra banda, representa un 20,3% dels 4.439 milions de 

veh-km que es van fer l’any 2008.

 - El percentatge de motos i ciclomotors era del 22,8%.

 - El 14,2% de la circulació corresponia a furgonetes de gasoil (Light Duty Vehicle 

o LDV: vehicle comercial lleuger amb una massa màxima autoritzada inferior 

a 3,5 t.

 - Aquests quatre segments sumaven el 94,2% del total de la circulació viària.

FIGURA 41 | DISTRIBUCIÓ DE LA CIRCULACIÓ VIÀRIA A BARCELONA I 
RONDES, PER TIPUS DE VEHICLES (2008)
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L’ANTIGUITAT MITJANA DELS VEHICLES

La caracterització del parc mòbil realitzada en el marc del PECQ va revelar 

que l’antiguitat mitjana dels vehicles que circulen per la ciutat era de 5,7 

anys. Si es fa una comparativa entre el parc censat de Barcelona i el parc 

circulant s’obtenen els resultats següents:

 - El 52% dels vehicles que circulen per la ciutat són de fora de Barcelona.

 - L’antiguitat mitjana, concretament, del parc de turismes circulant (5,53 

anys) és menor que la del parc censat de la ciutat (9,13 anys), cosa 

que indica que, probablement, els vehicles més vells circulen menys 

que els més nous (els conductors que circulen més sovint són els que 

acostumen a renovar abans el cotxe).

 - La diferència esmentada és més rellevant en el cas dels vehicles pre-

EURO -tant els gasoil com els gasolina-, ja que el parc censat conté més 

d’un 20% de turismes pre-EURO, mentre que els vehicles que circulen 

pre-EURO són només l’1,8% dels turismes.

 - L’antiguitat mitjana dels taxis és de 3,4 anys, i la dels camions que ac-

cedeixen al Port de Barcelona de 6,5 anys.

La classificació de l’antiguitat dels vehicles segons el combustible utilit-

zat mostra que els de gasolina són més antics que els de gasoil, amb 

una mitjana de 7,58 anys. Aquest fet probablement té a veure amb què 

els usuaris particulars o les empreses prefereixen adquirir vehicles dièsel 

amb la intenció d’utilitzar-los més sovint, així com amb l’abaratiment de 

la tecnologia, que la fa més accessible. És a dir, es tracta de vehicles que 

recorren generalment més quilòmetres que els de gasolina, per la qual 

cosa també s’apropen més ràpidament al final de la seva vida útil o perí-

ode d’amortització.

FIGURA 42 | ANTIGUITAT MITJANA DELS VEHICLES QUE CIRCULEN PER BAR-
CELONA (2008)
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FIGURA 43 | ANTIGUITAT MITJANA DELS TAXIS QUE CIRCULEN PER BARCELO-
NA (2008)
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FIGURA 44 | ANTIGUITAT MITJANA DELS VEHICLES QUE CIRCULEN PER BAR-
CELONA, PER COMBUSTIBLE (2008)
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Segons la classificació EURO12, el 67,2% del trànsit està format per vehicles 

EURO IV i EURO III. Són, generalment, vehicles fabricats l’any 2000 o poste-

riors (excepte en el cas de les motos, per a les quals la norma EURO III és 

aplicable des del 2006). El 39,2% són vehicles EURO IV, posats en circulació 

l’any 2005 o posteriors (a excepció de les motos, que actualment no tenen 

classificació EURO IV perquè l’última norma aplicable és l’EURO III). El 28% 

són EURO III, vehicles fabricants entre els anys 2000 i 2004 (excepte en 

el cas de les motos, on l’EURO III s’aplica des del 2006). D’altra banda, els 

vehicles EURO II representen un 13,6% de la circulació, els EURO I un 6,3% 

i els pre-EURO el 12,5%. L’EURO V era encara testimonial l’any 2009, amb 

un 0,4%, ja que aquest any era només aplicable als autobusos i camions, i 

no pas als turismes, furgonetes ni motos.

12.  Norma Europea sobre emissions de contaminants locals (NOx, HC, CO i partícules) 
que regula els límits acceptables per a les emissions de gasos de combustió dels vehi-
cles nous que es venen als Estats membres de la Unió Europea. La Normativa EURO I és 
la més antiga –i, per tant, menys restrictiva; antigament hi havia les normes pre-EURO-, 
mentre que les EURO V i la futura EURO IV són les més restrictives, ja que exigeixen 
encara menys emissions de contaminants per quilòmetre recorregut. Les mesures es 
fan segons un cicle de conducció estàndard definit per a l’àmbit Europeu

FIGURA 45 | DISTRIBUCIÓ DELS VEHICLES QUE CIRCULEN PER BARCELONA I 
LES RONDES, PER CLASSIFICACIÓ EURO (2008)

Euro V 0,4 %

Euro VI 0,0 %

Euro IV 39,2 %

Pre-Euro 5,6 %

Euro I 5,5 %

Euro III 34,8 %

Euro II 14,4 %

FIGURA 46 | CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES QUE CIRCULEN PER BARCELONA 
I LES RONDES SEGONS LA NORMATIVA EURO, PER TIPOLOGIA DE VEHICLE 
(2008)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

Tu
ris

m
e 

(G
as

ol
in

a)

Tu
ris

m
e 

(G
as

oi
l)

Tu
ris

m
e 

(H
íb

rid
)

M
ot

os
 (G

as
ol

in
a)

LD
V 

(G
as

ol
in

a)

LD
V 

(G
as

oi
l)

M
D

V 
(G

as
oi

l)

H
D

V 
(G

as
oi

l)

B
us

+
A

ut
oc

ar

B
us

 (G
as

 n
at

ur
al

)

Ve
hi

cl
es

 e
sp

ec
ia

ls

� Euro V � Euro I� Euro IV � Euro III � Euro II � Pre-Euro

� Els vehicles amb més percentatge d’EURO II o anterior són les furgonetes (LDV) 

de gasolina, amb un 44,2%. Els autobusos i autocars representen el 34,7%, i els 

turismes de gasolina, el 32,1%.
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EL TIPUS DE COMBUSTIBLE UTILITZAT

Segons la caracterització del parc de vehicles, el principal combustible que 

predomina l’any 2008 és el gasoil, amb un 55,1% dels quilòmetres recor-

reguts, mentre que la gasolina representa el 44,1%, el gas natural el 0,3% 

i el biodièsel el 0,6%. Aquesta distribució és completament diferent a les 

Rondes, ja que el menor trànsit de motos i la prohibició dels ciclomotors 

de circular es tradueix en un increment de la proporció de vehicles gasoil 

fins al 66,9%.

FIGURA 47 | DISTRIBUCIÓ DELS VEHICLES QUE CIRCULEN PER BARCELONA 
CIUTAT I LES RONDES (A DALT) I NOMÉS A LES RONDES (A SOTA), PER COM-
BUSTIBLE (2008)

Gasoil 55,1 %

Biodièsel 0,6 %

Gas natural 0,3 %

Gasolina 44,1 %

��Circulació viària: 14.439,16 Mveh-km/any

Gasoil 66,9 %

Gas natural 0,2 %

Gasolina 32,3 %

Biodièsel 0,5 %

��Circulació viària: 909,54 Mveh-km/any
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LA PROCEDÈNCIA DELS VEHICLES

El municipi de residència ve determinat per on està censat el vehicle. Cal 

apuntar que la procedència real del vehicle no té perquè coincidir en tots 

els registres amb el municipi on resideix el vehicle, si bé la consistència 

de les dades -i l’error implícit que té qualsevol mostra o base de dades-, fa 

pensar que els resultats són prou coherents i fidels a la realitat.

En aquest sentit, les conclusions que s’extreuen a partir de l’estudi dut a 

terme són les següents:

 - El 52% dels vehicles que circulen per Barcelona procedeixen d’altres 

municipis.

 - El 49% dels turismes que circulen en dies laborables estan censats a 

Barcelona.

 - Els de gasolina són els que tenen major nombre de propietaris de la 

ciutat, amb un 59%, mentre que els de gasoil, ho són en un 44%. Això 

té sentit si es té en compte que l’usuari que opta pel gasoil és el que 

recorre habitualment més quilòmetres a l’any, per la qual cosa és el 

que fan servir els usuaris de fora de Barcelona.

 - Respecte a les furgonetes, la proporció és similar a la dels turismes: 

58%, els vehicles de gasolina i 40%, els de gasoil.

 - En canvi, tots els camions mitjans i grans de repartiment (de més de 12 

t) són dièsel, i només el 35% i 16%, respectivament, són de Barcelona. 

Aquest fet és lògic si es considera que moltes empreses de logística 

tenen els seus magatzems en zones industrials de fora de la ciutat.

 - El 70% dels autobusos i autocars de gasoil (una de les flotes més anti-

gues de la ciutat) estan matriculats a Barcelona, mentre que el 100% 

dels autobusos de gas natural hi estan censats ja que formen part de 

la flota de TMB.

FIGURA 48 | CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES SEGONS LA PROCEDÈNCIA, PER 
TIPOLOGIA (2008)
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2.2 - El consum d’energia
2.2.1 - EL CONSUM D’ENERGIA FINAL

Barcelona va consumir l’any 2008 17.001,78 GWh d’energia final13. Aques-

ta energia es va consumir pràcticament a parts iguals entre el sector ter-

ciari, amb un 29,9%, el sector domèstic o residencial, amb un 27,9% i el 

sector transport amb un 24,1%. La resta la van consumir, en un 17,2% el 

sector industrial i, en un 0,8%, altres sectors (primari, energètic, construc-

ció i obres públiques).

Per fonts d’energia, un 44,5% del consum va correspondre a l’electricitat, 

un 31,8% al gas natural, i la resta a gasoil (15,4%), gasolina (7,0%) i gasos 

liquats del petroli o GLP (1,4%). També es va consumir energia tèrmica 

generada directament mitjançant sistemes solars, si bé en tractar-se d’un 

percentatge molt reduït (proper al 0,3%, tot i que molt transcendent en el 

global del consum d’energia destinada a l’aigua calenta sanitària) la seva 

aportació no queda reflectida en el gràfic corresponent. 

Aquesta xifra de consum d’energia constitueix el 1,38% de tot el consum 

d’energia de l’Estat espanyol l’any 2008.

13.  Aquesta xifra inclou el consum de la planta de tractament de fangs de l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals Metrofang, però no l’energia generada amb sistemes 
solars tèrmics. Si es considera només el consum del tractament de fangs proporcional a 
l’ús que fa Barcelona d’aquesta instal∙lació de tractament d’aigua, el consum d’energia 
final de Barcelona al 2008 hauria estat de 16.896,6 GWh, més els 52,405 GWh que s’esti-
ma que es van generar aquest any directament a partir d’energia solar tèrmica.

FIGURA 49 |  CONSUM D’ENERGIA A BARCELONA (2008)

Sector domèstic 27,9 %

Sector altres 0,8 %

Sector transport 24,1 %

Sector industrial 17,2 %

Sector terciari 29,9 %

Per sectors

Gas natural 31,7 %

Gasolina 6,9 %

Gas natural
(automoció) 0,4 %

GLP 1,4 %

Gasoil 15,3 %

Electricitat 44,3 %

Per fonts

Font: Institut Català de l’Energia (ICAEN) i Repsol
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La ràtio de consum per habitant va ser de 10,52 MWh/hab, menys de la 

meitat del consum d’energia per habitant de l’Estat espanyol (25,47 MWh/

hab el 2008). A l’hora de comparar aquestes dades cal tenir en compte, 

però, que les característiques biogeogràfiques i urbanístiques de Barcelo-

na (ciutat compacta i mediterrània) fan que el consum per habitant sigui 

sovint molt inferior al d’altres ciutats.

TAULA 7 | CONSUM D’ENERGIA FINAL A BARCELONA (1999/2008)

Consum d’energia final a Barcelona

1999 [GWh] 2008 [GWh]

Total 15.664,78 17.001,78

Total per habitant 10,42 MWh/hab 10,52 MWh/hab

Mirant en perspectiva el consum d’energia de Barcelona, la tendència dels 

darrers anys ha estat clarament a l’alça, amb una taxa de creixement mit-

jà anual del 0,91% (període 1999-2008). Així, es va passar de consumir

15.664,78 GWh14 d’energia final l’any 1999 a consumir 17.001,78 GWh 

l’any 2008 (incloent-hi el consum elèctric, de gas natural, de GLP i de pe-

troli d’automoció). 

Aquest augment, tanmateix, no ha estat sostingut en el temps, ja que fins 

a l’any 2005 es van donar taxes anuals de creixement per sobre del 3% 

i, a partir d’aquest any, el consum s’ha anat reduint de manera notable, 

amb taxes del -4,03% anual. El consum per habitant, d’altra banda, va 

incrementar en el període 1999-2008 a raó d’una taxa anual mitjana del 

0,119% (inferior al 2,24% del període 1999-2005), fins a assolir l’any 2008 

els 10,52 MWh/hab.

FIGURA 50 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA DE BARCELONA (1992-2008)

[GWh/any] [MWh/càp]
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14.  El valor històric de consum d’energia per a l’any 1999 va ser de 15.902,9 GWh però, 
arran de la introducció de canvis en la metodologia de càlcul de l’any 2008, aquesta 
xifra s’ha recalculat per mantenir la coherència. Aquesta modificació respon a la 
diferència observada entre el parc de vehicles censat i el parc de vehicles que realment 
circula per Barcelona, motiu pel qual s’han adaptat els consums calculats històricament 
del petroli d’automoció de manera proporcional a aquesta diferència.

L’ORIGEN DE L’ENERGIA FINAL

L’electricitat és una forma d’energia final (o vector energètic), ja que s’ha de generar a partir d’altres fonts energètiques. 

Si es considera el mix elèctric de Catalunya de l’any 2008, l’electricitat que es va consumir a Barcelona el mateix any va 

tenir el seu origen principalment en centrals nuclears (54,1%) i en centrals tèrmiques de cicle combinat (22,8%). En el cas 

d’Espanya, va predominar el carbó, l’energia nuclear i els cicles combinats.

L’origen de l’energia final consumida a Barcelona, de tota manera, va variar de manera notable en el període 1999-2008. 

Amb relació als carburants, mentre que la gasolina va reduir la seva proporció de consum en 8 punts respecte al 1999, 

el consum de gasoil la va incrementar en gairebé 7 punts, a causa de l’increment del parc de vehicles impulsats amb 

motor dièsel. Globalment, el consum de petroli d’automoció es va reduir del 23,8% d’energia final (1999) al 22,2% (2008), 

percentatge al que caldria sumar-hi el 0,4% de gas natural d’automoció. 

Quant a les altres fonts energètiques, cal destacar el gran increment del pes de l’electricitat en el total del consum (del 

37,2% al 44,3%) i el decrement del gas natural (del 36,4% al 31,7%) i el GLP (del 2,6% al 1,4%).

Mirant en perspectiva el consum 

d’energia de Barcelona, la 

tendència dels darrers anys ha 

estat clarament a l’alça, amb una 

taxa de creixement mitjà anual 

del 0,91% (període 1999-2008)
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FIGURA 51 | ORIGEN DE L’ENERGIA FINAL A ESPANYA I A CATALUNYA (2008)
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ENERGIA I PRODUCTE INTERIOR BRUT

Es constata que el creixement del consum d’energia ha evolucionat de ma-

nera similar a l’augment del Producte Interior Brut (PIB) fins a l’any 2005, 

moment en què el consum energètic experimenta un canvi de tendència. 

L’increment de la població, en canvi, no sembla afectar l’evolució a l’alça 

del consum d’energia. En tot cas, les raons d’aquest canvi de tendència 

en l’evolució del consum energètic cal trobar-les en un menor consum del 

petroli d’automoció i, especialment, de gas natural.

La intensitat energètica (és a dir, la quantitat d’energia per una unitat de 

producte o servei) en el període 1999-2008, per tant, s’ha anat reduint a 

una taxa anual de -1,11%, fins a un valor actual de 269,44 Wh/€. Aquesta 

reducció ha tingut a veure, fonamentalment, amb el fet que el PIB va créixer 

molt en aquests anys. Es tracta d’una taxa força positiva i per sobre dels 

valors de reducció de l’Estat espanyol (-1,01% entre els anys 1999-2008, 

segons l’informe Energia en España del MITC 2009) i del conjunt d’Europa 

(-1,03%, 1999-2005).

FIGURA 52 | EVOLUCIÓ DE L’ENERGIA I DEL PIB DE BARCELONA 
(1999-2008)
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2.2.2 - EL CONSUM PER SECTORS

Les tendències sectorials

L’increment del consum d’energia a Barcelona entre els anys 1999 i 2008 

es pot explicar per diversos motius, que són diferents per a cada sector. 

Alhora, aquesta evolució permet visualitzar el canvi de l’estructura econò-

mica que ha experimentat la ciutat els darrers anys,

El SECTOR DOMÈSTIC va tenir un consum d’energia de 4.749 GWh 

l’any 2008, valor lleugerament superior al del 1999, que va ser de 4.556 

GWh. Si s’analitza amb detall el comportament del sector durant el 

període 1999-2008, destaca el gran augment del consum fins a l’any 

2005 -especialment des de l’any 2002, amb una taxa de creixement 

del 3,77%-, i la forta baixada en el període 2005-2008 -amb una taxa 

negativa del 5,85%-, de tal manera que en el període 1999-2008 la taxa 

anual resultant va ser de 0,46%. Per tant, entre els anys 1999 i 2008 el 

consum en aquest sector pràcticament no va augmentar.

Per explicar aquest fet cal tenir en compte que es va produir un des-

cens generalitzat del consum de gas natural, al qual el sector domèstic 

és molt sensible. D’altra banda, el lleuger increment de la població de 

Barcelona -cosa que influeix de manera directa sobre el consum del 

sector -, va anar acompanyat d’un canvi en la densitat del sector resi-

dencial, el qual va atenuar l’augment del consum. Alhora, es va produir 

un augment de la intensitat de consum elèctric per habitant -motivat 

per la creixent penetració de la tecnologia a les llars-, i la ja comenta-

da disminució de la intensitat de consum de gas natural, també per 

habitant. 

El motiu d’aquest menor consum de gas natural respon, entre altres 

motius, a la reducció del consum de calefacció: l’any 2006 perquè va 

ser menys fred que el 2005, i l’any 2008 perquè, possiblement, l’inici 

de la crisi econòmica va incentivar l’estalvi d’energia. Un darrer factor 

a considerar és la reducció del consum per la millora de l’eficiència 

energètica dels nous habitatges i dels seus equipaments. 

En el SECTOR TERCIARI O SERVEIS, el consum d’energia l’any 2008 va 

ser de 5.083 GWh, enfront dels 4.049 GWh del 1999. La taxa de creixe-

ment anual en aquest període va ser del 2,56%, amb un comportament 

més regular que el del sector domèstic, malgrat la reducció del consum 

que també s’observa l’any 2008.

Aquest augment continuat del consum terciari en el període 1999-2008 

va estar relacionat amb el creixement net de l’activitat econòmica i la 

major presència de la tecnologia alimentada amb electricitat. Per con-

tra, el consum de gas natural va experimentar una lleugera reducció.

En el SECTOR INDUSTRIAL, el consum l’any 2008 va ser de 2.929 GWh, 

valor inferior al del 1999, 2.993 GWh. La taxa de creixement anual va 

ser, per tant, negativa (-0,24%). L’anàlisi interanual mostra un compor-

tament divers, amb una disminució del consum a partir de l’any 2005, 

tal com succeeix en altres sectors.

En el SECTOR TRANSPORT, hi va haver un lleuger augment del consum 

en el període 1999-2008, ja que es va passar dels 3.965 MWh als 4.100 

MWh. Això no obstant, el consum es pot considerar pràcticament es-

tabilitzat, amb una taxa de creixement anual del 0,37%, que en els dar-

rers anys va ser fins i tot negativa (-1,69% entre els anys 2005 i 2008). 

Gràcies a les polítiques de l’Administració pública, hi va haver un in-

crement del nombre d’usuaris dels mitjans elèctrics de transport pú-

blic (metro, tren i tramvia) i d’un augment de la flota d’autobusos pro-

pulsats amb gas natural. Tot i el consegüent creixement del consum 

d’electricitat i gas natural, el consum d’energia per viatger va millorar. 

Per contra, en el transport privat, es va donar una reducció del nombre 

de turismes circulants i un increment de l’eficiència dels vehicles per 

km recorregut, cosa que va comportar una lleugera baixada del con-

sum de petroli per automoció. Simultàniament, però, la major circulació 

de camions de mercaderies, d’autobusos i de vehicles de dues rodes 

va comportar que el consum total de petroli d’automoció l’any 2008 

(gasoil i gasolina) fos pràcticament el mateix que l’any 1999.

La RESTA DE SECTORS (ALTRES) és un grup constituït pel sector 

primari, l’energètic, el de la construcció i el de les obres públiques. 

En conjunt, entre els anys 1999 i 2008 van augmentar el seu consum 

energètic en un 3,68%, amb un fort creixement fins a l’any 2005 i una 

reducció en els anys següents. Cal recordar, tanmateix, que el seu pes 

és molt reduït en el total del consum energètic a la ciutat (un 0,8%).

L’increment del consum d’energia 

a Barcelona entre els anys 1999 i 

2008 es pot explicar per diversos 

motius, que són diferents per 

a cada sector. Alhora, aquesta 

evolució permet visualitzar el 

canvi de l’estructura econòmica 

que ha experimentat la ciutat els 

darrers anys
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FIGURA 53 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA PER SECTORS (1992-2008)

[GWh/any]
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TAULA 8 | CONSUM ENERGÈTIC PER SECTORS (1999/2008)

Consum energètic a Barcelona per sectors [GWh]

1999 2008 1999 - 2008

Domèstic 4.556,04 4.749,34 0,46%

Serveis 4.049,60 5.083,79 2,56%

Industrial 2.993,50 2.929,76 -0,24%

Transport 3.965,88 4.100,83 0,37%

Altres 99,76 138,07 3,68%

Total 15.664,78 17.001,78 0,91%

Total per habitant 10,4 MWh/hab 10,5 MWh/hab 0,11%

Font: ICAEN i Repsol

TAULA 9 | TAXES DE CREIXEMENT MITJÀ ANUAL DEL CONSUM ENERGÈTIC PER 
SECTORS (1999/2008)

Taxes de creixement mitjà anual del consum energètic a Barcelona

1999 – 2008 1999 - 2005 2005 - 2008

Domèstic 0,46% 3,77% -5,85%

Serveis 2,56% 3,51% 0,68%

Industrial -0,24% 4,02% -8,24%

Transport 0,37% 1,42% -1,69%

Altres 3,68% 10,46% -8,67%

Total 0,91% 3,23% -3,57%

Total per habitant 0,11% 2,24% -4,03%

Font: ICAEN i Repsol

FIGURA 54 | EVOLUCIÓ DE LA INTENSITAT ENERGÈTICA PER SECTORS (1999-
2008)
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� La intensitat energètica global de Barcelona -és a dir, la quantitat d’energia 

utilitzada per unitat de producte o servei- ha anat disminuint en els darrers anys, 

dels 298 Wh/€ l’any 1999 als 269 Wh/€ l’any 2008. Aquesta reducció ha estat 

deguda sobretot a la millora de l’efi ciència del sector industrial i, en menor mesura, 

del sector serveis. En el sector de la construcció, en canvi, ha incrementat. 
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L’estudi del trànsit

Per a determinar el consum energètic del transport, cal estimar en pri-

mer lloc el consum de petroli d’automoció a partir de les dades i l’aranya 

de trànsit de la ciutat. D’aquesta manera s’obtenen uns valors anuals de 

vehicle-km que permeten calcular el consum i les emissions associades.

A Barcelona, el consum d’energia del transport (tant de vehicles privats 

com d’autobusos) va experimentar un creixement important a partir de 

l’any 1992, arran principalment de la construcció de vies que oferien més 

capacitat de circulació, les Rondes. Després d’aquest període de creixe-

ment, a partir del 2002 la ciutat es torna a saturar i, com a conseqüència, 

el cotxe privat troba més dificultats per accedir-hi, fet que es tradueix en 

una corba lleugerament descendent tant de la circulació com del consum 

de carburants.

Aquesta disminució de la circulació va respondre no tan sols a la saturació 

de la xarxa viària en hores punta, sinó també al fet que l’Administració 

local adoptés mesures per a fer menys competitiva la mobilitat en vehicle 

privat a motor: la millora de la xarxa d’autobusos, la creació de les zones 

blaves, la implantació de l’Àrea Verda, l’ampliació dels espais per a via-

nants...

A la reducció del consum energètic hi ha contribuït de manera significativa 

la renovació del parc de vehicles i la introducció de millores tecnològiques 

en el motor de combustió que han incrementat l’eficiència energètica. Així 

si el 1999 el 57% dels vehicles censats a Barcelona tenien una antiguitat 

superior al 1992 (anteriors a l’Euro I), l’any 2008 aquest percentatge es va 

reduir fins al 18,7%. D’aquesta manera, un 32,8% de vehicles eren Euro I i 

II, un 22,5% Euro III i un 21,8% Euro IV. 

S’ha d’esmentar el fet que, a partir de les dades obtingudes en l’estudi 

de caracterització del parc mòbil de Barcelona (vegeu l’apartat 2.1.7) s’ha 

constatat que el de turismes circulant és més modern que el de vehicles 

censats, qüestió que té una gran influència a l’hora de calcular els con-

sums energètics i les emissions contaminants. 

FIGURA 55 | EVOLUCIÓ DELS PARCS DE VEHICLES, CENSATS I CIRCULANT, A 
BARCELONA (1999-2009)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

� Euro V� Euro V� No consta � Euro I� Euro IV � Euro III � Euro II � ECE 15/04

Parc censat 1999-2008
Parc circulant 2009 



79

DIAGNOSI - BLOC 2: PROGRAMA CIUTAT - EL CONSUM D’ENERGIA

FIGURA 56 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA PER A AUTOMOCIÓ A BAR-
CELONA (1992-2008)

[GWh/any]
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� A partir de la diferència observada entre el parc censat i el parc circulant, i 

considerant que aquesta diferència probablement és menor en les sèries 

històriques, s’ha recalculat l’evolució del consum del petroli d’automoció per fer 

homogènia la sèrie.

FIGURA 57 | CONSUM D’ENERGIA PER A AUTOMOCIÓ A BARCELONA (1992-
2006)
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La taxa anual d’increment del consum energètic del sector de l’automoció 

entre els anys 1999 i 2008 va ser del 0,37%, si bé en el període 1999-2001 

va arribar al 6,11%. A partir d’aquest any i fins al 2008, la taxa es va reduir 

fins al -1,22%. Si al consum de l’automoció viària s’hi afegeix el consum 

ferroviari (248,47 GWh) i el de GLP mescla (2,19 GWh), el consum total per 

transport a Barcelona va ser de 4.100,83 GWh l’any 2008.

TAULA 10 | CONSUM D’ENERGIA PER A AUTOMOCIÓ A BARCELONA 
(1999/2001/2008)

Consum d’automoció viària a Barcelona

1999 [GWh] 2001 [GWh] 2008 [GWh]

Petroli d’automoció [Gasolina] 2.361,71 2.290,94 1.178,91

Petroli d’automoció [Gasoil] 1.364,22 1.904,05 2.600,07

Gas natural per a automoció 0,00 0,11 71,19

Vehicle elèctric [electricitat] 0 0 0

Total 3.725,93 4.195,10 3.850,17

Total 
per habitant

2,48 MWh/
hab

2,79 MWh/
hab

2,38 MWh/
hab

TAULA 11 | TAXES DE CREIXEMENT MITJÀ ANUAL DEL CONSUM ENERGÈTIC 
PER A AUTOMOCIÓ A BARCELONA (1999/2008)

Taxes de creixement mitjà anual del consum energètic d’automoció viària a Barcelona

1999 - 2008 1999 - 2001 2001 – 2008

Automoció 0,37% 6,11% -1,22%

Energia per habitant -0,44% 6,04% -2,21%

Població 0,80% 0,06% 1,01%

TAULA 12 | CONSUM DEL TRANSPORT A BARCELONA (1999/2008)

Consum de transport a Barcelona

1999 [GWh] 2001 [GWh] 2008 [GWh]

Total 3.965,88 4.425,90 4.100,83

Total per habitant 2,64 MWh/hab 2,94 MWh/hab 2,54 MWh/hab



81

DIAGNOSI - BLOC 2: PROGRAMA CIUTAT - EL CONSUM D’ENERGIA

2.2.3 - EL CONSUM PER FONTS D’ENERGIA

Si s’observa l’evolució del consum energètic per fonts energètiques, el 

major increment energètic del període 1999-2008 l’ha protagonitzat el 

consum d’electricitat amb una taxa mitjana del 2,91% anual, però destaca 

la baixada de consum de gas natural i de GLP, especialment notable a par-

tir de l’any 2005 en el cas del gas natural, situant-se en valors similars als 

del 1992 i inferiors als del 1999.

Les raons de la baixada del consum de gas natural es creu que tenen a 

veure amb una menor duresa climàtica a partir del 2006 (l’any 2005 va ser 

un any molt dur climàticament, sobretot a l’hivern, això queda reflectit en 

el pic de consum energètic que va ser general tant per a Catalunya com 

per a Espanya). 

També es veu una baixada de l’increment del consum de petroli d’auto-

moció, gasolina i gasoil, que es creu que la provoquen dos factors: una 

menor circulació viària a la ciutat del transport privat i una millora de 

l’eficiència energètica del parc de vehicles circulant, tal com s’ha explicat 

anteriorment.

FIGURA 58 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA DE BARCELONA, PER FONTS 
D’ENERGIA (1992-2008)
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FIGURA 59 | CONSUM D’ENERGIA A BARCELONA PER FONTS D’ENERGIA 
(1999/2008)
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Gas natural 36,4 %Gasolina 15,1 %
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Font: ICAEN

TAULA 13 | TAXES DE CREIXEMENT MITJÀ ANUAL DEL CONSUM ENERGÈTIC A 
BARCELONA PER FONTS D’ENERGIA (1999/2008)

Taxes de creixement mitjà anual del consum energètic a Barcelona

1999 - 2005 1999 - 2008

Electricitat 3,80% 2,91%

Gas natural 4,22% -0,64%

GLP -5,32% -6,21%

Petroli d’automoció 1,49% 0,37%

Total 3,23% 0,91%

Total per habitant 2,24% 0,11%

TAULA 14 | CONSUMS ENERGÈTICS FINALS A BARCELONA, PER FONTS 
D’ENERGIA (1999/2008)

Consums energètics finals a Barcelona

1999 [GWh] 2008 [GWh]

Electricitat 5.824,20 7.536,66

Gas natural 5.699,67 5.381,83

GLP 414,98 233,12

Automoció 3.725,93 3.850,17

Total 15.664,78 17.001,8

Total per habitant 10,42 MWh/hab 10,52 MWh/hab

Font: ICAEN (electricitat, gas natural), REPSOL-YPF (GLP) i Barcelona Regional (petroli d’automoció)
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Evolució del consum elèctric

Barcelona va consumir 7.536,66 GWh d’electricitat l’any 2008, un 29% més 

que l’any 1999. Per sectors, el consum es va repartir de la manera se-

güent: un 55,1% el sector terciari, un 30,4% el domèstic, un 9,4% l’industri-

al i un 5,1% altres sectors minoritaris. Comparant la distribució de consum 

elèctric del 2008 amb la de l’any 1999 es veu com en aquest període el 

sector terciari ha augmentat un 4,2%, mentre que el sector industrial ha 

disminuït un 5,1%.

TAULA 15 | CONSUM D’ELECTRICITAT A BARCELONA, PER SECTORS 
(1999/2008)

Consum elèctric a Barcelona per sectors

1999 [GWh] 2008 [GWh]

Domèstic [elèctric] 1.711,36 2.289,58

Terciari [elèctric] 2.961,77 4.148,98

Industrial [elèctric] 845,49 711,57

Tracció [elèctric] 205,83 248,47

Altres [elèctric] 99,75 138,06

Total 5.824,20 7.536,66

Total per habitant 3,87 MWh/hab 4,66 MWh/hab

Font: ICAEN

TAULA 16 | TAXES DE CREIXEMENT MITJÀ ANUAL DEL CONSUM ELÈCTRIC 
(1999-2008)

Taxes de creixement mitjà anual del consum elèctric a Barcelona

1999 - 2008

Electricitat 2,91%

Electricitat per habitant 2,08%

Població 0,80%

Font: ICAEN

FIGURA 60 | CONSUM D’ELECTRICITAT A BARCELONA PER SECTORS 
(1999/2008)
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FIGURA 61 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ELECTRICITAT (1992-2008)

[GWh/any]
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L’evolució del consum elèctric ha estat sempre a l’alça (a excepció dels 

anys 93 i 94), especialment entre els anys 1996 i 2003. Tanmateix, a partir 

de l’any 2006 s’atura l’increment del consum respecte dels anys anteriors. 

La ràtio de consum d’electricitat per habitant va tenir un comportament 

similar, ja que també a partir del 2006 l’augment va ser molt inferior al 

d’altres anys i es va situar als 4,65 MWh/hab l’any 2008. Ara bé, si només 

es considera el sector domèstic, el consum per habitant va arribar als 1,42 

MWh/hab l’any 2008, mentre que el 1999 aquest valor era d’1,14 MWh/

hab.

FIGURA 62 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ELECTRICITAT PER HABITANT (1992-
2008)

[kWh/habitant]
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L’evolució històrica de la ràtio de consum d’electricitat per escomesa tam-

bé ha estat a l’alça amb una taxa de creixement de l’1,94% anual en el 

període 1992-1999 i del 2,81% anual en el període 1999-2008. El creixe-

ment més gran es va donar entre els anys 1999-2003, amb una taxa anual 

del 4,70%.

En general, tot el període 1999-2008 ha estat molt marcat per l’evolució 

tecnològica de la societat, tant pel que fa a l’ús de nous aparells per part 

dels ciutadans com a l’increment del nombre d’infraestructures necessà-

ries per donar servei a la població.
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FIGURA 63 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA PER ABONAT 
(1992-2008)

[MWh/abonat]
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El domèstic és, en aquest sentit, un dels sectors en què ha crescut més 

l’equipament tecnològic, especialment a partir de la implantació massiva 

d’aparells d’aire condicionat i el boom d’Internet, motiu pel qual el con-

sum del sector està per damunt dels increments elèctrics de la resta, tant 

en valor absolut com la ràtio per habitant.

Malgrat aquest increment, els darrers anys del període 1999-2008 el con-

sum d’electricitat al sector domèstic es va estabilitzar i, fins i tot en els 

darrers dos anys, es va reduir lleugerament. L’inici de la crisi econòmica i 

la compra d’equipaments més eficients semblen ser les causes que han 

afavorit l’estalvi d’energia, segons un estudi tècnic que va fer l’empresa 

Repsol15, en el qual s’estima que el consum específic dels equipaments ha 

disminuït més d’un 20%.

15. Estudio técnico Repsol Consumo de energía en España 2008.

TAULA 17 | TAXES DE CREIXEMENT MITJÀ ANUAL DEL CONSUM ELÈCTRIC DEL 
SECTOR DOMÈSTIC A BARCELONA (1999-2008)

Taxes de creixement mitjà anual del consum elèctric del sector habitatge a Barcelona

1999 - 2008

Electricitat domèstica 3,29%

Electricitat domèstica per habitant 2,46%

Població 0,80%

Font: ICAEN

FIGURA 64 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ELECTRICITAT DEL SECTOR DOMÈSTIC 
PER HABITANT (1992-2008)

[kWh/habitant]
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EQUIPAMENT DE LES LLARS I CONSUM D’ENERGIA

En els darrers anys hi ha hagut canvis significatius en el parc d’electrodo-

mèstics de les llars espanyoles, ja que s’hi ha renovat alguns dels aparells 

(frigorífics, congeladors, rentadores i rentaplats, especialment), i se n’hi han 

incorporat de nous, especialment els que tenen a veure amb les tecnologi-

es de la comunicació. Dos exemples d’aquest fet són l’augment del nombre 

d’ordinadors (+11% entre els anys 2004 i 2007) i de microones (+24% en el 

període 2000-2005).

Tanmateix, la millora de l’eficiència dels aparells s’ha reflectit en una reduc-

ció del consum específic entorn del -23% al -37% en el període del 1990 al 

2006, segons diversos estudis.

FIGURA 65 | EVOLUCIÓ DE L’EQUIPAMENT TIC A LES LLARS DE CATA-
LUNYA. (2000-2008)
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Evolució del consum de gas natural

El consum de gas natural a Barcelona l’any 2008 va ser de 5.381,83 GWh. 

Per sectors, un 41,9% va correspondre al domèstic, un 40,7% a l’industrial 

i un 17,4% al sector terciari. Aquests percentatges són molt similars si es 

comparen als de l’any 1999.

El consum de gas natural va experimentar un fort increment en el període 

1999-2005 però, a partir d’aquest any, el consum va caure fortament fins 

a assolir, l’any 2008, valors semblants als del 1992 i inferiors als del 1999.

Fent l’anàlisi per sectors, si en el període 1999-2005, els increments mit-

jans anuals dels sectors domèstic i terciari van ser, respectivament, del 

3,87% i l’1,49%, en el període 2005-2008 hi va haver uns decrements anu-

als del 10,11% i del 7,70%, també respectivament. El sector industrial tam-

bé va experimentar oscil·lacions semblants, ja que mentre en el període 

1999-2005 el consum va augmentar a raó d’una taxa del 5,85%, posteri-

orment es va invertir la tendència en el període 2005-2008 i va disminuir 

a raó d’una taxa del 10,04%. En tot cas, és el sector que té un consum 

pràcticament idèntic entre els anys 1999 i 2008.

Respecte al consum de gas natural per habitant, l’any 1999 va ser de 3,79 

MWh, valor que va augmentar un 3,22% anual fins a assolir els 4,58 MWh/

hab l’any 2005. Una de les raons que explicarien aquesta punta de con-

sum serien les baixes temperatures enregistrades l’hivern d’aquell any, les 

quals, comparades amb les dels altres anys, presentaven diferències en 

les mínimes de fins a més d’un grau negatiu.
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TAULA 18 | CONSUM DE GAS NATURAL A BARCELONA, PER SECTORS 
(1999/2005/2008)

Consum de gas natural a Barcelona per sectors

1999 [GWh] 2005 [GWh] 2008 [GWh]

Domèstic [gas natural] 2.472,22 3.105,53 2.255,90

Terciari [gas natural] 1.087,83 1.188,66 934,81

Industrial [gas natural] 2.139,62 3.009,77 2.191,12

Total 5.699,67 7.303,96 5.381,83

Total 
per habitant 3,79 MWh/hab 4,58 MWh/hab 3,33 MWh/hab

Font: ICAEN

TAULA 19 | TAXES DE CREIXEMENT MITJÀ ANUAL DEL CONSUM DE GAS NA-
TURAL (1999-2008)

Taxes de creixement mitjà anual del consum de gas natural a Barcelona

1999 - 2005 1999 - 2008

Gas natural 3,84% -0,64%

Gas natural per habitant 3,22% -6,96%

Població 0,97% 0,80%

Font: ICAEN

FIGURA 66 | CONSUM DE GAS NATURAL A BARCELONA, PER SECTORS 
(1999/2008)
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A partir del 2005 la tendència va canviar de manera clara, i la ràtio es 

va reduir a un ritme anual del -10,11% fins a situar-se l’any 2008 en 3,33 

MWh/habitant. Aquest consum per càpita tan baix no es donava des de 

l’any 1997. 

Això no obstant, també hi han pogut tenir relació -per bé que en menor 

grau- les polítiques de millora de l’eficiència energètica dels habitatges i 

dels sistemes de calefacció, i a possibles canvis en les instal·lacions de 

llars rehabilitades (instal·lació de sistemes elèctrics en habitatges desti-

nats al lloguer, amb inversió més baixa). Això contrasta amb l’evolució del 

consum elèctric en el sector domèstic, oposat al de gas natural. Analitzant 

únicament el sector domèstic es constata com la reducció del consum de 

gas natural és més gran que la del consum de tota la ciutat, per al període 

2005-2008.

FIGURA 67 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE GAS NATURAL PER HABITANT (1992-
2008)
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FIGURA 68 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE GAS NATURAL DEL SECTOR DOMÈS-
TIC PER HABITANT (1992-2008)
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TAULA 20 | TAXES DE CREIXEMENT MITJÀ ANUAL DEL CONSUM DE GAS NATU-
RAL DEL SECTOR DOMÈSTIC (1999-2008)

Taxes de creixement mitjà anual del consum de gas natural del sector habitatge

1999 - 2005 2005 - 2008

Gas natural domèstic 3,87% -1,01%

Gas natural domèstic per habitant 2,88% -1,8%

Població 0,97% 0,80%

Font: ICAEN i Ajuntament de Barcelona
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Evolució del consum de gasos liquats del petroli (GLP)

El consum de gasos liquats del petroli o GLP (butà, propà i mescla) a Bar-

celona va ser l’any 2008 de 233,12 GWh, xifra molt inferior als 414,98 GWh 

del 1999. Per tant, la tendència de decreixement és inversament propor-

cional a les tendències creixents de consum de gas natural i l’electricitat.

TAULA 21 | CONSUM DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI A BARCELONA, PER 
SECTORS (1999/2008)

Consum del GLP a Barcelona per sectors

1999 [GWh] 2008 [GWh]

Domèstic [butà] 372,46 203,86

Comercial/industrial [propà] 8,39 27,07

Tracció [mescla] 34,13 2,19

Total 414,98 233,12

Total per habitant 0,28 MWh/hab 0,14 MWh/hab

Font: ICAEN

TAULA 22 | TAXES DE CREIXEMENT MITJÀ ANUAL DEL CONSUM DE GASOS LI-
QUATS DEL PETROLI (1999-2008)

Taxes de creixement mig anual del consum de GLP a Barcelona

1999 - 2008

GLP -6,21%

GLP per habitant -6,96%

Població 0,80%

Font: Repsol-YPF

Des del 2005 -any en què pràcticament el 95% del GLP venut a Barcelona 

era butà, molt vinculat al sector domèstic-, s’ha produït un augment de 

la proporció del propà per al sector terciari fins arribar a l’11,6% el 2008. 

Tanmateix, el consum global de GLP i, en especial, de butà en el sector 

domèstic, continua baixant des del 1999, si s’exceptua el repunt del 2002. 

El butà de mescla (utilitzat en la tracció de certa maquinària destinada a 

la logística) gairebé ha desaparegut. Així, actualment les vendes de GLP a 

Barcelona són majoritàriament de butà, i queda una petita part de propà 

que correspon al sector comercial/industrial.

Pel que fa al consum de GLP per habitant, l’any 2008 va ser de 0,14 MWh, 

amb una taxa de decreixement per al període 1999-2008 del 6,96%.

FIGURA 69 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (1992-
2008)
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FIGURA 70 | CONSUM DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI A BARCELONA, PER 
SECTORS (1999/2008)
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1999

Consum: 414,98 GWh

Domèstic (butà) 87,4 %

Tracció (mescla) 0,9 %
Comercial - Industrial
(propà) 11,6 %

2008

Consum: 233,12 GWh

Font: Repsol-YPF

FIGURA 71 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI PER 
HABITANT (1992-2008)
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FIGURA 72 | VARIACIÓ EN EL CONSUM D’ENERGIA FINAL A BARCELONA (1999-2008) 
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2.2.4 - EL CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA

Per satisfer la demanda d’energia final de Barcelona l’any 2008 (17.001,78 

GWh d’energia final), van caldre 30.783,60 GWh d’energia primària, un 

9,3% més que el 1999. Aquesta xifra inclou les pèrdues de transformació 

de l’energia primària en energia final del sistema de generació elèctrica de 

Catalunya, així com els consums propis del sector energètic i una estima-

ció de les pèrdues en el transport d’energia. 

Això no obstant, l’eficiència del sistema energètic és pràcticament la ma-

teixa que l’any 1999, tot i que s’observa una millora de la del sistema elèc-

tric, probablement a causa del major pes en la generació de les centrals 

tèrmiques de cicle combinat (que tenen una eficiència superior a la de les 

convencionals), i de les energies renovables.

FIGURA 73 | FONTS D’ENERGIA PRIMÀRIA A BARCELONA (2008

Del total d’energia primària, un 65,7% es va utilitzar per a generar i trans-

portar electricitat, mentre que la resta es va repartir entre el gas natural 

(21,2%), els combustibles líquids per al transport (12,3%) i el GLP (0,8%).

De l’energia primària necessària per a generar electricitat, el 68,2% va cor-

respondre a energia nuclear (el 1999, aquest percentatge era del 77,9%), 

mentre que un 16,9% va ser gas natural utilitzat en els nous cicles combi-

nats (el 1999, era 0% ja que no hi havia cicles combinats).

L’aparició dels cicles combinats al sistema de generació elèctrica de Ca-

talunya ha fet reduir el percentatge de generació amb energia nuclear en 

9,7 punts, la generació amb centrals tèrmiques clàssiques amb fuel/gas en 

4,4 punts, mentre que la central carbó s’ha mantingut pràcticament igual 

en proporció que l’any 1999.

TAULA 23 | CONSUMS D’ENERGIA PRIMÀRIA I FINAL A BARCELONA 
(1999/2008) 

Consum d’energia final i primària a Barcelona

1999 2008

Consum d’energia final 15.664,78 GWh 17.001,78 GWh

Consum d’energia primària 28.158,87 GWh 30.783,60 GWh

Eficiència del sistema 55,63% 55,23%

Eficiència elèctrica del sistema 33,6% 37,3%

Font: ICAEN
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2.3 - La generació d’energia
2.3.1 - LA GENERACIÓ GLOBAL

A les infraestructures energètiques situades al municipi de Barcelona i 

el seu entorn Besòs (frontera amb Barcelona), es van generar l’any 2008 

5.243,2 GWh d’energia elèctrica (5.684 GWh el 2006) i 52,4 GWh d’energia 

solar tèrmica. 

D’aquesta energia elèctrica, el 93% es va produir a les grans centrals de 

generació (Besòs 3 + 4, i Sant Adrià 1 + 3), inscrites al règim ordinari (RO). 

El 7% restant es va produir a petites centrals d’energia com motors de 

cogeneració, instal·lacions d’energies renovables o la planta de valoració 

energètica de residus. Totes aquestes instal·lacions estan inscrites al rè-

gim especial (RE).

FIGURA 74 | INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ D’ENERGIA A BARCELONA

Central tèrmica (Sant Adrià)
Central de cicle combinat (Besòs)

Motors de cogeneració
Fonts renovables
Valorització de residus

FIGURA 75 | INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ D’ENERGIA A BARCELONA

GENERACIÓ EN RÈGIM ORDINARI I EN RÈGIM ESPECIAL

Segons la Llei espanyola del sector elèctric (54/1997), l’activitat de genera-

ció d’electricitat pot ser de dos tipus, en funció de la tecnologia i del recurs 

energètic primari utilitzat:

 - En règim ordinari: es du a terme principalment mitjançant tecnologies 

convencionals utilitzades en centrals de carbó, fueloil, gas natural, cicles 

combinats, centrals nuclears, etc.

 - En règim especial: aplega la generació en instal·lacions de potències no 

superiors a 50 MW que, com a energia primària, utilitzen fonts renova-

bles (biomassa, hidràulica, solar i eòlica) o residus, així com altres com 

la cogeneració, que impliquen un nivell elevat d’eficiència i un estalvi 

energètic considerable.
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2.3.2 - ELS RÈGIMS ORDINARI I ESPECIAL

La producció en règim ordinari

A l’entorn Besòs, a la frontera amb Barcelona, se situen diverses 

instal∙lacions de generació elèctrica que satisfan una part important de la 

demanda energètica de Barcelona i rodalia: la Central de Sant Adrià, amb 

tres grups de generació tèrmica convencional (un d’ells tancat el gener del 

2008) i les centrals de cicle combinat de Besòs 3 i Besòs 4. Anteriorment, 

es van tancar les centrals Besòs 1 i 2 i Badalona II. 

El 2008, a l’entorn Besòs, i només considerant el règim ordinari (RO), hi 

havia 1.478 MW de potència instal·lada desglossats de la manera següent: 

55,4% cicles combinats (Besòs 3 i 4) i 44,6% centrals tèrmiques de fuel/

gas (Sant Adrià 1 i 3). La tèrmica de fuel (Sant Adrià 2) va ser clausurada 

per la Generalitat de Catalunya el gener del 2008 a causa de les seves 

emissions, ja que aquest combustible fòssil és molt més contaminant que 

el gas natural que alimenta les instal·lacions Sant Adrià 1 i 3. Aquesta po-

tència en RO va generar el 2008 4.907 GWh: el 96,3% mitjançant els cicles 

combinats (Besòs 3 i 4) i el percentatge restant per mitjà de les tèrmiques 

clàssiques (Sant Adrià 1 i 3).

L’evolució del percentatge d’energia generada a l’entorn Besòs respecte 

la generada a tot Catalunya (només règim ordinari), reflecteix com aquest 

àmbit territorial ha guanyat protagonisme en els darrers anys, ja que les 

noves centrals de cicle combinat del Besòs han produït molta més energia 

que històricament les antigues centrals. Així, l’any 2008 es va generar a 

l’entorn Besòs (Sant Adrià 1+3 i Besòs 3+4) el 13% de l’energia total, men-

tre que el 2001, any anterior a la posada en funcionament de les centrals 

de cicle combinat Besòs 3+4, aquesta xifra va ser només del 4,7%.

La potència instal∙lada l’any 2008 en règim ordinari a l’entorn Besòs, res-

pecte a la total instal∙lada a Catalunya, va ser inferior a la de l’any 2001 

(16,1%, respecte del 23,4%).

FIGURA 76 | EVOLUCIÓ DE LA POTÈNCIA DE GENERACIÓ ELÈCTRICA INSTAL-
LADA I PREVISIÓ DE FUTUR (RÈGIM ORDINARI)

[MW]

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p2009 p2010 p2011

� RO-CTCC Port

� RO-Besòs

� RO-Besòs 5 � RO-Badalona II � RO-Besòs 3+4

� RO-Sant Adrià 1+3 � RO-Sant Adrià 2

Font: Red Eléctrica de España

��L’any 2002 hi va haver una punta de potència instal·lada per la superposició 
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TAULA 24 | EVOLUCIÓ DE LA POTÈNCIA DE GENERACIÓ ELÈCTRICA EN INSTAL·LACIONS I PRODUCCIÓ TOTAL, 1995-2008 (RÈGIM ORDINARI)

Règim Ordinari      [MW] 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RO - Sant Adrià 2 [Fuel] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 0

RO - Sant Adrià 1+3 [Fuel/Gas] 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 659

RO - Besòs  [Fuel/Gas] 450 450 450 450 450 450 450 450 300 300 0 ---- ---- ----

RO - Besòs 3 i 4 [cicle combinat] 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 812 812 819

RO - Badalona II  [Fuel] 344 344 344 344 344 344 344 344 0 ---- ---- ---- ---- ----

RO - Besòs 5 [Cicle combinat] ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

RO - CTCC del Port de Barcelona ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Total potència Règim ordinari 
[entorn Besòs] 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844 2.644 2.150 2.150 1.850 1.862 1.862 1.478

Règim Ordinari      [GWh] 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RO - Sant Adrià 2 [Fuel] 15 0 0 75 68 128 264 264 0 ----- ----- ----- ----- -----

RO - Sant Adrià 1+3 [Fuel/Gas] 141 39 211 268 401 463 719 939 562 579 1.040 279 161 179

RO - Besòs  [Fuel/Gas] 63 405 578 250 351 403 536 465 77 0 ----- ----- ----- -----

RO - Besòs 3 i 4 [cicle combinat] 0 0 0 0 0 0 0 1.627 3.568 4.872 4.254 4.970 4.655 4.728

RO - Badalona II  [Fuel]  4 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ----- ----- ----- -----

Total producció (b.a.) 
Règim Ordinari [entorn Besòs] 223 444 789 593 820 994 1.519 3.295 4.207 5.451 5.294 5.249 4.816 4.907
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FIGURA 77 | EVOLUCIÓ DEL PES DE LA GENERACIÓ ELÈCTRICA DE BARCELO-
NA I L’ENTORN BESÒS SOBRE CATALUNYA (RÈGIM ORDINARI)
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Les centrals de generació d’energia implantades els darrers anys (cicles 

combinats), tot i tenir una potència inferior respecte a la potència total 

instal∙lada a Catalunya, produeixen una quantitat superior d’electricitat, ja 

que funcionen durant més hores. 

FIGURA 78 | POTÈNCIA INSTAL·LADA I PRODUCCIÓ D’ENERGIA PER GRUPS 
GENERADORS (RÈGIM ORDINARI), EN GWH I %
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FIGURA 79 | HORES REALS DE FUNCIONAMENT DELS DIFERENTS GRUPS 
GENERADORS (RÈGIM ORDINARI)
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Les hores reals de funcionament dels diferents grups generadors d’ener-

gia van créixer considerablement entre els anys 2002 i 2008, ja que els 

nous grups de cicle combinat van estar més temps operatius per satisfer 

una demanda elèctrica superior. L’any 2008, els grups Besòs 3 i 4 van fun-

cionar 7.469 hores i 6.635 hores, respectivament.

Pel que a la utilització segons la producció disponible (és a dir, el quocient 

entre la producció real i la producció disponible, o màxima producció que 

pot assolir la central funcionant a potència nominal en les hores en que 

està operativa), els dos cicles combinats Besòs 3 i 4 van arribar l’any 2008 

a un percentatge del 82,1% i 70,8%, respectivament. Això indica que s’es-

tà reduint la seva “capacitat sobrant de generació” (producció disponible 

menys producció real).

FIGURA 80 | PERCENTATGE D’UTILITZACIÓ SEGONS LA PRODUCCIÓ DISPONI-
BLE (RÈGIM ORDINARI)
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La producció en règim especial

A banda de les instal·lacions de règim ordinari, Barcelona també dispo-

sa de petites centrals de generació elèctrica que estan emmarcades en 

el règim especial de producció d’electricitat (RE), el qual inclou les fonts 

d’energia renovable i els processos de cogeneració d’electricitat i calor. Si 

bé algunes d’aquestes instal·lacions no estan ubicades en el terme munici-

pal de Barcelona -com les plantes de valorització energètica de residus-, sí 

que cal tenir-les en compte a l’hora de fer el balanç energètic de la ciutat.16 

És el cas de la planta energètica de la Vall d’en Joan (el dipòsit controlat 

del Garraf, ja clausurat) i dels tres ecoparcs situats a l’àrea metropolitana 

(Ecoparc-1 de Barcelona, Ecoparc-2 de Montcada i Reixac i Ecoparc-3 de 

Sant Adrià), on s’obté electricitat a partir del biogàs generat en el procés 

de descomposició de la matèria orgànica dels residus municipals, i de la 

Planta de valorització energètica de Sant Adrià, annexa a l’Ecoparc-3.17 

La major part de l’energia es va generar en plantes de cogeneració amb 

gas natural (45,4%) i a la planta de valorització energètica de residus sòlids 

urbans de Sant Adrià de Besòs (34,9%). També es va produir electricitat a 

partir del biogàs generat al dipòsit controlat de la Vall d’en Joan del Garraf 

(energia ponderada als residus que històricament hi ha abocat la ciutat de 

Barcelona respecte al total de producció el 2008), i a l’Ecoparc-2 (9,5%) i a 

la planta d’assecatge de fangs (Metrofang) (7,8%). Amb uns percentatges 

inferiors però també de gran valor hi ha les instal·lacions d’energia solar 

fotovoltaica (2,1%) i la central minihidràulica de la Trinitat (0,4%). 

En els darrers anys la generació d’electricitat en règim especial es va si-

tuar entorn dels 400 GWh anuals, tot i que l’any 2008 es va reduir fins als 

370 GWh a causa de la baixada de producció de la planta de cogeneració 

de Metrofang, coincidint amb un canvi en la tecnologia d’assecatge dels 

fangs.

16.  Aquestes plantes tracten residus procedents de tota l’àrea metropolitana, i és per 
això que per a la realització del balanç energètic i de GEH s’assumeix per a Barcelona 
la mateixa fracció d’energia i emissions que les tones de residus tractats a la planta 
procedents de la ciutat..

17.  L’Ecoparc 3, concretament, va injectar l’any 2008 a la xarxa elèctrica 167.504 MWh 
(obtinguts mitjançant la incineració o valorització energètica dels residus) i 59.912 tones 
de vapor a la xarxa de climatització del districte Fòrum (Districlima).

En el cas concret de la producció energètica del dipòsit controlat de la Vall 

d’en Joan del Garraf, cal tenir present que des de l’any 2007 ja no s’hi abo-

quen residus. Això no obstant, continua la generació de biogàs a causa de 

la metanització dels residus abocats els anys anteriors. Cal assignar a Bar-

celona una fracció d’aquesta producció, així com també la fracció mitjana 

de residus durant els darrers quatre anys d’explotació de la instal·lació. 

FIGURA 81 | REPARTIMENT DE L’ENERGIA ELÈCTRICA GENERADA A BARCELO-
NA I A L’ENTORN DEL BESÒS, PER INSTAL·LACIONS, 2008 (RÈGIM ESPECIAL)
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9,5 %
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amb gas natural 45,4 %
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Energia generada:
370,01 GWh,

(ponderat a Barcelona)
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FIGURA 82 | EVOLUCIÓ DE L’ENERGIA GENERADA A BARCELONA I A L’EN-
TORN DEL BESÒS, 1999-2008 (RÈGIM ESPECIAL)
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TAULA 25 | EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ ELÈCTRICA EN INSTAL·LACIONS DE 
RÈGIM ESPECIAL, 1999-2008

* Estimacions

Règim especial      [GWh] 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Valorització RSU Sant Adrià 47,51 54,18 66,57 40,45 108,65 103,04 99,30 76,45 102,86 129,23

METROFANG Besòs 0,00 0,00 163,23 132,00 151,97 151,97(*) 151,97(*) 151,97(*) 156,65 28,81

Biogàs (Garraf+Ecoparc) 0,00 0,00 0,00 2,66 28,40 54,95 36,08 32,58 35,57 35,04

Minihidràulica Trinitat 6,22 5,71 5,16 6,30 6,13 5,11 5,11(*) 5,11(*) 3,34 1,47

Fotovoltaica 0,003 0,024 0,046 0,130 0,158 0,758 1,01 1,23 1,45 7,62

Cogeneració amb fueloil/gasoil 68,00 128,00 264,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cogeneració amb gas natural 169,33(*) 169,33 153,71 141,76 135,21 128,62 167,85 167,85(*) 167,85(*) 167,85(*)

Total producció RE 
[BCN + entorn Besòs] 291,06 357,25 652,72 587,29 430,53 444,44 461,31 435,18 467,72 370,01
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L’autoconsum d’electricitat d’origen local

Si es considera tant la generació en règim ordinari (RO) com la genera-

ció en règim especial (RE) a Barcelona i l’entorn Besòs, l’energia elèctrica 

produïda l’any 2008 va arribar als 5.277,01,2 GWh (un 93% en RO i un 7% 

en RE). 

L’autogeneració d’electricitat en aquest territori va anar incrementant de 

manera ininterrompuda fins el 2004, any a partir del qual la producció a 

l’entorn Besòs va començar a decréixer per l’entrada en funcionament a 

ple rendiment dels dos nous cicles combinats instal·lats a Tarragona. En el 

moment de l’aparició d’aquests cicles, el percentatge d’autoconsum havia 

assolit un valor màxim del 81%, però posteriorment va anar disminuint fins 

a quedar situat, l’any 2008, 13 punts per sota.

Barcelona i l’entorn Besòs genera, per tant, el 68% de l’energia elèctrica 

que consumeixen anualment els municipis de Barcelona i de Sant Adrià 

de Besòs, és a dir, que necessita importar (en balanç anual) el 32% de 

l’electricitat. 

Barcelona + Sant Adrià 2008

68 %e

Producció endògena
d’electricitat

Importació electricitat

32 %e

FIGURA 83 | EVOLUCIÓ DE L’ELECTRICITAT TOTAL GENERADA A BARCELONA I 
A L’ENTORN DEL BESÒS, 1999-2008 (RÈGIMS ESPECIAL I ORDINARI)
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Font: Red Eléctrica de España i Agència d’Energia de Barcelona

FIGURA 84 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ELECTRICITAT A BARCELONA I A L’EN-
TORN DEL BESÒS RESPECTE DE LA GENERACIÓ, 1995-2008 (RÈGIM ESPECIAL + 
RÈGIM ORDINARI)
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FIGURA 85 | EVOLUCIÓ DE L’AUTOCONSUM D’ELECTRICITAT DE BARCELONA 
I DE SANT ADRIÀ DE BESÒS RESPECTE DE LA SEVA GENERACIÓ, 1995-2008 
(RÈGIM ESPECIAL + RÈGIM ORDINARI)
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2.3.3 - ELS SISTEMES DE GENERACIÓ 
EFICIENT

El règim especial no només inclou les tecnologies renovables amb les 

quals es produeix l’electricitat, sinó també, com s’ha apuntat abans, els 

sistemes de generació eficient com la cogeneració i la microcogeneració 

o la valorització energètica de residus.

La cogeneració

El terme cogeneració significa generació simultània i eficient de calor i 

electricitat. Aquesta tecnologia és la més eficient entre els sistemes de 

producció d’electricitat a partir de combustibles, els quals poden ser ga-

sosos (gas natural, biogàs), combustibles líquids (fueloil, gasoil, GLP) o bé 

sòlids (carbó, biomassa, residus municipals). La generació es produeix en 

motors alternatius, turbines de gas, turbines de vapor o piles de combus-

tible. La cogeneració es pot implantar a tots els centres industrials o de 

sector terciari que consumeixin energia tèrmica.

A Barcelona hi ha diverses plantes de cogeneració en funcionament -tant 

en hospitals com en diferents indústries-, que utilitzen principalment gas 

natural com a combustible. Aquestes plantes, juntament amb la de valo-

rització energètica de residus del Besòs, van generar l’any 2008 més de 

325 GWh d’electricitat. 

En el cas de la indústria, la cogeneració ja està implantada en la majoria de 

sectors que demanden grans quantitats de calor (paper, químic, ceràmic 

etc.) i, per tant, sectors en els quals el pes de l’energia és important en el 

cost de producció. El sector terciari és també tècnicament un bon camp 

on introduir aquesta tecnologia, si bé cal tenir en compte determinades 

qüestions:

 - Convé aprofitar al màxim l’energia residual en forma de calor, evitant 

que es desaprofiti per dissipació a l’atmosfera.

 - Perquè siguin viables econòmicament els projectes de cogeneració, 

convé que el nombre d’hores d’ús de la instal·lació siguin el més elevat 

possible. 
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 - Cal tenir en compte la seva col·lisió, en determinades tipologies d’edifi-

cis, amb l’Ordenança solar tèrmica vigent a Barcelona.

L’elevada eficiència dels sistemes de cogeneració s’aconsegueix amb 

l’aprofitament de la calor que la generació d’electricitat produeix. En reali-

tat, però, la instal·lació es dimensiona en funció del flux tèrmic aprofitat en 

el procés de climatització de l’edifici o edificis, mentre que el flux elèctric 

generat esdevé circumstancial. 

Aquesta calor es pot aprofitar, d’una banda, transmetent-la a un únic con-

sumidor que la requereixi i cobrir així la seva demanda de calor i/o de 

refrigeració –amb la qual cosa s’aconsegueix un estalvi d’energia primària 

procedent d’altres recursos energètics-, o bé es pot aprofitar distribuint-la 

a una xarxa de climatització de districte -o District Heating and Cooling- i 

fent encara més eficient el sistema. 

Les xarxes de calor i fred del Fòrum i 22@

Des de fa uns anys, Barcelona ha apostat pels sistemes de climatització 

centralitzada, ja que una centralització més gran en la generació de calor 

i fred millora els rendiments i n’augmenta l’eficiència. 

Actualment, ja hi ha una xarxa de climatització centralitzada a l’entorn del 

Fòrum i del districte 22@, gestionada per l’empresa Districlima i que opera 

amb la calor residual procedent de la planta de valorització energètica 

de residus del Besòs (TERSA). N’hi ha una altra en construcció a la Zona 

Franca i La Marina del Prat Vermell –empresa Ecoenergies-, amb suport 

de biomassa i aportació del fred residual de la regasificadora que hi ha al 

Port de Barcelona.

La xarxa de calor i fred del Fòrum va ser la primera que es va implantar a 

Barcelona durant l’època del desenvolupament urbanístic d’aquesta zona 

l’any 2004, i actualment continua el seu procés d’expansió. La majoria 

d’usuaris connectats al sistema són del sector terciari, tot i que s’han 

començat a incorporar edificis residencials de promoció pública. Com a 

suport energètic, la central disposa d’equips d’alta eficiència de producció 

de calor i fred per a garantir el subministrament permanent als usuaris 

del sistema.

El balanç energètic del sistema de climatització centralitzada del Fò-

rum-22@ en el seu conjunt va representar l’any 2009 un consum de la 

calor residual de TERSA de 34.895 MWh, un consum de gas amb energia 

auxiliar de 940 MWh i un consum elèctric de 9.927 MWh. D’aquesta ma-

nera, el 95% de la calor i el 19% del fred subministrats van provenir de la 

calor residual de la planta de TERSA, assolint-se un estalvi d’energia pri-

mària de 39.403 MWh/any i un estalvi d’emissions de CO2 de 7.076 t/any 

(un 51% i un 58%, respectivament, respecte dels sistemes convencionals). 

Aquesta xarxa, tanmateix, no està finalitzada, ja que està en plena expan-

sió i creixement dins del conjunt de l’àmbit del Fòrum i del districte 22@.

FIGURA 86 | XARXA DE CALOR I FRED DEL FÒRUM I DEL DISTRICTE 22@

Clients en servei:
Potència de fred: 63,8 MW | Potència de calor: 41,3 MW | Nombre d’edificis: 57 | Km: 12,0

� Hotels / Residències � Oficines � Habitatges � Comercial � Centres docents � Altres

Font: Districlima
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TAULA 26 | CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE DHC DEL FÒRUM I DEL 22@

Xarxa de DHC en l’àmbit del Fòrum i 22@ (2009)

FÒRUM 22@

Longitud de la xarxa (km) 4,3 7,7

Nombre de clients 22 28

Potències contractades de calor (kW) 22.415 14.793

Potències contractades de fred (kW) 31.842 25.925

Potència instal·lada de calor (MW) 40*

Potència instal·lada de fred (MW) 39*

Energia demandada de calor (MWh/any) 14.482 6.685

Energia demandada de fred (MWh/any) 20.499 20.364

Font: Districlima

* Aquesta potència actualment està instal·lada a la central del Fòrum i s’ha iniciat 

la construcció d’una central de puntes al carrer Tànger (22@).

LES XARXES DE CALOR I FRED (DISTRICT HEATING 
AND COOLING)

El District Heating and Cooling és un sistema de distribució d’energia en 

forma d’aigua calenta i aigua freda amb finalitats de climatització, ACS i 

processos industrials que requereixen escalfament o refredament. Aques-

ta distribució es fa mitjançant canonades soterrades a la ciutat, polígons 

industrials o del sector terciari i conjunt d’edificacions, com ara aeroports 

o hospitals.

Les xarxes de DHC estan formades pels elements següents:

 - Central de producció d’energia: on es genera la producció centralitzada 

d’aigua calenta i freda mitjançant tecnologies convencionals eficients o 

amb energies renovables.

 - Xarxa de distribució: està formada per les canonades que han d’estar 

perfectament aïllades per a garantir el bon subministrament. És el nexe 

d’unió entre la central de producció i els punts de consum.

 - Punts de consum: a l’anomenada subestació tèrmica s’instal·len els bes-

canviadors de calor per passar l’energia del circuit primari al secundari. 

Aquest és el que s’utilitza per a subministrar calefacció, refrigeració i ACS.

Aquesta tecnologia constitueix una manera fiable, eficient i viable econòmi-

cament de climatitzar edificis. Segons la manera de generar l’aigua calenta 

i freda a la central de producció, la instal·lació serà més o menys contami-

nant globalment. El més recomanable és mitjançant energies renovables 

(principalment biomassa) o cogeneració. Els DHC ajuden a l’estalvi d’emis-

sions i també al d’energia.
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2.4 - Les energies renovables
2.4.1 - LA GENERACIÓ GLOBAL

La generació d’energia d’origen renovable a Barcelona va experimentar un 

creixement significatiu entre els anys 2003 i 2008, fins a assolir un valor de 

96,53 GWh, un 0,57% de tota l’energia consumida (electricitat, gas natural, 

petroli d’automoció i GLP). Les fonts d’energia que van contribuir a aques-

ta generació van ser la solar fotovoltaica, la solar tèrmica, la minihidràulica 

(instal·lació de la Trinitat) i el biogàs (la part proporcional corresponent a 

Barcelona del gas produït al dipòsit controlat de la Vall d’en Joan del Garraf 

i en els tractaments dels residus dels ecoparcs).

TAULA 27 | EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ D’ENERGIA AMB FONTS RENOVA-
BLES A BARCELONA, 1999-2008

Energies renovables [GWh] 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Electricitat amb biogàs (Garraf+Ecoparc) 0,00 0,00 0,00 2,66 28,40 54,95 36,08 32,58 35,57 35,04

Minihidràulica Trinitat 6,22 5,71 5,16 6,30 6,13 5,11 5,11 (*) 5,11 (*) 3,34 1,47

Fotovoltaica 0,003 0,024 0,046 0,130 0,158 0,758 1,009 1,227 1,453 7,620

Solar tèrmica 0,464 0,664 6,410 12,633 16,560 20,846 26,842 34,155 43,299 52,405

Total producció renovables 6,68 6,40 11,62 21,72 51,25 81,66 69,03 73,07 83,66 96,53

Energies renovables [m2] 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Solar tèrmica 580 830 8.013 15.791 20.700 26.058 33.552 42.694 54.123 65.506

Si es considera només l’electricitat d’origen renovable generada a Barce-

lona (amb biogàs, solar fotovoltaica i minihidràulica), respecte del consum 

elèctric de la ciutat, el percentatge va ser el 2008 del 0,59%.
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FIGURA 87 | EVOLUCIÓ DE L’ENERGIA GENERADA AMB ENERGIES RENOVA-
BLES, PER FONTS D’ENERGIA EN GWH I PERCENTATGE (1999-2008)
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FIGURA 88 |  EVOLUCIÓ DE L’ELECTRICITAT GLOBAL GENERADA AMB ENERGI-
ES RENOVABLES, EN GWH I PERCENTATGE (1999-2008)
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FIGURA 89 | % D’ELECTRICITAT D’ORIGEN RENOVABLE GENERADA A BARCE-
LONA RESPECTE EL CONSUM ELÈCTRIC DE LA CIUTAT
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FIGURA 90 | % D’ENERGIA D’ORIGEN RENOVABLE GENERADA A BARCELONA 
RESPECTE EL CONSUM ENERGÈTIC DE LA CIUTAT
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2.4.2 – L’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

L’evolució de la superfície solar tèrmica

L’energia solar és el principal recurs renovable de la ciutat, i l’energia solar 

tèrmica esdevé l’energia renovable amb més presència a la ciutat, amb 

una participació del 52% sobre el total de generació renovable de la ciutat. 

Aquest fet es deu principalment a l’impuls que se li va donar des de l’Ajun-

tament de Barcelona, que l’any 1999, per plenari, va aprovar l’annex sobre 

Captació solar tèrmica de l’Ordenança general de medi ambient, conegut 

com Ordenança solar de Barcelona (OST). Per primera vegada s’aprovava 

una norma que obligava els nous edificis, i els que fossin rehabilitats, a in-

corporar sistemes d’energia solar per a cobrir la demanda d’aigua calenta. 

L’any 2002, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar també el Pla de millora 

energètica de Barcelona (PMEB), on es feia una aposta per incrementar 

la generació energètica mitjançant fonts renovables d’energia primària, 

especialment l’energia solar tèrmica, i es fixava com a objectiu per a final 

del 2010 assolir la xifra de 96.300 m2 de captadors solars tèrmics. 

L’Ordenança es va aprovar, i s’ha aplicat durant aquests anys, en un con-

text de creixement econòmic, de la superfície construïda, i del consum 

energètic. 

En aquests anys Barcelona ha crescut urbanísticament i en superfície 

construïda, esdevenint cada cop una ciutat més complexa. En aquest deu 

anys s’han construït més de 2.500.000 m2 de sostre18 especialment en 

habitatge, garatges i aparcaments, i terciari (comercial, oficines i hotels), 

amb una taxa de creixement acumulatiu del 0,33% anual19. La nova trama 

18.  Segons dades del Cadastre i de l’IMI, l’any 1999, a Barcelona hi havia 107.349.390 
m2 de sostre, mentre que el 2006 hi havia 109.843.343 m2.

19.  En aquestes xifres no es tenen en compte aquells edificis que han estat construïts 
per substituir superfície sostre d’edificis més antics. Si es fa un anàlisi d’aquells edificis 
construïts després de 1999, resulten casi 5 milions de m2.
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urbana actualment s’està desenvolupant mitjançant la reutilització del sòl, 

ja que pràcticament no hi ha sòl lliure, fet que implica que els grans projec-

tes urbans s’han de fer generalment reconvertint usos. 

Tant en un cas com en l’altre, la nova superfície construïda ha provocat 

que l’energia solar tèrmica s’hagi expandit al llarg del teixit urbà de la 

ciutat, tenint comptabilitzats 65.506 m2 de superfície solar tramitada l’any 

2008, 2.687 m2 d’instal·lacions voluntàries i 62.819 m2 com a conseqüèn-

cia de l’aplicació de l’OST. 

FIGURA 91 | EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE SOLAR TÈRMICA A BARCELONA 
(1999-2008)
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Balanç de l’Ordenança solar tèrmica20

El primer annex sobre Captació solar tèrmica de l’Ordenança general 
de medi ambient, també conegut com “Ordenança solar”, es va aprovar i 

publicar el juliol del 1999 (BOP núm. 181 / pàg. 25-27, en data 30/7/99) i va 

entrar en vigor l’agost del 2000, un any després d’haver-lo publicat a causa 

d’una moratòria que es va acordar entre l’Ajuntament i la resta d’actors 

implicats en aplicar-lo. 

Abans de l’entrada en vigor de l’Ordenança solar tèrmica l’any 2000, a la 

ciutat de Barcelona hi havia hagut diversos intents per a fomentar la instal-

lació de sistemes tèrmics d’aprofitament d’energia solar, com per exem-

ple la campanya impulsada per Barnamil, els ajuts dins de la campanya 

“Barcelona posa’t guapa”, etc. Aquestes, però, no van tenir un impacte sig-

nificatiu, llevat de la iniciativa del Patronat Municipal de l’Habitatge, amb 

els projectes d’habitatge de protecció a les Vores de les Rondes, on es van 

instal·lar en total uns 750 m2 de captadors solar tèrmics. Aquesta iniciativa 

es va dur a terme en paral·lel al procés d’aprovació de l’Ordenança solar 

i durant l’any de moratòria, i es pot considerar que va servir com a prova 

pilot de l’aplicació de l’ordenança solar.

Així, en el moment que va entrar en vigor l’Ordenança solar, la superfície 

solar tèrmica instal·lada a la ciutat era de 1.650 m2, promoguts majoritàri-

ament per l’Administració pública.

20. Balanç dels 10 anys de l’Ordenança solar tèrmica de Barcelona. Agència d’Energia 
de Barcelona
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A partir de l’aprovació l’any 2002 del Pla de millora energètica de Bar-

celona (PMEB), es va iniciar el seguiment de l’aplicació de l’Ordenança 

solar amb l’objectiu de saber el grau d’acceptació d’aquesta ordenança, 

fer una comptabilitat de les instal·lacions i metres quadrats instal·lats, així 

com el seguiment de l’estat de les instal·lacions que hi havia i de com 

funcionaven.

L’experiència assolida per l’Administració local durant els primers anys 

d’aplicació de l’Ordenança solar, i la consegüent identificació dels punts 

forts i febles, va fer que es plantegés una revisió del text de l’Ordenança. 

El procés de revisió de l’Ordenança es va dur a terme durant els anys 

2004 i 2005, i es va tenir en compte, a banda de l’experiència municipal, 

l’experiència d’altres pobles i ciutats que havien aplicat aquesta norma en 

els seus municipis.

El mateix any 2005 es va constituir una taula de debat, anomenada la 

Taula Solar21, amb l’objectiu de debatre sobre l’aplicació, necessitats de 

millora i modificacions a introduir en el text de l’Ordenança, i on es va 

consensuar el text de la modificació de l’Ordenança solar que finalment 

es va aprovar.

El nou text de l’Ordenança va introduir modificacions quant a l’afectació, 

fent més restrictives les exempcions, la garantia de la qualitat de les instal-

lacions, establint condicions per a certificar-les i criteris tècnics per a fer-

ne el manteniment i ús, i harmonització amb altres normatives d’àmbit 

estatal o autonòmic.

21.  Els agents que van participar a la Taula Solar van ser: el Col·legi d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, l’Associació de 
Professionals de les Energies Renovables a Catalunya, APERCA, la Asociación Española 
de Empresas de Energía Solar y Alternativas, ASENSA, el Col·legi d’Administradors de 
Finques de Barcelona, l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Barcelona, 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, l’Associació per a la promoció de 
les energies renovables i l’estalvi energètic, BARNAMIL, l’Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i Qualitat de Vida, el Patronat Municipal de l’Habitatge, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català d’Energia, el Gremi d’Instal·ladors 
de Barcelona, FERCA i l’Agència d’Energia de Barcelona

La implantació de l’Ordenança

Fruit de l’obligació de l’Ordenança solar, fins a 31 de desembre del 2008, 

1.226 edificis han estat obligats a instal·lar sistemes de captació solar tèr-

mica per a produir aigua calenta, amb una superfície de captació solar 

tèrmica total de 62.819m2. 

Les instal·lacions d’energia solar obligades per l’Ordenança solar s’estima 

que generaran un estalvi energètic de 50.255 MWh/any22, 

El sector habitatges i residencial és el que té més percentatge de superfí-

cie solar tramitada, amb un 69% de la superfície total tramitada de capta-

ció solar tèrmica a la ciutat, seguida dels hotels, amb un 16% sobre el total.

L’efecte de l’aplicació de l’Ordenança solar tèrmica, pel que fa al nom-

bre d’edificis afectats a partir del moment en què va entrar en vigor l’any 

2000, ha experimentat un creixement sostingut durant tots aquests anys. 

Hi va haver, però, un punt d’inflexió a partir del 2006 motivat pel major 

nombre d’edificis afectats, conseqüència directa de l’elevat nombre d’edi-

ficacions construïdes durant els anys 2006, 2007 i 2008.

FIGURA 92 | EVOLUCIÓ DE L’ENERGIA SOLAR TÈRMICA A BARCELONA

22. S’ha suposat una producció d’energia final de 800 kWh/m2 de superfície de capta-
ció solar tèrmica. Font: Pla de millora energètica de Barcelona. 2002.
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FIGURA 93 | DISTRIBUCIÓ PER USOS DE LA SUPERFÍCIE SOLAR TÈRMICA 
(2008) 
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TAULA 28 | DISTRIBUCIÓ PER USOS DEL NOMBRE D’EDIFICACIONS I DE LA SU-
PERFÍCIE SOLAR TÈRMICA (2008)

Usos Nombre 
d’edificacions amb ST

Superficie 
captació solar (m2)

Habitatge residencial 959 43.231

Hotels 115 10.198

Equipaments esportius 20 3.125

Equipaments sanitaris 25 2.223

Altres (edificis docents, oficines, 
indústries, etc.)

107 4.4041

Total 1.226 62.819

FIGURA 94 |  EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EDIFICIS AFECTATS PER L’OST (2001-
2008)
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Entre els anys 2006 i 2007 es detecta un canvi de tendència pel que fa al 

nombre d’edificis afectats per la nova normativa, ja que gairebé es mul-

tiplica per dos. L’evolució de la superfície solar tramitada, per contra, no 

segueix la mateixa tendència i l’augment no ha estat tant pronunciat com 

era d’esperar. 

Aquest fet és degut principalment a que els nous edificis que han d’incor-

porar sistemes solars tèrmics són, en la seva majoria, de dimensions re-

duïdes, per la qual cosa la superfície solar imputable no té una repercussió 

important sobre la superfície total tramitada per a la resta de tipologies 

d’edificis que la normativa antiga ja tenia en compte.

El considerable increment de la superfície de captació solar tèrmica, pro-

ducte d’haver aplicat l’Ordenança solar, afegit a la superfície instal·lada 

abans de l’entrada en vigor de l’Ordenança solar i a les instal·lacions que 

s’han executat al marge de l’Ordenança, principalment per iniciativa de 

l’Ajuntament de Barcelona, fa que la superfície de captació solar tèrmica, 

instal·lada o en projecte, sigui superior als 65.506 m2. Aquesta xifra multi-

plica per quaranta la superfície prèvia a l’Ordenança solar.
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FIGURA 95 | EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA 
TOTAL (1999-2009)
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La superfície de captació solar tramitada en funció de la població actual 

de Barcelona és de 41,98 m2/1.000 habitants, valor que destaca davant 

la ràtio que hi havia abans d’aplicar l’OST, (1,1 m2/1.000 habitants), i que 

està en consonància amb la resta d’Europa i molt per sobre de la mitjana 

estatal.

Cal recordar que el Pla de millora energètica de Barcelona (PMEB) fixava 

l’objectiu d’arribar l’any 2010 als 96.300 m2 de captadors solars tèrmics 

instal·lats a la ciutat, amb una generació tèrmica prevista de 77.810 MWh/

any (280.000 GJ/any). D’aquesta superfície, s’estimava que 88.015 m2 de 

captació solar serien fruit de l’aplicació de l’Ordenança solar tèrmica.

Amb la modificació del text de l’Ordenança, en què se suprimeix el llin-

dar d’afectació, i amb la seva entrada en vigor a mitjan 2006, es va pre-

veure que augmentaria el nombre d’edificis obligats a instal·lar sistemes 

d’energia solar tèrmica i se superaria àmpliament la superfície prevista als 

objectius del PMEB. Arran dels resultats assolits durant el 2007 i el 2008, 

s’ha vist que això no està essent així, atès que el nombre d’habitatges 

actualment afectats i que abans no ho estaven, en quantitat de superfície, 

representen un nombre molt petit. 

Tot i això, segons dades del 2010, gairebé s’han assolit els objectius pre-

vistos al PMEB d’instal·lar 88.015 m2 de captadors solars tèrmics com a 

resultat d’aplicar l’Ordenança solar tèrmica, ja que a 31 de desembre hi 

havia comptabilitzats més de 87.600 m2.

FIGURA 96 | COMPARATIVA ENTRE LA TENDÈNCIA REAL D’EVOLUCIÓ DE 
L’OST I L’ESCENARI TENDENCIAL QUE ES VA PREVEURE EN LA NOVA OST
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Els mecanismes d’implantació i els reptes superats

Com s’ha comentat, el principal impulsor de la introducció de l’energia 

solar tèrmica a la ciutat de Barcelona va ser l’Ajuntament, el qual, amb 

una clara voluntat política, va tirar endavant una normativa pionera que, 

d’entrada, va generar cert recel i desconfiança entre els diferents actors 

implicats en com aplicar-la, fet que va provocar que s’establís un any de 

moratòria per a fer efectiva la seva aplicació. 

Aquest caràcter pioner de l’Ordenança solar també va comportar en els 

seus inicis algunes disfuncions pel que fa a implantar-la degut, d’una ban-

da, a la reduïda experiència municipal en la redacció i aplicació d’una 

norma d’aquestes característiques (en especial, a l’hora de concretar les 

exempcions) i, de l’altra, a la falta de referents legals a l’hora d’elaborar el 

text i definir els protocols d’actuació. 
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L’aplicació d’una norma que obliga a introduir un element nou als edifi-

cis, amb les particularitats de les instal·lacions d’energia solar, obligava 

l’Ajuntament a crear els mecanismes adequats de gestió que permetessin 

controlar el compliment de l’Ordenança i fer un seguiment de com evolu-

cionava a la ciutat.

Així doncs, l’Ajuntament, a través de l’Agència d’Energia de Barcelona, es 

va dotar de les eines necessàries per a definir procediments de revisió 

d’expedients i ha establert protocols de revisió, definint el circuit admi-

nistratiu a seguir, per tal d’assegurar l’èxit de les instal·lacions solars tèr-

miques, en totes les seves fases, des de la seva projecció fins a la seva 

implantació i al llarg de la seva vida útil. 

Aquestes eines de gestió han culminat amb la posada en funcionament 

d’un gestor de tramitació en línia de projectes d’instal·lacions solars tèrmi-

ques que, posat a disposició dels principals actors, promotors, projectistes 

i tècnics supervisors d’instal·lacions solars tèrmiques, vol dotar-los dels 

coneixements necessaris sobre la tramitació i l’estandardització d’uns cri-

teris de disseny i redacció de projectes que permetin complir l’OST, opti-

mitzant els procediments administratius i agilitant tràmits. 

Els moments inicials de la pionera Ordenança solar varen ser difícils i ob-

jecte de controvèrsia i de refús important per part del sector. La moratòria 

d’un any amb què es va aprovar és una mostra clara d’aquesta situació. El 

recel no era infundat, ja que l’experiència recent a Espanya era mínima i 

el record de les experiències frustrades dels anys setanta es mantenia viu 

en la memòria del sector.

També és cert, i així ho reconeixien tots els agents implicats -des de la prò-

pia Administració, els promotors i els tècnics responsables de la redacció 

dels projectes fins als instal·ladors-, que no s’estava preparat per afron-

tar el repte amb totes les garanties i que eren moltes les incerteses que 

sorgien amb l’aprovació d’aquesta nova ordenança, que exigia incorporar 

instal·lacions solars a tots els edificis de nova construcció de la ciutat de 

Barcelona.

Avui, amb la perspectiva que dóna el temps transcorregut i l’anàlisi dels 

resultats aconseguits, es veu que la inexperiència ha comportat errors en 

les instal·lacions executades i que s’han hagut de corregir i posar al dia 

alguns buits que hi havia en l’Ordenança, com és el cas del seguiment i 

manteniment de les instal·lacions en la modificació de l’any 2006.

Tanmateix, els principals obstacles al desenvolupament i aplicació de l’Or-

denança són també els seus principals valedors. La posada en marxa de 

l’Ordenança ha mostrat clarament que no es pot esperar a tenir l’experi-

ència necessària per a iniciar una acció tan important i significativa com és 

aquesta, ja que aleshores no es podria avançar mai en el camí del progrés 

necessari. Les dificultats s’han anat superant o s’està treballant per fer-ho, 

i tothom està d’acord en què l’operativitat i eficàcia aconseguides amb 

l’esforç de tots han permès aconseguir l’objectiu de normalitzar les instal-

lacions d’energia solar tèrmica. 

S’ha de valorar l’Ordenança solar tèrmica de Barcelona com un pas es-

sencial en la normalització de l’energia solar tèrmica a Espanya, però no 

es pot demanar més del que una mesura senzilla i d’àmbit local pot oferir. 

El seu impacte ha estat clarament superior al que es podia imaginar en el 

moment d’aprovar-la. 

Els nous reptes: repotenciar l’energia solar tèrmica

Tot i que l’energia solar tèrmica ja és una realitat a Barcelona, continua 

havent-hi reptes en la gestió quotidiana, en l’aplicació real, i en l’ús i el 

manteniment de les instal·lacions actuals.

L’objectiu, pensant en el futur, és saber l’estat de les instal·lacions execu-

tades sota l’aplicació de l’OST. Al marge de la superfície instal·lada, cal sa-

ber quantes instal·lacions funcionen correctament, en quina mesura estan 

contribuint a l’estalvi d’energia i quins problemes o dificultats es troben 

els usuaris durant la vida de les instal·lacions. Aquest coneixement ha de 

permetre definir estratègies i línies d’acció amb vista a garantir el bon 

funcionament de les instal·lacions i l’optimització del recurs solar.

S’ha de valorar l’Ordenança solar 

tèrmica de Barcelona com un pas 

essencial en la normalització de 

l’energia solar tèrmica a Espanya, 

però no es pot demanar més del 

que una mesura senzilla i d’àmbit 

local pot oferir. El seu impacte ha 

estat clarament superior al que 

es podia imaginar en el moment 

d’aprovar-la
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Un altre repte important és incorporar els sistemes solars tèrmics als edi-

ficis que ja hi ha, i sobre els quals l’Ordenança no té cap efecte. Per tant, 

cal crear noves mesures de promoció que resultin més eficaces que les 

impulsades fins ara.

Finalment, i no per això menys important, l’altra assignatura pendent de 

Barcelona amb l’energia solar és l’extensió dels sistemes solars tèrmics 

per a altres usos (no només per a aigua calenta), com és la climatització 

solar, la generació d’electricitat o la injecció de calor a les xarxes de cli-

matització de districte, pensant en tots aquests casos, en l’aplicació de 

tecnologies de concentració solar.

Per la seva magnitud i potencial d’estalvi d’energia, aquests són els rep-

tes dels propers anys en el camp de l’energia solar tèrmica a Barcelona. 

Juntament amb l’aprovació de l’Ordenança solar fotovoltaica permetran 

estendre encara més l’energia solar, tot augmentant la generació d’ener-

gia renovable a la ciutat. 

2.4.3 – L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

La potència fotovoltaica instal·lada l’any 2008 a Barcelona va arribar als 

6.116,5 kWp; un 27% en espais municipals i la resta (73%) en espais pri-

vats.

Aquest valor va representar un salt important respecte dels anys anteri-

ors, quan la potència era de 296 i 832 kWp, respectivament. L’increment 

s’explica, en primer lloc, per les polítiques i actuacions municipals en favor 

de les energies renovables, com la posada en funcionament de la primera 

fase de la pèrgola fotovoltaica del Fòrum (la qual va implicar multiplicar 

quasi per tres la potència total instal·lada el 2003), la col·locació d’instal-

lacions en escoles i, més recentment, la implantació de 270 kWp més en 

equipaments municipals i la finalització de la segona fase de la planta 

fotovoltaica del Fòrum de 650 kWp.

En segon lloc, l’augment va respondre als atractius econòmics del règim 

de retribució de les instal·lacions fotovoltaiques sobre teulada, cosa que 

va estimular el sector privat a ocupar nombroses cobertes industrials amb 

plaques fotovoltaiques. Com a mostra, Fira de Barcelona va instal·lar 1,2 

MWp l’any 2008.

L’energia produïda pel conjunt d’aquestes instal·lacions l’any 2008 va ser 

de 7,62 GWh, xifra que representa un increment anual del 226% des del 

2004.
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FIGURA 97 | EVOLUCIÓ DE LA POTÈNCIA FOTOVOLTAICA INSTAL·LADA A 
BARCELONA, TOTAL I PER TITULARITAT (1999-2008)
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FIGURA 98 | EVOLUCIÓ DE LA TITULARITAT DE LES INSTAL·LACIONS FOTO-
VOLTAIQUES A BARCELONA (1999-2008)
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FIGURA 99 | EVOLUCIÓ DE L’ENERGIA GENERADA A LES INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES A BARCELONA (1999 – 2008)
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TAULA 29 | EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ D’ENERGIA A LES INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES A BARCELONA (1999 – 2008)

FV [kWp] 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

FV municipal [kWp] 0,0 85,2 120,4 183,1 183,1 667,1 667,1 667,1 947,7 1.649,0

FV NO municipal [kWp] 2,5 2,5 7,6 24,8 113,0 165,2 348,6 348,6 412,9 4.467,6

FV total [kWp] 2,5 87,7 128,0 207,9 296,1 832,3 1.015,7 1.015,7 1.360,6 6.116,5
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2.4.4 - EL BIOGÀS

La xarxa d’ecoparcs on es tracten els residus municipals de Barcelona i la 

seva àrea metropolitana (Ecoparc-1 de Barcelona, Ecoparc-2 de Montcada 

i Reixac i Ecoparc-3 de Sant Adrià) generen biogàs amb usos energètics.

L’any 2008 es van generar 9.153 m3 a l’Ecoparc-2 de Montcada i Reixac i 

1.125.394 m3 a l’Ecoparc-3 de Sant Adrià. Del biogàs de l’Ecoparc-2 es van 

generar directament 20,18 MWh d’electricitat, mentre que l’Ecoparc-1 de 

Barcelona, excepcionalment, no en va produir. L’Ecoparc-3, va tenir una 

generació elèctrica indirecta a través de la Planta de valorització energèti-

ca del Besòs, ja que ambdues instal·lacions estan annexes.

Cal tenir en compte que en el balanç energètic de Barcelona es calcula 

una generació elèctrica proporcional a la quantitat de residu orgànic tras-

passada per la ciutat cap a l’Ecoparc-2, i que l’any 2008 va representar 

un 11% del total de residu rebut. Això representa 2,22 GWh d’electricitat.

Pel que fa al dipòsit controlat de la Vall d’en Joan (clausurat l’any 2007, 

però que continua generant electricitat a partir del biogàs produït durant 

la descomposició de la matèria orgànica abocada anys enrere), també es 

preveu que una part proporcional de la generació elèctrica total (55,21 

GWh al 2008) és assignable a Barcelona. Per tant, la producció d’aquesta 

instal·lació es pondera al 59,44%, percentatge que correspon a la quan-

titat de residus que la ciutat va aportar els últims anys respecte del total 

de residus abocats al dipòsit. Això representa, en balanç energètic, una 

producció elèctrica assignable de 32,82 GWh el 2008.

Així, l’any 2008 es van generar en total 35,04 GWh. 

FIGURA 100 | EVOLUCIÓ DE L’ENERGIA GENERADA AMB BIOGÀS A BARCELO-
NA (1999-2008)
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2.4.5 - LA MINIHIDRÀULICA

L’energia generada per la minihidràulica va ser d’1,47 GWh (estimant les 

dades de 2005 i 2006 segons la producció que hi va haver el 2004). Clara-

ment, els dos anys amb més producció van ser el 2002 i el 2003.

Atès el règim de pluviositat de les conques catalanes, que alimenten la 

minihidràulica de la Trinitat, no es creu que es pugui superar el llindar dels 

6 GWh, tot i que caldrà veure les dades de l’any 2009, que va ser força 

plujós.

FIGURA 101 | EVOLUCIÓ DE L’ENERGIA GENERADA AMB MINIHIDRÀULICA A 
BARCELONA (1999-2008)
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2.5 - El subministrament 
energètic
2.5.1 - EL SUBMINISTRAMENT 
D’ELECTRICITAT

Les característiques de la xarxa

Barcelona està alimentada per la xarxa de 400 kV des de les subestacions 

situades a Sentmenat, Rubí, Pierola i Begues. D’aquestes quatre surten 

línies de 220 i 110 kV que entren a Barcelona principalment per les sub-

estacions de L’Hospitalet, Santa Coloma, Sant Andreu i Besòs. Les línies 

(aèries) i cables (subterranis) que formen actualment la xarxa elèctrica de 

Barcelona es classifiquen segons la seva tensió en: 

La xarxa d’alta tensió (AT), amb un total de 188 km, està formada per 

cablejat de 220 kV (64%) i 110 kV (36%). La seva principal funció és la 

distribució, encara que pel seu nivell de tensió forma part de la xarxa 

de transport. 

La xarxa de mitjana tensió (MT) la formen línies de 25 i 11 kV. El mallat i 

la coexistència d’aquestes xarxes té el seu origen en el fet que hi havia 

tres empreses distribuïdores que operaven a Barcelona amb criteris 

d’explotació i manteniment diferenciats. Les noves línies es dissenyen 

a 25 kV, però encara es continua substituint equips vells d’11 kV per 

equips nous a la mateixa tensió.

La xarxa de baixa tensió (BT), amb un total de 3.084 km, enllaça els cen-

tres de transformació amb l’usuari final. També coexisteixen diferents 

nivells de tensió: 220/127 V i 380/220 V, tot i que s’aniran substituint 

progressivament els circuits de 220/127 V per circuits de 380/220 V per 

a homogeneïtzar-los.

L’heterogeneïtat de la composició de la xarxa de distribució fa que resulti 

complexa d’operar, especialment la de baixa tensió, que és la que més 

influeix en la percepció de la qualitat que en treu el client. La transfor-

mació de tensió a Barcelona fins a l’usuari es fa mitjançant vint-i-dues 

subestacions AT/MT, enllaçades per línies de MT amb els diferents centres 

de repartiment (CR) i els centres de transformació MT/BT (CT). La potència 

total de transformació instal∙lada actualment a l’àrea de Barcelona és de 

6.617 MVA.

Per a satisfer les noves demandes de la ciutat, la planificació de la xar-

xa de transport preveu implantar tres noves subestacions de 400 kV en 

l’entorn de Barcelona (Viladecans, Santa Coloma de Gramenet i Sant Just 

Desvern), connectar-les a la xarxa de transport i fer el mallat entre elles 

i les actuals, actuacions que aproximaran la xarxa de 400 kV a la ciutat. 

També es preveu implantar vuit noves subestacions de 220 kV per donar 

cobertura a les noves demandes energètiques previstes, aproximar els 

punts de subministrament a l’usuari final i millorar així la seguretat i la 

qualitat del subministrament. La implantació de les noves subestacions 

porta associada també l’estesa de noves línies de 220 kV (soterrades) per 

a alimentar-les i fer-ne el mallat.

D’altra banda, l’aprovació de la Llei 18/2008 sobre la garantia i qualitat del 

subministrament elèctric de Catalunya estableix uns criteris d’implantació 

de les línies elèctriques que haurà de comportar una modificació i millora 

de la xarxa elèctrica de Barcelona. D’aquesta llei, s’ha d’apuntar que el 

90% dels subministraments de Barcelona hauran de ser servits des de 

dues subestacions diferents.
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Els paràmetres d’avaluació de la qualitat

Per a valorar la qualitat de la xarxa elèctrica, es fan servir diferents indi-

cadors que permeten mesurar els temps i el nombre d’interrupcions que 

es produeixen i que afecten el bon funcionament del subministrament 

elèctric.

Un d’aquests indicadors és el TIEPI o temps d’interrupció equivalent de 

la potència instal·lada), i que expressa el temps equivalent durant el qual 

s’ha interromput tota la potència instal·lada en un determinat territori. 

El TIEPI es pot programar quan les interrupcions s’han previst per dur a 

terme accions de manteniment de la xarxa o altres treballs, o pot ser ale-

atori quan hi ha interrupcions no previstes derivades de falles del sistema 

respecte de la potència instal·lada. 

L’evolució del TIEPI a Barcelona ha tingut una tendència a la baixa en els 

últims sis anys. Així, l’any 2006 es va situar al nivell de 0,86 hores, xifra 

inferior al límit de qualitat de servei establerts pel Reial decret 1634/2006, 

i que estableix per a una zona urbana com Barcelona un límit d’1,5 hores 

(abans el límit era de 2 hores, segons el Reial decret 1955/2000). El 2007, 

tanmateix, el valor d’aquest indicador va experimentar un gran increment 

per l’apagada del mes de juliol que va deixar 330.000 abonats sense servei 

elèctric durant alguns dies.

Un altre indicador de la qualitat de la xarxa és el NIEPI o nombre d’inter-

rupcions equivalent de la potència instal·lada. La seva evolució a Barcelo-

na s’ha mantingut constant en els últims anys i en cap cas s’ha superat el 

límit de qualitat de servei, establert en quatre interrupcions equivalents al 

Reial decret 1955/2000 per als anys anteriors al 2007, i en tres interrup-

cions equivalents al Reial decret 1634/2006 per al 2007 i anys posteriors. 

Cal tenir en compte, a l’hora de valorar aquestes dades que, segons l’Or-

dre ECO/797/2002, només es comptabilitzen les interrupcions superiors a 

3 minuts, tant per al TIEPI com per al NIEPI. 

FIGURA 102 | EVOLUCIÓ DELS INDICADORS TIEPI I NIEPI A BARCELONA (1999-

2008)
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Tot i que l’Ajuntament de Barcelona no té competències en el transport i 

la distribució de l’energia elèctrica23, sí que participa a la Comissió Mixta 

en el seguiment de l’execució de les inversions previstes en els plans quin-

quennals d’inversió i anuals a les instal·lacions de transport i de distribució 

situades a Barcelona (des de la publicació de la Llei de garantia i qualitat 

del subministrament elèctric -LGQSE- el 2008).

En tot cas, l’Ajuntament de Barcelona, considerant la importància que té 

per als ciutadans i per a l’economia de la ciutat un bon servei i la qualitat 

del subministrament elèctric, manté amb la companyia distribuïdora dife-

rents convenis de col·laboració on s’especifiquen diferents actuacions per 

a renovar i millorar la xarxa elèctrica en els propers anys. 

A l’hora de dimensionar amb detall els esforços d’inversió i millora en la 

xarxa elèctrica, l’Ajuntament de Barcelona considera necessari avaluar la 

qualitat del servei de subministrament elèctric segons diversos paràme-

tres, a més dels indicadors TIEPI i NIEPI: 

GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT

Els indicadors de TIPEI i NIEPI intenten reflectir la qualitat del servei 

amb referència al nombre i durada de les interrupcions, però les man-

cances a l’hora de calcular els indicadors (com, per exemple, el nivell 

d’agregació) fa que no n’hi hagi prou per a fer una valoració adequada.

Aquests dos indicadors, segons preveu la legislació actual, es donen 

agrupats per municipis, per la qual cosa cal disposar d’informació més 

afinada que permeti tenir dades sobre zones o clients que exigeixen 

més garanties.

23.  El Govern de l’Estat és l’Administració competent en matèria de transport d’ener-
gia elèctrica. La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008–2016, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç estableix l’implantació de les xarxes de transport 
a tot l’Estat, incloent-hi les actuacions estratègiques previstes a Barcelona. Es preveu 
que aquest document sigui revisat per ajustar el ritme d’inversions a la disminució de la 
demanda. D’altra banda, és la Generalitat de Catalunya que té les competències en la 
distribució d’energia elèctrica dins del territori català.

FIABILITAT DE LA XARXA

Paràmetre que representa la probabilitat de què un sistema funcioni 

correctament en un determinat instant. S’expressa en percentatge o 

en temps estimat d’indisponibilitat, i és un factor clau a l’hora de pren-

dre decisions sobre la planificació de la xarxa elèctrica.

Es poden utilitzar diversos índexs per a avaluar el seguiment d’aquest 

paràmetre, tant de la xarxa actual com la prevista en el futur:

 - Taxa de fallida ( ): nombre de faltes anuals que es produeixen en un 

element.

 - Temps esperat per a la falta (ETTF): instant de temps quan es produ-

irà la primera falta a l’element que correspon.

 - Fiabilitat (R): probabilitat de què un element funcioni correctament 

durant un temps determinat.

 - Probabilitat de fallida (Q): probabilitat de què un element no funcioni 

correctament durant un temps determinat.

QUALITAT DEL PRODUCTE O QUALITAT DE L’ONA DE TENSIÓ

Aquest paràmetre mostra la característica de la tensió subministrada 

de mantenir-se dins d’uns límits acceptables de pertorbació. No es con-

sideren, però, les interrupcions llargues de subministrament.

Atès que la qualitat de l’ona de tensió no és percebuda i valorada de 

manera uniforme per tots els usuaris, seria necessari avaluar-ne l’ade-

quació en funció de l’impacte a cada client per a poder valorar la ne-

cessitat i justificació de la inversió a la xarxa enfront del cost d’altres 

sistemes d’atenuació dels efectes d’alteració de l’ona.

Els índexs que permeten fer l’avaluació i seguiment d’aquest paràme-

tre són:

 - La mitjana del temps fora dels llindars de les variacions del valor 

eficaç de la tensió (-7% < UN < +7%).

 - La mitjana del nombre d’interrupcions breus (menys de 3 minuts).

 - La mitjana de la durada de les interrupcions breus.
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QUALITAT COMERCIAL O QUALITAT DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT I 

RELACIÓ AMB LA COMPANYIA

L’atenció que rep el client i la seva relació amb la companyia que prove-

eix els serveis contractats o per contractar, influeix de manera especial 

sobre la percepció global de la qualitat del/s servei/s. El subministra-

ment del producte electricitat no és una excepció.

Per tant, en l’àmbit de l’energia elèctrica, cal definir la qualitat comer-

cial com la percepció que té l’usuari del grau de compliment o la satis-

facció amb un conjunt de serveis comercials associats al subministra-

ment elèctric, independentment de qui en sigui el responsable.

Els serveis d’atenció al client que condicionen la qualitat comercial es 

poden avaluar en operacions abans de contractar el subministrament, 

i en operacions durant el contracte de subministrament. Es proposa 

generar uns índexs que reflecteixin la qualitat comercial de manera ob-

jectiva i que permetin fer un seguiment del servei d’aquestes empreses 

comercialitzadores d’electricitat.

SOSTENIBILITAT DE LA XARXA

Aquests paràmetres persegueixen minimitzar l’impacte ambiental en 

la planificació de les millores i ampliacions de la xarxa d’infraestruc-

tures elèctriques, i en el model de generació i consum de l’energia 

elèctrica.

La definició d’uns índexs de sostenibilitat de la xarxa obeeix a la neces-

sitat de respondre a preguntes com ara:

 - Són adequades les propostes i actuacions de millora o ampliació de 

la infraestructura des del punt de vista ambiental? Què s’està fent 

per minimitzar l’impacte? 

 - Quin paper tenen la generació local i la distribució d’energia elèctrica 

en la millora de l’eficiència energètica? Què s’està fent per evitar el 

sobredimensionament de la xarxa de transport i ajudar a contenir 

l’increment de la demanda elèctrica? 

 - Com ha afectat el benestar dels ciutadans la qualitat del subminis-

trament elèctric actual? Quines desigualtats s’aprecien en els àmbits 

social i econòmic a causa de les condicions actuals de subministra-

ment? Com valoren els diferents clients la relació increment del cost 

de l’energia - augment de la qualitat de subministrament? 

Per donar resposta a aquestes preguntes es proposa avaluar inicial-

ment set indicadors de sostenibilitat agrupats en tres tipus: ambientals, 

d’eficiència i socioeconòmics. Amb les dades de què disposa l’Ajunta-

ment s’han valorat els índexs següents:

 - Indicadors ambientals: afectació de les instal·lacions i impacte al sòl/ 

subsòl.

 - Indicadors d’eficiència: generació local i generació amb energies re-

novables.
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FIGURA 103 | XARXA ELÈCTRICA D’ALTA TENSIÓ DE BARCELONA

Xarxa 220 kV.

Xarxa 132 KV.

Xarxa 110 kV.

Xarxa 66 kV.
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2.5.2 - EL SUBMINISTRAMENT DE GAS 
NATURAL

Les característiques de la xarxa

L’extensió total de la xarxa de gas natural a Barcelona és de 1.553 km, dels 

quals 14 corresponen a la petita part de la xarxa de transport que envolta 

Barcelona, i els 1.539 km restants a la xarxa de distribució. Un 80% són en 

baixa pressió i només un 6% en alta pressió.

La distribució i el transport de gas natural es fa en gasoductes pressu-

ritzats que treballen a diferents rangs de pressió. Els salts de pressió es 

porten a terme a les estacions de regulació i mesura (ERM) i als armaris 

de regulació (AR), equips ubicats a la via pública (aeris o soterrats) i dis-

senyats perquè al consumidor li arribi el subministrament en el rang de 

pressió adequat (22 mbar per a consum domèstic i diversos rangs per a 

consum industrial, segons el procés).

La xarxa de distribució a Barcelona s’alimenta de la xarxa de transport 

mitjançant 6 ERM distribuïts en 3 zones estratègiques (Zona Besòs: 3 ERM 

per connexió des de l’est; Zona Llobregat: 2 ERM per connexió des del 

sud-oest; Zona Interior: 1 ERM per connexió des del nord-nord-est). Estan 

en projecte els futurs gasoductes de transport Martorell-Figueres i Besòs). 

A més dels ERM i gasoductes de distribució i transport, el sistema de gas 

a Barcelona disposa d’una planta regasificadora d’Enagas situada al Port 

de Barcelona, que rep el gas natural liquat dels vaixells, l’emmagatzema i 

el lliura a la xarxa de transport.

La xarxa de gas actual abasta pràcticament totes les zones habitades, 

amb l’excepció de les noves zones urbanístiques, on es preveu un grau 

de desenvolupament més elevat, i en aquestes noves zones de desplega-

ment, on l’estesa de la xarxa es fa a pressions més elevades. 

A més d’aquests nuclis, on es preveu un creixement de la demanda del 

consum domèstic, cal afegir-hi nous grans consumidors del sector indus-

trial (energètic) concentrats principalment en:

 - Centrals tèrmiques de cicle combinat: Besòs 5, dues de 400 MW. (posa-

des en servei l’any 2010).

 - Centrals tèrmiques de cicle combinat: Port de Barcelona, 1 i 2, de 400 

MW elèctrics cadascuna (posades en servei el 2010).

 - Central de fred i calor centralitzada (district heating & cooling) en l’àm-

bit del 22@ (amb previsió de posada en marxa per a l’any 2011).

 - Central d’energies Zona Franca-Gran Via Hospitalet, amb una possible 

ampliació com a central de fred i calor centralitzada (district heating & 

cooling, amb previsió de posada en marxa per a l’any 2011).
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FIGURA 104 | ESQUEMA DE CONNEXIÓ ENTRE LA XARXA DE TRANSPORT I LA 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE BARCELONA
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Les infraestructures en projecte

Als voltants de Barcelona hi ha previst construir dos gasoductes -el futur 

gasoducte Martorell-Figueres, i el futur gasoducte a Besòs, que connecta-

rà el primer amb les CTCC del Besòs. Tot i que aquesta infraestructura no 

afecta directament el subministrament de gas natural a Barcelona (ja que 

no s’ha previst cap connexió amb la xarxa de distribució), en un futur es 

podria establir una possible connexió.

D’altra banda, la Planificación de los sectores electricidad y gas 2008-2016. 

Desarrollo de las redes de transporte, aprovada en Consell de Ministres, 

no preveu cap nova infraestructura específica de transport als gasoduc-

tes que subministren a Barcelona i l’àrea metropolitana, per la qual cosa, 

considerant aquests dos gasoductes projectats, la xarxa de transport ja 

està dimensionada per atendre la previsió de demandes en l’horitzó 2008-

2016.

La planificació, en canvi, sí que preveu ampliar la capacitat d’emmagatze-

matge de gas al Port de Barcelona, que actualment és de 540.000 m3. Es 

preveu incorporar-ne dos més per al 2010-2011 (el 7è. i 8è. de la planta de 

Barcelona), amb una capacitat unitària de 150.000 m3 i retirar del servei 

els tres tancs més antics i petits (dos de 40.000 m3 i un de 80.000 m3).

També cal destacar com a inversions portades a terme en els darrers anys, 

l’ampliació de la capacitat de les infraestructures fins a un volum total 

de 250.000 m3 (màxima capacitat d’atracament de vaixells metaners), i 

l’ampliació de la capacitat d’emissió de la planta de regasificació fins als 

1.650.000 Nm3/h l’any 2006, incrementada en els darrers tres anys fins als 

1.950.000 Nm3/h.

En aquest sentit, l’any 2010 s’estan acabant de portar a la pràctica les 

actuacions per millorar la capacitat de la planta regasificadora del Port 

de Barcelona, i s’han cobert també les necessitats plantejades en l’horit-

zó 2008- 2016. Per aquest motiu, no s’esperen grans modificacions en la 

planificació de la xarxa de gas natural en l’horitzó 2012-2020 que Enagas 

està començant a definir.

LA QUALITAT DEL SERVEI ENERGÈTIC

Per fer un seguiment dels paràmetres de la qualitat de la xarxa de gas 

natural, hi ha una sèrie de canvis a portar a terme en els propers anys ja 

que, tot i que actualment l’Ajuntament de Barcelona rep dades sobre la 

qualitat del subministrament elèctric i de gas natural, aquestes són puntu-

als i atomitzades.

Caldria, per tant, garantir la correcta planificació i gestió de les infraestruc-

tures, així com la qualitat comercial i la informació als usuaris. En aquest 

sentit, l’Ajuntament de Barcelona està treballant en un nou conveni amb les 

empreses energètiques com a resultat de les reunions de la Taula d’Infraes-

tructures de Serveis Urbans - TISU (hi participen l’Ajuntament, les companyi-

es d’energia i alguns experts), on s’arriba a acords per al futur desenvolupa-

ment i millora de la infraestructura energètica de la ciutat. 

També s’hauria d’incorporar en el seguiment de la qualitat del servei ener-

gètic els paràmetres indicats en apartats anteriors, i fer igualment el se-

guiment de tots aquests índexs de manera centralitzada. Seria convenient 

aplicar nous sistemes d’informació i mecanismes, a més d’actualitzar els 

protocols de comunicació. Només d’aquesta manera es podrà tenir una 

visió de conjunt de la qualitat del servei a la ciutat i es podrà reaccionar a 

temps quan hi hagi incidències o situacions de reacció preventiva.

Així, el PECQ incorpora les propostes següents (descrites amb més detall al 

capítol de projectes d’aquest Pla):

 - Sistema d’informació sobre la xarxa i la qualitat dels serveis energètics.

 - Mecanisme de suport a la presa de decisions sobre planificació de la 

infraestructura elèctrica.

 - Actualització del protocol de comunicació d’incidents en el subministra-

ment elèctric i de gas.
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2.6 - Les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle
2.6.1 - EL VOLUM I LES FONTS D’EMISSIONS

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)24 de Barcelona l’any 

2008 van ser 4.053.765,5 t -considerant el mix elèctric de Catalunya, valor 

que es tradueix en una ràtio de 2,51 t/hab·any. La taxa d’increment mitjà 

anual entre els anys 1999 i 2008 va ser de -1,72%, ja que el 1999 es van 

emetre 4.737.299,9 t, amb una ràtio de 3,15 t/hab·any25.

Cal tenir en compte que no tota la reducció de les emissions durant 

aquests anys va respondre a la introducció de millores d’eficiència o a una 

reducció del consum energètic (com va succeir amb el consum de gas na-

tural), sinó també als canvis introduïts respecte a la metodologia aplicada 

en el Pla de millora energètica de Barcelona.

Així doncs, durant l’elaboració el PECQ s’ha millorat la metodologia de càl-

cul d’emissions de GEH del Port i l’Aeroport de Barcelona respecte a la uti-

litzada al PMEB; s’han actualitzat les emissions derivades dels vehicles del 

parc mòbil que circula per la ciutat (ja que els anteriors inventaris d’emis-

sions consideraven el parc mòbil censat, considerablement més antic i, 

per tant, més emissor de contaminants que el circulant); i s’han actualitzat 

24.  Els gasos d’efecte hivernacle (GEH) inclouen el diòxid de carboni (CO2), el gas metà 
(CH4), i l’òxid nitrós (N2O), principalment. Hi ha també altres gasos fluorats procedents 
de la indústria, però que no estan directament relacionats amb el consum energètic. El 
CO2eq o el GWP (Global Warming Potential) és una mesura que utilitza la capacitat de 
cada substància de contribuir a l’escalfament global en una única xifra equivalent i refe-
renciada amb aquesta finalitat que fa el CO2 [CO2eq = GEH = CO2 + 25CH4 + 298N2O]..

25.  Degut a variacions en la metodologia de càlcul i actualització dels factors d’emissió 
(aplicat tant a càlculs com a dades històriques), les dades publicades al PMEB diferei-
xen lleugerament de les aquí esmentades.

igualment els factors d’emissió del tractament de residus, adaptant-los a 

les metodologies europees, fet que ha comportat que el valor de les emis-

sions de GEH sigui inferior respecte al procediment aplicat anteriorment.

El 80,1% de les emissions de GEH (3.247.101,3 t/any) van tenir el seu ori-

gen en el consum energètic de la ciutat mateixa, mentre que el 19,9% 

restant van estar relacionades amb el tractament dels residus municipals 

(8,1%) i l’activitat portuària i aeroportuària (11,8%). El consum energètic 

és, doncs, el responsable principal de les emissions de GEH a la ciutat, i 

queden repartides gairebé a parts iguals entre el consum de gas natural 

(un 26,8% sobre el total), el consum d’electricitat (un 26,7%) i el de petroli 

d’automoció (un 25,3%), mentre queda un 1,3% atribuïble al consum de 

gasos liquats del petroli (GLP).

Per sectors consumidors d’energia, el transport –incloent-hi l’elèctric i 

amb gas natural- és el principal emissor de GEH (26,2%), seguit del do-

mèstic/habitatge (20,6%) i el sector comercial i serveis (19,4%). La indús-

tria és responsable del 13,5% de les emissions restants, juntament amb 

un 0,5% atribuïble a altres sectors (primari, energètic, construcció i obres 

públiques).

Quant a les emissions de GEH associades al tractament de residus munici-

pals, un 0,6% (23.450 t) es van produir a la planta de valorització de residus 

de Sant Adrià, un 5,2% (212.420 t) a la deposició controlada de residus, 

i un 2,3% (91.710 t) als tractaments combinats dels residus municipals 

(ecoparc més incineració, ecoparc més abocador, etc.). 
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LA METODOLOGIA DE CÀLCUL

Així com les emissions dels sectors comercial i serveis, habitatge i industrial 

provenen de dades de facturació, els sectors del transport, el tractament de 

RSU, el Port i l’Aeroport requereixen de metodologia indirecta o específica.

El Port: atès que la seva activitat recau a l’interior del territori de la ciutat, 

Barcelona assumeix el total de les emissions calculades, tot i que serveix a 

altres zones. L’origen principal d’aquestes emissions són els bucs de mer-

caderies, els vaixells de transport de passatgers, els remolcadors i sistemes 

auxiliars, i la mobilitat de vehicles -camions i cotxes- a l’interior del Port 

(aquesta mobilitat no està inclosa en el sector viari de la ciutat). Aquestes 

emissions inclouen l’ancoratge temporal dels vaixells a l’exterior del port a 

l’espera d’entrar, l’aproximació i l’estada amb els motors en marxa. 

L’Aeroport: territorialment instal·lat al municipi del Prat de Llobregat, l’Ae-

roport de Barcelona és de vital importància per a l’activitat de la ciutat. 

Segons un estudi encarregat en el marc del PECQ, el 48,1% de l’activitat 

econòmica generada per l’Aeroport recau sobre Barcelona, representant 

aquesta fracció el 10,7% del PIB de la ciutat. Així doncs, s’ha decidit que 

Barcelona assumeixi el 48% de les emissions associades a l’Aeroport, i que 

inclouen el handling i el cicle LTO (aterratge – taxi – enlairament) dels avions. 

El transport: les emissions associades al transport públic són fàcilment 

consultables mitjançant els consums energètics que controlen els seus 

operadors. Per contra, les emissions de la circulació viària han requerit una 

aproximació específica que s’explica en el Bloc 2 d’aquest document.

El tractament de residus sòlids urbans (RSU): les plantes de tractament 

de residus gestionen deixalles que provenen de diferents municipis. Per 

tal d’assumir-ne les emissions, es ponderen les emissions associades a les 

diferents plantes en funció de la quantitat de matèria provinent de la ciutat 

de Barcelona. Els factors d’emissió han estat actualitzats amb les darreres 

dades publicades per la Comissió Europea (proposats en l’informe Waste 

Management Options and Climate Change de la Unió Europea).

FIGURA 105 | DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DE BARCELONA, 
(2008)
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2.6.2 - L’EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS

L’evolució per sectors i fonts d’energia

Les emissions de GEH a Barcelona entre els anys 1994 i 2005 van tenir 

una evolució caracteritzada per un moderat creixement continu -amb les 

excepcions dels anys 2003 i 2004-, fins arribar a un màxim de 4.917.700 t. 

A partir de l’any 2005 i fins al 2008 es va produir una forta disminució fins 

a les 4.053.800 t (valor per sota del nivell del 1994, fins i tot).

Així, la taxa mitjana anual d’increment entre els anys 1999 i 2008 va ser 

del -1,72%, decrement que el va provocar la reducció del consum de gas 

natural, una millor eficiència dels sistemes, i una millor gestió del tracta-

ment de residus. Això no obstant, una part important d’aquest descens de 

les emissions s’ha d’atribuir als canvis metodològics introduïts, entre els 

quals destaquen la millora en el càlcul d’emissions del Port i l’Aeroport de 

Barcelona, l’estudi més detallat del parc de vehicles circulant, i l’actualit-

zació dels factors d’emissió per al tractament de residus.

Les emissions que van tenir un major increment van ser les associades al 

consum d’electricitat -amb una taxa anual d’increment mitjà del 6,57%-, 

mentre que les que van mostrar una major reducció van ser les del tracta-

ment de residus municipals, amb una taxa negativa del 15,21% que inclou 

el canvi metodològic esmentat en el paràgraf anterior).

,

FIGURA 106 | EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DE BARCELONA (1999-
2008)
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TAULA 30 | EMISSIONS DE GEH DE BARCELONA, PER FONTS I SEGONS EL MIX 
ELÈCTRIC CATALÀ, EN TONES (1999/2008)

Emissions de GEH de Barcelona per fonts (mix elèctric català)

[t GEH x 1.000]
1999 2008 Taxa d’increment 

mitjà anual 1999-2008

Gasos liquats del petroli (GLP) 97,15 53,15 -6,48%

Gas natural (sense GN vehicular) 1.152,14 1.086,78 -0,65%

Electricitat 610,16 1.081,44 6,57%

Automoció (inclou GNV) 995,07 1.025,72 0,34%

Tractament de RSU 1.446,40 327,58 -15,21%

Port i Aeroport 436,39 479,08 1,04%

Total [x1.000 t] 4.737,30 4.053,77 -1,72%

Total per habitant [t/hab] 3,15 2,51 -2,50%
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Per sectors, les emissions de GEH causades pel sector domèstic van dis-

minuir a partir de l’any 2006, després d’un increment continuat des de 

l’any 2001; la taxa d’increment mitjà anual entre els anys 1999 i 2008 va 

ser d’un 0,94%. Els sectors industrial i transport -incloent-hi el transport 

elèctric- van experimentar una evolució semblant, amb taxes d’increment 

mitjà del 0,49% i 0,40%, respectivament, entre els anys 1999 i 2008. Per 

contra, les emissions generades pel sector comercial van augmentar nota-

blement, amb una taxa del 4,46%, tot i que, com en la resta de sectors, va 

experimentar una reducció els darrers anys, especialment el 2008.

Aquesta disminució observada els últims anys va respondre, fonamental-

ment, a la reducció del consum energètic a causa d’una menor severitat 

climàtica. També es va produir una estabilització del consum del sector 

transport per la saturació viària de la ciutat, les polítiques de promoció del 

transport públic en detriment del transport privat, i la millora tecnològica i 

de l’eficiència dels vehicles.

Les emissions totals de GEH per habitant, considerant el mix elèctric ca-

talà, van evolucionar des de les 3,15 t/hab l’any 199926 a les 2,51 t/hab 

l’any 2008, amb una taxa d’increment mitjà anual negativa del -2,50%. 

Aquest valor és força baix si es compara amb les ràtios estatals, europees 

o d’altres ciutats.

Pel que fa al factor d’emissions de GEH per unitat d’energia consumida a 

la ciutat -i aplicant el mix elèctric català-, aquest va evolucionar entre els 

anys 1992 i 2008 amb una tendència continua a la baixa. La utilització de 

tecnologies més eficients en la generació d’electricitat i en els aparells de 

consum final, així com una millor gestió del tractament de residus, en van 

ser les causes principals.

26.  Degut a variacions en la metodologia de càlcul i actualització dels factors d’emissió 
(aplicat tant a càlculs com a dades històriques), les dades publicades al PMEB diferei-
xen lleugerament de les aquí esmentades.

FIGURA 107 | EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DE BARCELONA, PER 

SECTORS (1992-2008)
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TAULA 31 | EMISSIONS DE GEH DE BARCELONA, PER SECTORS I SEGONS EL 
MIX ELÈCTRIC CATALÀ,  EN TONES (1999/2008)

Emissions de GEH de Barcelona per sectors (mix elèctric català)

[t GEH x 1.000]
1999 2008 Taxa d’increment 

mitjà anual 1999-2008

Domèstic 766,22 833,43 0,94%

Comercial i serveis 530,18 785,47 4,46%

Industrial 523,05 546,50 0,49%

Transport 1.024,62 1.061,89 0,40%

Altres 10,45 19,82 7,37%

Tractament de RSU 1.446,40 327,58 -15,21%

Port i Aeroport 436,39 479,08 1,04%

Total [x1.000 t] 4.737,30 4.053,77 -1,72%

Total per habitant [t/hab] 3,15 2,51 -2,50%
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FIGURA 108 | EVOLUCIÓ DEL FACTOR D’EMISSIÓ DE GEH ENERGÈTIC A BAR-
CELONA (1992-2008)
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Les emissions segons el mix elèctric aplicat

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades al consum d’elec-

tricitat depenen directament de les fonts amb les quals aquesta energia 

s’ha generat; el que es coneix com a mix elèctric. Aquest mix varia, però, 

segons l’àmbit territorial considerat -Catalunya o Espanya- i, per tant, tam-

bé ho fa el càlcul de les emissions (factor d’emissió de GEH per unitat 

d’electricitat).

Aquest factor d’emissió, si es valora respecte del mix elèctric català, es 

va incrementar entre els anys 1999 i 2008, amb un pic el 2005 a causa 

de la major utilització de les centrals tèrmiques de cicle combinat, ja que 

les reserves hídriques per produir electricitat estaven sota mínims per la 

sequera.

Si, per contra, es considera el mix elèctric d’Espanya, es constata que es 

va produir una reducció del factor d’emissió de GEH per unitat d’electri-

citat a causa del canvi d’estructura de la generació espanyola els darrers 

anys: una major participació de les energies renovables i de les centrals 

tèrmiques de cicle combinat, que va reduir la generació termoelèctrica 

convencional amb carbó i productes petroliers, menys eficient i més con-

taminant.

La valoració de les emissions totals de GEH a Barcelona segons s’utilitzi 

el mix elèctric català o espanyol mostra, en aquest sentit, una distribució 

diferent de cada sector o font en les emissions. Així, utilitzant l’espanyol 

les emissions degudes al consum d’electricitat van guanyar pes, ja que 

van passar a ser un 48,2% de les totals (un 56% de les emissions només 

del consum d’energia) superant d’aquesta manera les associades al con-

sum de gas natural.

FIGURA 109 | EVOLUCIÓ DEL FACTOR D’EMISSIÓ DE GEH ENERGÈTIC A BAR-
CELONA, SEGONS ELS MIX ELÈCTRICS CATALÀ I ESPANYOL (1999-2008)
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L’anàlisi per sectors mostra com també varia la distribució si s’utilitza el 

mix elèctric espanyol, ja que el sector comercial i de serveis (29,8% del 

total, 34,7% del consum energètic) i el sector habitatge (23,4% del total, 

27,3% del consum energètic) es van convertir en els majors emissors de 

GEH, per sobre, fins i tot, del sector transport (19,5% del total, 22,7% del 

consum energètic).

L’evolució de les emissions de GEH mostra igualment divergències entre 

mix elèctrics. Aplicant l’espanyol, es comprova que les causades pel con-

sum elèctric van créixer a raó d’una taxa anual mitjana del 0,16%, mentre 

que aplicant el mix català la taxa s’incrementa fins al 6,57%. L’evolució de 

les emissions degudes al sector comercial i serveis també va guanyar pes, 

amb una taxa d’increment mitjà anual del 0,72% en el cas del mix elèctric 

espanyol i 4,46% del català.

TAULA 32 | EMISSIONS DE GEH DE BARCELONA, PER SECTORS SEGONS ELS 
MIX ELÈCTRICS CATALÀ I ESPANYOL, EN TONES GEH (2008 I TAXES D’INCRE-
MENT MITJÀ ANUAL 1999/2008)

Emissions de GEH a Barcelona per sectors al 2008

2008 Taxa d’increment mit-
jà anual 1999-2008

[t GEH x 1000] mix elèc. CAT mix elèct. ESP mix elèc. CAT mix elèct. ESP

Domèstic 833,43 1.343,80 0,94% -0,35%

Comercial i serveis 785,47 1.710,33 4,46% 0,72%

Industrial 546,50 704,49 0,49% -1,80%

Transport 1.061,89 1.117,27 0,40% 0,18%

Altres 19,82 50,60 7,37% 0,92%

Tractament de RSU 327,58 327,58 -15,21% -15,21%

Port i Aeroport 479,08 479,08 1,04% 1,04%

Total [x1.000 t] 4.053,77 5.733,2 -1,72% -1,96%

Total per habitant [t/hab] 2,51 3,55 -2,50% -2,74%

FIGURA 110 | DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DE BARCELONA PRO-
CEDENTS DEL TRACTAMENT DE RESIDUS, SEGONS EL MIX ELÈCTRIC CATALÀ 
(2008)
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Altres sectors 0,6 %

Habitatge 25,7 %

Barcelona (consum 
d’energia) 80,1 %

Electricitat 33,3 %

GLP 1,6 %

Industrial 16,8 %

Comercial i serveis 24,2 %

Total d’emissions: 4.053.766 t GEH
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FIGURA 111 | DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DE BARCELONA PROCEDENTS DEL TRACTAMENT DE RESIDUS, SEGONS EL MIX ELÈCTRIC ESPANYOL (2008)
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Habitatge 27,3 %
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d’energia) 85,9 %
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Industrial 14,3 %

Comercial i Serveis 34,7 %

Total d’emissions: 5.733.151 t GEH
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FIGURA 112 | VARIACIÓ EN LES EMISSIONS DE GEH DE BARCELONA (1999-2008)
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2.7 - La qualitat de l’aire
2.7.1 - L’INVENTARI D’EMISSIONS

Un dels reptes d’aquest PECQ ha estat poder determinar quines activitats 

humanes i/o naturals són les causes dels nivells elevats de concentració 

de contaminants a l’aire, per tal de centrar els esforços en plantejar i apli-

car les mesures més adequades per reduir els nivells d’immissió.

Per assolir aquest objectiu, s’ha fet servir una eina que modelitza la dis-

persió de contaminants i permet diagnosticar la qualitat de l’aire en un 

territori determinat tenint en compte diverses variables com l’eficiència 

energètica, les emissions d’abast global (GEH) i també les de caràcter més 

local que afecten directament la salut de la població.

La metodologia aplicada

La metodologia utilitzada per al càlcul d’immissions es basa en un mo-

del de dispersió de contaminants27 que permet modelitzar les reaccions 

químiques entre els diversos compostos i partícules presents a l’atmos-

fera, així com els efectes de la radiació solar en ells. Aquest model utilitza 

també algoritmes per avaluar la velocitat del vent a diverses altures, les 

turbulències creades per les diverses configuracions del terreny i, fins i 

tot, els corrents d’aire que es creen a l’interior dels carrers. 

27.  El programari aplicat ha estat l’ADMS-Urban, un programa comercial utilitzat per a 
avaluar la qualitat de l’aire a diverses ciutats arreu del món com, per exemple, Londres, 
Manchester, Viena i Beijing.

Accepta igualment l’entrada de perfils horaris, setmanals i mensuals 

d’emissions de les diverses fonts de contaminants, fet que permet seguir 

l’evolució temporal de les emissions i el seu impacte en les immissions. 

El model, a més, està vinculat directament amb un Sistema d’Informació 

Geogràfica (SIG) i una base de dades d’emissions que faciliten la quan-

tificació i localització geogràfica dels focus d’emissió dels contaminants 

d’una manera molt precisa. 

FIGURA 113 | ESQUEMA METODOLÒGIC UTILITZAT PER A MODELITZAR LA 
QUALITAT DE L’AIRE  EN EL PECQ
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En el cas de Barcelona, per a modelitzar els nivells de qualitat de l’aire va 

ser necessari portar a terme un inventari detallat de les fonts emissores 

de contaminants d’un territori més ampli que el de la ciutat mateixa (1.476 

km2), ja que la dinàmica atmosfèrica pot allunyar els compostos a grans 

distàncies dels punts d’emissió. A partir d’aquest inventari, i mitjançant la 

integració de diverses variables biogeogràfiques i urbanístiques (règim de 

vents, pluviometria, elevació del terreny, configuració de les edificacions, 

concentració de fonts, etc.) es van calcular els nivells de contaminació 

dels òxids de nitrogen i les partícules sòlides (NO2 i PM10), atès que són 

els contaminants que a Barcelona superen els límits establerts per la UE.

Per assolir un major grau de detall -de nivell de carrer-, es va crear una ma-

lla de 150.000 punts virtuals, repartits uniformement pel territori conside-

rat, a la qual s’hi van afegir 50.000 punts mitjançant l’intelligent gridding, 

un mètode que permet afinar en l’estudi de la influència de les emissions 

del trànsit sobre l’entorn. Per a fer aquesta modelització va ser necessari 

el treball de dotze processadors funcionant durant 30 dies de manera inin-

terrompuda. L’any escollit per a la modelització va ser el 2008.

Per a calibrar i validar el model es van comparar les dades amb les esta-

cions de mesura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació de 

l’Aire (XVPCA), amb punts de mesura virtuals introduïts en el model en la 

mateixa posició georeferenciada. Aquesta anàlisi va permetre ajustar els 

paràmetres de modelització per a obtenir uns resultats d’immissió ajus-

tats el més possible a la situació real. 

Cal tenir en compte que la realitat no és un model matemàtic i que hi ha 

variables alienes a comportaments parametritzables que distorsionen el 

perfil d’emissions “tipus”; situacions puntuals o no controlables com les 

congestions de trànsit en dies atípics, els incendis, les demolicions d’edi-

ficis, etc.

CARACTERÍSTIQUES DEL MODEL D’ANÀLISI

Està dissenyat específicament per a analitzar la immissió de contaminants 

en entorns urbans i metropolitans amb resolució de resultats fins a escala 

de carrer.

Està basat en un model gaussià de dispersió de contaminants.

Incorpora un model de pre-processament meteorològic.

Utilitza un mòdul de processament hora a hora dels fluxos i turbulències 

a tot l’àmbit derivades del terreny. El mòdul utilitzat és el FLOWSTAR, un 

model d’alta resolució dissenyat per a terrenys complexos.

Treballa amb el model OSPM, específic per a avaluar l’efecte street canyon 

que es dóna en els entramats viaris entre edificacions, derivat de la recircu-

lació de l’aire i les turbulències creades pels vehicles i l’edificació mateixa.

Considera les reaccions químiques entre les diverses espècies presents a 

l’atmosfera i les emeses pels diversos focus. També té en compte les reac-

cions fotoquímiques derivades de la radiació solar incident.

Té un sistema intel·ligent de receptors virtuals. A més, un mallat regular de 

punts distribuïts pel territori permet una assignació automatitzada de punts 

de mesura al voltant de les fonts de les vies i carreteres per a millorar el 

grau de detall.
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FIGURA 114 | PERFIL D’EMISSIONS TIPUS D’UN DIA LABORABLE DEL MES DE 
MARÇ A BARCELONA
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Les dades d’emissions d’NOx i PM10

L’any 2008 es van emetre, en l’àmbit territorial objecte d’estudi, 10.413 t 

d’NOx i 744 t de PM10. El major emissor va ser el transport viari, tant pel 

que fa als NOx com a les PM10.

En el cas dels òxids de nitrogen, en l’inventari intern de Barcelona les 

emissions del trànsit van ser de 4.849 t (4.157+692)28, que representen 

gairebé la meitat de les emissions totals de l’interior de la ciutat. El segon 

focus emissor va ser el Port de Barcelona, amb 3.078 t (1.566+1.512), una 

part de les quals va tenir el seu origen en l’activitat dels vaixells al mar 

(ancoratge, maniobres d’aproximació d’entrada i sortida i remolcadors) i 

la resta en l’operativa de terra (inclou els vaixells que estan atracats als 

diversos molls, els vehicles que entren i surten de la zona portuària i la ma-

quinària auxiliar). El tercer focus emissor van ser les activitats industrials, 

amb 1.394 t d’NOx, les quals inclouen les activitats de generació d’energia, 

els principals focus industrials i la resta d’indústries del territori. El volum 

restant d’emissions van correspondre als sectors domèstic i terciari, que 

van emetre 926 t en total.

Quant a les emissions de partícules en suspensió, el transport viari a l’in-

terior de la ciutat va emetre 458 t procedents dels focus següents (seguint 

la metodologia CORINAIR): 91 t van ser emissions directes del tub d’esca-

pament; 170 t es van originar durant la combustió i pel desgast dels frens, 

les rodes i l’asfalt per rodament; les 197 t restants es van obtenir a partir 

de les mesures de les emissions mesurades als carrers de Barcelona, i que 

van posar de manifest que els vehicles en circulació tenen unes emissions 

superiors que les assenyalades en la metodologia europea (COPERT- CO-

RINAIR).

La segona font emissora de partícules van ser les activitats portuàries, 

amb 137 t (39 + 99), que van representar el 18,5% del total. El conjunt del 

sector industrial i la generació d’energia, d’altra banda, va emetre 133 t, i 

els sectors domèstic i terciari van contribuir-hi amb un total de 7 t. També 

28.  Les emissions del viari estan separades en dos conceptes: emissions segons CO-
PERT (les calculades segons la metodologia Europea CORINAIR), i les emissions EXTRA 
RSD (emissions addicionals que es van detectar en les mesures als vehicles de la ciutat 
mitjançant el sistema RSD o Remote Sensing Device).

es van considerar les emissions derivades de les activitats extractives i les 

grans obres que, en total, van representar 8 t. Cal tenir en compte que les 

obres petites també influeixen en el volum total d’emissions de partícules 

en suspensió, però la seva heterogeneïtat no va permetre fer-ne el càlcul 

en aquest inventari.

Aquest volum d’emissions correspon a l’inventari de les produïdes a l’in-

terior del terme municipal de la ciutat, però per tal de fer una modelitza-

ció més ajustada a la realitat de la qualitat de l’aire es va ampliar l’àmbit 

territorial d’estudi, ja que els diferents compostos contaminants poden 

desplaçar-se grans distàncies per efecte dels corrents d’aire. Així, analit-

zant els resultats obtinguts, la mobilitat per carretera continua sent la font 

emissora principal, tant d’NOx com de PM10. 

Si es compara la distribució de les emissions per sectors en l’inventari 

de la ciutat amb el d’aquest àmbit territorial més ampli, destaca l’incre-

ment del paper del sector industrial i la generació d’energia, activitats més 

presents en els municipis que envolten Barcelona. En el cas concret de 

les partícules en suspensió, augmenten les emissions provocades per les 

activitats extractives i les grans obres fins arribar a les 198 t de PM10. Les 

emissions de l’Aeroport del Prat, d’altra banda, es van situar en les 1.608 

t d’NOx i les 21 t de PM10, l’any 2008.

En darrer terme, cal afegir que una part de la contaminació de l’aire està 

causada per les fonts presents en aquest àmbit territorial, i que, o for-

ma part de la concentració habitual d’aquests elements en la zona, o és 

deguda a les emissions de focus emissors situats a grans distàncies. És 

l’anomenada contaminació de fons.
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FIGURA 116 | FOCUS I INVENTARI D’EMISSIONS A BARCELONA
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FIGURA 117 | INVENTARI D’EMISSIONS A BARCELONA CIUTAT I A TOT L’ÀMBIT D’ESTUDI
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detectades en les mesures de les emissions dels vehicles mit-
jançant el sistema RSD (Remote Sensing Device)
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FIGURA 118 | FOCUS I INVENTARI D’EMISSIONS A BARCELONA
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2.7.2 - LES DADES D’IMMISSIÓ

Els valors detectats

A partir de l’inventari d’emissions georeferenciat i totes les variables es-

tructurals i de contorn anteriorment esmentades, es fa la modelització de 

dispersió de contaminants. Per calibrar el model, s’ajusten els paràmetres 

de modelització mitjançant els valors reals que enregistren els mesura-

dors automàtics i manuals de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Con-

taminació Atmosfèrica a Barcelona.

El calibratge del model comporta l’addició de la contaminació de fons lo-

cal: fonts emissores no calculades o infravalorades, contaminació pròpi-

ament de fons, resuspensió de material particulat, episodis puntuals i/o 

comportaments del sistema que són diferents als perfils diaris, setmanals 

i mensuals introduïts al model. Aquesta contaminació de fons local repre-

senta un increment en mitjana anual de 5 μg/m3 d’NO2 i 15 μg/m3 de PM10 

a Barcelona.

Un cop fet el calibratge, quan es comparen els valors obtinguts mitjançant 

el model amb els valors reals de concentració anual, en el cas de l’NO2 el 

valor mitjà real de la ciutat de Barcelona l’any 2008 va ser de 49,9 μg/m3, 

mentre que el model va donar una concentració de 49,5 μg/m3. És a dir, 

una semblança amb la realitat del 99,1%, amb unes petites variacions en 

algunes de les estacions de mesurament.

En el cas de les PM10, l’any 2008 el valor mitjà real va ser de 38,3 μg/m3, 

mentre que el model va donar una concentració de 37,3 μg/m3, infravalo-

rant lleugerament el total de partícules en suspensió, però assolint un grau 

de semblança amb la realitat del 97,4%.

Es pot afirmar, per tant, que el model de dispersió de contaminants adap-

tat a la conurbació de Barcelona ofereix una valoració molt aproximada a 

la realitat, la qual permet analitzar amb molt de detall quins són els factors 

i focus emissors que més afecten la concentració d’NOx i PM10, i plantejar 

les polítiques i mesures més efectives per a millorar la qualitat de l’aire.
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FIGURA 119 | DADES DELS NIVELLS D’IMMISSIÓ A BARCELONA I AL SEU 
ENTORN
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DEFINICIÓ: EMISSIONS / IMMISSIONS

Les emissions són la quantitat de contaminant que un focus concret emet 

a l’atmosfera en un període determinat. Les immissions, en canvi, són la 

concentració de contaminant en un lloc concret. Els nivells d’immissió o de 

qualitat de l’aire són els que determinen l’efecte d’un determinat contami-

nant sobre la salut.

Per tant, per reduir la contaminació de l’aire cal, d’una banda, controlar les 

emissions atmosfèriques i, de l’altra, vigilar la presència dels contaminants 

a l’aire en diferents punts receptors (nivells d’immissió).

FIGURA 120 | COMPARACIÓ DELS VALORS D’IMMISSIÓ REALS DEL NO2 AMB 
ELS MODELITZATS A BARCELONA (2008)
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FIGURA 121 | COMPARACIÓ DELS VALORS D’IMMISSIÓ REALS DE PM10 AMB 
ELS MODELITZATS A BARCELONA (2008)
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L’EXPRESSIÓ CARTOGRÀFICA DELS RESULTATS 

Un cop calibrat i validat el model amb les dades mesurades de les estacions 

d’immissió de la XVPCA, s’elabora el mapa de l’estat de l’aire a Barcelona. 

Els contaminants que estan regulats pel Reial decret 1073/2002 són el NO2 

i les PM10, els quals no podran superar el llindar dels 40 μg/m3 de mitjana 

anual a partir de l’any 2010. Un 55% del territori (56 km2) va superar l’any 

2008 els 40 μg/m3 d’immissions de NO2. A l’Eixample i zones properes, però, 

els valors es van situar entre els 50 i 60 μg/m3. En zones properes a carrers 

d’alta circulació també van assolir valors molt elevats.

Respecte a la concentració de PM10, un 17% de Barcelona va superar el 

valor límit anual de 40 μg/m3, si bé una gran part de la ciutat es trobava molt 

pròxima a aquests valors. Concretament, i segons la modelització realitzada, 

aproximadament dues terceres parts del territori es trobaven en el rang 

dels 35-40 μg/m3 i, per tant, molt pròximes també a superar els límits anuals. 

Segons els mapes de dispersió, la mitjana anual de 40 μg/m3 es va superar a 

l’Eixample i a les proximitats de les vies d’alta circulació de vehicles.

Per detectar les diferències en la qualitat de l’aire a diversos punts de la ciu-

tat, es va portar a terme també una anàlisi de la immissió en tres seccions 

longitudinals del mapa de mitjana anual de la concentració d’NO2. A partir 

d’aquesta anàlisi, es va posar de manifest el gran impacte que el trànsit té 

en la concentració de contaminants, sobretot a les vies de més circulació 

i als encreuaments. Els pics d’immissió van coincidir amb els eixos viaris 

però, a pocs metres de la via de circulació, disminuïa de manera brusca. 

Aquest fenomen afavoreix que, als edificis i parcs, la concentració de conta-

minants assoleixi els nivells del conjunt de la ciutat.

També cal destacar l’augment de la concentració al centre de la ciutat i 

sobretot en l’entramat de l’Eixample, on la mitjana de la immissió era més 

alta. En canvi, en zones amb grans espais verds com el Parc de la Ciutadella 

o la muntanya de Montjuïc hi havia una clara disminució de la concentració 

per la inexistència de grans fonts emissores en aquests espais.
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FIGURA 122 | DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE BARCELONA SEGONS IM-
MISSIÓ, PEL QUE FA A NO2 (2008)
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FIGURA 123 | DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE BARCELONA SEGONS IM-
MISSIÓ, PEL QUE FA A PM10 (2008)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

17
%

 d
el

 te
rr

ito
ri

83
%

 d
el

 te
rr

ito
ri

Superfície afectada [km2]

10-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-60

60-70

70-80

80-100

>100

0-10

Concentració PM10 [μg/m3]



PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE DE BARCELONA 2011-2020

144



145

DIAGNOSI - BLOC 2: PROGRAMA CIUTAT - LA QUALITAT DE L'AIRE



PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE DE BARCELONA 2011-2020

146

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

 m
it

ja
n

a 
an

u
al

 d
e 

N
O

2 
l'a

n
y 

20
08

 (μ
g

/m
3)

Co
nc

en
tr

ac
ió

 m
itj

an
a 

an
ua

l d
e 

N
O

2
l'a

ny
 2

00
8 

(μ
g/

m
3 )



147

DIAGNOSI - BLOC 2: PROGRAMA CIUTAT - LA QUALITAT DE L'AIRE

Les immissions per font d’emissió

Com que no totes les fonts contaminants afecten en la mateixa mesura 

la qualitat de l’aire, és necessari saber amb detall quin és l’origen de la 

contaminació. 

En el cas de Barcelona i per a l’any 2008, aproximadament el 65,6% de la 

concentració de NO2 a l’aire (56%+9.6%)29 va tenir el seu origen en el trans-

port viari, un 8,6% en els sectors domèstic i comercial, un 4,8% en l’indus-

trial i la generació d’energia, un 2,1% en l’activitat portuària i un 0,1% en 

l’Aeroport. També hi va haver una aportació important de la contaminació 

de fons regional, un 10,1%, i de la contaminació de fons local, un 8,6%.

En el cas de les PM10, es va detectar la gran influència de la contaminació 

de fons de la regió, que va representar gairebé la meitat de la concentració 

(47,9%; 17 μg/m3 segons l’estació de fons de Cap de Creus). La contami-

nació de fons local, d’altra banda, va representar el 40,2% del total de la 

immissió. La contaminació que es pot atribuir directament a l’activitat de 

la ciutat va procedir en un 11,0% del trànsit (6,3%+4,7%), en un 0,3% de 

les activitats industrials i de generació d’energia, en un 0,3% també de 

les portuàries, i en un 0,2% de les grans obres i activitats extractives. La 

influència de l’Aeroport va ser gairebé imperceptible.

29.  Les immissions del transport viari estan separades en dos conceptes: immissions 
derivades de les emissions segons COPERT (calculades segons la metodologia Europea 
CORINAIR); i les immissions provinents de les emissions EXTRA RSD (emissions addicio-
nals detectades en els mesuraments d’emissions dels vehicles segons el sistema RSD o 
Remote Sensing Device).

Les principals conclusions d’aquesta anàlisi per fonts d’emissió que es va 

fer l’any 2008 són, per tant, que:

 - El trànsit viari és l’activitat humana que més influeix en la qualitat de 

l’aire de Barcelona, tant en el cas del NO2 com de les PM10.

 - Les immissions de NO2 també es troben altament influenciades per les 

emissions dels sectors domèstic, comercial i industrial.

 - En el cas de la immissió de PM10, i tot i que tenen una gran influència de 

fonts no directament atribuïbles a la ciutat, el sector industrial, l’activi-

tat portuària i les obres i activitats extractives repartides en el territori 

són una causa important de contaminació.

 - Destaca l’impacte de la contaminació de fons, que va representar l’any 

2008 una gran part d’aquesta immissió (8,6% en el cas del NO2 i un 

47,9% en el de les PM10), i que va ser causada per factors externs al 

territori.

 - La contaminació de fons local (especialment en el cas de les partícules 

en suspensió) representa la immissió deguda a focus, nivells o perfils 

d’emissió que més costa identificar i parametritzar (l’1,1% en el cas del 

NO2 i el 40,2% en el de les PM10).
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FIGURA 124 | DISTRIBUCIÓ DE LA MITJANA ANUAL DE NO2, PER SECTORS (2008)
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FIGURA 125 | DISTRIBUCIÓ DE LA MITJANA DE PM10, PER SECTORS (2008)
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2.8 - Anàlisi per sectors

L’anàlisi de l’evolució del consum energètic de cadascun dels sectors en 

els darrers anys -domèstic, comercial i serveis, industrial, mobilitat, resi-

dus i grans infraestructures- permet visualitzar molt clarament, d’una ban-

da, com ha evolucionat la relació del teixit econòmic i social de la ciutat 

amb l’energia i, de l’altra, com han influït els canvis en la percepció i en 

l’ús d’aquest recurs i els diferents canvis conjunturals que s’han produït a 

escala internacional.

En aquest sentit, el pes relatiu de cada sector sobre el consum global 

d’energia al llarg d’aquests anys ha anat variant, a mesura que també ho 

ha fet la ciutat de Barcelona i el seu model econòmic. Així, mentre que a 

primers dels anys noranta el sector industrial representava el percentatge 

de consum principal, actualment són els sectors domèstic, comercial i 

serveis, i la mobilitat els que han anat guanyant protagonisme. 

Això es deu, entre d’altres factors, a la pèrdua de pes del sector industrial 

i a la millora de l’eficiència dels seus processos productius, al creixement 

del sector serveis, a l’increment del turisme i a fenòmens relacionats amb 

el comportament individual en l’ús de l’energia, com una demanda més 

alta de mobilitat o climatització i l’ús creixent d’aparells electrodomèstics.

FIGURA 126 | ELS SECTORS OBJECTE D’ESTUDI
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2.8.1 - EL DOMÈSTIC

El parc d’habitatges de la ciutat

Barcelona té una superfície de sostre residencial de 62,7 milions de metres 

quadrats30, més de la meitat de la superfície de sostre total de la ciutat. 

L’estoc de superfície residencial i d’aparcaments en edificis d’habitatges 

evidencia un creixement molt significatiu des de final de la dècada dels 

quaranta del segle passat, amb un augment sostingut fins a final del 2007.

Saber, per tant, quines són les característiques d’aquest parc d’habitat-

ges de la ciutat, diagnosticant les tendències i mancances del sector, és 

un dels eixos principals d’acció d’aquest PECQ per a reduir el consum 

d’energia i les emissions associades. El PECQ continua la radiografia del 

sector residencial que es va fer en el Pla de millora energètica de Barce-

lona (PMEB), analitza l’evolució del parc d’habitatges des de l’any 1999, 

detecta les noves tendències constructives i valora els canvis en els hàbits 

de consum.

De l’estudi del cadastre de la ciutat es desprèn que els edificis d’ús resi-

dencial tenen una edat mitjana de 63 anys, i els estudis prospectius posen 

de manifest que hi haurà un progressiu envelliment del parc per l’escasse-

tat de sòl lliure i les actuacions de rehabilitació, que n’allarguen la vida útil. 

Una anàlisi amb més detall de les llicències de rehabilitació concedides per 

l’Ajuntament de Barcelona en tres districtes posa de manifest una consi-

derable activitat de rehabilitació, amb aproximadament 11.600 llicències 

concedides en deu anys. Aquestes dades situen la rehabilitació d’edificis 

com un factor fonamental a tenir en compte en l’anàlisi estratègica per a 

millorar l’eficiència energètica del sector residencial a Barcelona.

30.  Sense comptar la superfície de sostre dels pàrquings en edificis d’ús majoritari 
residencial (9.346.247 m2) ni els espais comuns dels edificis (superfície d’escales, sala 
de comptadors, etc.)

FIGURA 127 | DISTRIBUCIÓ ACUMULADA PER ANTIGUITAT DE LA SUPERFÍCIE 
DE SOSTRE CONSTRUÏT D’ÚS RESIDENCIAL A BARCELONA (1901-2007)
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D’altra banda, l’entrada en vigor de l’Ordenança Solar de Barcelona, el 

Decret d’ecoeficiència i, més recentment, el Código Técnico de la Edifica-

ción, ha fet canviar els estàndards dels edificis de nova promoció des de 

la redacció del PMEB, per la qual cosa durant l’elaboració del PECQ tam-

bé s’han analitzat les implicacions energètiques i ambientals d’aquestes 

noves normatives i les afectacions a la realitat constructiva, estudiant les 

millores que aporten i les possibilitats d’anar més enllà en favor d’una 

edificació més sostenible. Així, en el sector domèstic el PECQ apunta com 

a reptes clau:

 - La caracterització, des del vessant energètic, del parc actual d’habitat-

ges a Barcelona.

 - La definició tipològica i l’estudi energètic dels habitatges de nova pro-

moció.

 - L’anàlisi de les millores energètiques en les actuacions de rehabilitació.
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L’evolució del consum

El sector domèstic va consumir l’any 2008 a Barcelona 4.794 GWh, el 

28% de l’energia final. Aquest consum es va repartir a parts pràcticament 

iguals entre l’electricitat i el gas natural (un 48%, aproximadament, cada 

font d’energia), mentre que la resta del consum va correspondre als gasos 

liquats del petroli GLP (butà), recurs energètic que, any rere any, s’ha anat 

consumint menys.

Els històrics de consum assenyalen un creixement sostingut del consum 

d’energia elèctrica en els darrers anys, a causa de l’augment d’aparells 

elèctrics als habitatges (ordinadors, rentavaixelles, aparells d’aire condi-

cionat...). També destaca la gran variabilitat del consum de gas natural 

–causada, bàsicament, per les variacions meteorològiques entre anys-, si 

bé la demanda d’aquesta font d’energia mostra una tendència creixent.

Tot i la disminució de la superfície de sostre residencial per habitant -arran 

de la construcció de pisos més petits i de l’augment del nombre d’ocu-

pants dels habitatges-, el consum energètic per habitant ha augmentat 

en els darrers anys. Aquest consum, però, ha variat anualment per les 

fluctuacions de la demanda de gas natural.

FIGURA 128 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA FINAL DEL SECTOR DO-
MÈSTIC A BARCELONA, TOTAL I PER HABITANT (1992-2008)
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LA CARACTERITZACIÓ DEL PARC D’EDIFICIS

Per tal de tenir informació més detallada de les característiques del parc d’edificis de Barcelona i el seu comportament tèrmic, en el Pla de millora energètica (PMEB) 

es va redactar un projecte de caracterització mitjançant l’anàlisi de les especificitats constructives, arquitectòniques, urbanístiques, de funcionament i d’ús dels edificis 

d’habitatges i oficines. La utilització d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) va permetre l’encreuament dels diferents paràmetres amb la informació cartogràfica 

de la ciutat.

La metodologia seguida per a la caracterització del parc d’habitatges, la definició tipològica dels habitatges de nova promoció i l’anàlisi de les millores energètiques 

en la rehabilitació d’edificis va ser la següent:

ESQUEMA DEL PROCÈS DE CARACTERITZACIÓ I ANÀLISI DE MESURES

Detalls dels dissenys arquitectònics per la tipologia 
de “habitatge de postguerra”

Detalls de les eines de simulació i de les demandes 
resultants per una tipologia edifi catòria

Matriu de consums i representació per fonts i usos 
per a una tipologia edifi catòria

Mapa SIG d’emissions de ciutat
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Les tipologies edificatòries

Per a caracteritzar energèticament els edificis d’habitatges de la ciutat cal 

saber, en primer lloc, l’evolució històrica. Fins a la unificació de Barcelona 

amb els municipis propers (Gràcia, Sarrià, Les Corts, etc.) el Pla de Barce-

lona estava ocupat pels barris antics d’aquests nuclis, separats per camps 

i zones de conreu. 

Per analitzar l’evolució de les construccions des d’aleshores fins als nos-

tres dies, s’han establert cinc períodes històrics rellevants que es configu-

ren com el punt de partida per al posterior estudi de les diferents tipologi-

es edificatòries que hi ha actualment:

PRIMER PERÍODE (FINS AL SEGLE XIX)

Als barris antics urbans -i, particularment, al de Barcelona, encerclat 

per les muralles-, la trama viària era irregular, amb carrers estrets als 

quals s’obrien parcel∙les amb poca façana i de gran profunditat. Ori-

ginalment, corresponien al model menestral, en el que coexistien els 

espais d’activitat econòmica a la planta baixa amb els habitatges, a les 

superiors. En molts casos, els edificis van experimentar operacions de 

remunta o substitució.

Els mètodes constructius van evolucionar cap als murs de càrrega de 

fang i maçoneria irregular fins que, a començament del segle XIX, es 

vulgaritza l’obra de fàbrica de totxo massís. A les plantes baixes es 

continua fent servir, però, la maçoneria de pedra de Montjuïc per evitar 

les humitats. Els sostres es fan amb bigues de fusta amb entrebigat de 

revoltons de guix o rajoles ceràmiques. 

Des del punt de vista tèrmic, els habitatges d’aquesta tipologia no 

tenen bona ventilació, i la grandària dels forats de façana i l’estretor 

dels carrers no permeten una il·luminació abundant de les estances. 

A l’hivern són habitatges freds per manca de sol i d’aïllament i per la 

baixa qualitat de les fusteries, si bé la compacitat de l’edificació fa que 

globalment tingui poc contacte amb l’exterior. 

Als habitatges sota coberta s’accentua la fredor a l’hivern, mentre que 

a l’estiu són molt calorosos per la manca d’aïllament de la coberta.

SEGON PERÍODE (SEGLE XIX- GUERRA CIVIL)

Amb l’aprovació del Pla Cerdà a mitjan segle XIX, i la posterior agregació 

dels municipis veïns, la ciutat trenca els límits que la constrenyien i es co-

lonitza el pla de Barcelona. Amb l’obertura dels nous carrers, l’Eixample se 

superposa a la parcel∙lació agrícola, donant lloc a solars més grans que els 

dels barris antics, tot i que, de vegades, irregulars.

Els solars més grans i les ordenances del Pla Cerdà (tot i que les inicials no 

s’arriben pràcticament a aplicar) generen edificis on els mètodes construc-

tius encara s’assemblen als anteriors (murs de càrrega de totxo, bigues de 

fusta), però on es millora la qualitat del producte acabat. L’amplada de la 

parcel·la permet fer habitatges amb doble orientació que ventilen millor i 

afavoreixen l’assolellament alternatiu de les estances. Apareixen patis in-

teriors que ventilen les crugies interiors, les bigues es tapen amb cel rasos, 

apareixen les galeries al centre d’illa i també augmenta l’alçada dels edificis. 

A mesura que avança el segle XX, i de manera similar al canvi dels estils i 

gustos arquitectònics, també evoluciona la tecnologia constructiva i deter-

minats elements constructius. 

Val a dir que no hi ha un canvi dràstic en la manera de construir ni en els 

llocs on es construeix. L’Eixample creix, però es manté encara la construcció 

en zones del barri antic i, per tant, s’obren parcel·les amb característiques 

tipològiques tradicionals. També hi ha operacions de dignificació dels bar-

ris antics (obertura de la via Laietana, Passeig de les Drassanes, eix Ferran-

Comerç…) que importen la manera de fer “Eixample” a aquestes zones. 

Des del punt de vista energètic, el Pla Cerdà tenia un avantatge molt impor-

tant: l’espai verd a l’interior de l’illa que proporcionava un microclima molt 

favorable a les èpoques estivals. Malauradament, aquesta idea es perd per 

la pressió urbanística, motiu pel qual es considera molt encertada la tendèn-

cia de recuperar alguns interiors d’illa com a espais verds públics. 

El típic habitatge de l’Eixample, organitzat entorn un passadís llarg de façana 

a façana, funciona bastant bé en termes de la ventilació natural malgrat 

la seva profunditat. En el cas de les unitats grans posteriorment dividides, 

aquests fluxos d’aire ja no es donen per les separacions introduïdes. 

L’amplitud dels carrers permet un bon assolellament i il·luminació de les 

estances de les plantes altes, però les dimensions dels patis no permeten 

la bona il·luminació de les estances interiors, sobretot a les plantes més 

baixes. A l’hivern, els habitatges són temperats, ja que sempre hi toca el 

sol a una de les dues façanes (menys a les properes als racons del pati 

d’illa), tot i que la manca d’aïllament específic fa que les façanes poc asso-
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lellades siguin fredes. A l’estiu són habitatges frescos, atès que es poden 

ventilar bé i les proteccions solars són molt efectives. Únicament les es-

tances orientades cap a l’oest de les plantes superiors tenen tendència a 

escalfar-se perquè la façana sense aïllament acumula la calor del sol de 

la tarda. Als habitatges sota coberta s’accentua la fredor a l’hivern per la 

manca d’aïllament de la coberta a la catalana.

TERCER PERÍODE (POSTGUERRA – ANYS 70)

La guerra civil representa un parèntesi econòmic i un endarreriment social 

i tecnològic de gran rellevància. La postguerra arrossega sistemes de cons-

trucció tradicional, basats tant en la desaparició dels assaigs previs com 

en l’escassetat de molts materials -sobretot, l’acer i el ciment- i d’energia.

Però, sobretot, a partir del final de la segona guerra mundial i de l’au-

tarquia en què viu Espanya durant uns anys (coincidint amb el canvi de 

dècada 1940-1950), hi ha una incipient recuperació econòmica acompa-

nyada de fluxos migratoris lligats a la creixent industrialització de l’àrea 

d’influència de la ciutat, fet que accelera la construcció d’edificis. 

A partir del 1945 i fins a la dècada dels setanta apareix la figura del “po-

lígon” com a actuació global d’urbanització i construcció, habitualment 

de cases barates, petites i senzilles però en agregacions de fins a 4.000 

habitatges, que promouen organismes oficials o empreses privades i 

que estan destinats a absorbir la mà d’obra immigrant. 

Es consolida l’estructura de formigó (convivint inicialment amb els 

murs de càrrega), els tancaments s’alleugereixen (la cambra d’aire 

adopta el paper d’aïllant que fins llavors tenia la massa de les façanes), 

les finestres es fan més grans, desapareixen els cel rasos substituïts 

pels revoltons prefabricats enguixats directament, etc. Són anys de 

gran activitat i també de gran especulació, en els quals apareixen nous 

sistemes tecnològics i materials constructius de baix cost.

Urbanísticament, el Pla Comarcal del 53 fa que augmenti l’alçada re-

guladora i permet fer remuntes a les finques ja construïdes per evitar 

la saturació del sòl. 

Tipològicament, i a banda de la varietat que es dóna als polígons, els 

habitatges es fan més petits tallant-los de manera paral·lela a la faça-

na. Una mateixa escala dóna així accés a quatre habitatges, dos que 

s’obren al carrer i altres dos al centre de l’illa. Els patis canvien el seu 

paper d’elements auxiliars pel d’elements imprescindibles per a la ven-

tilació i il·luminació dels habitatges. 

Cap al final dels anys seixanta desapareixen pràcticament els murs de càr-

rega i apareixen els sostres reticulars i les jàsseres planes en detriment de 

les jàsseres de cantell. Tímidament apareix la fusteria d’alumini, tot i que 

conviu encara molt temps amb la de fusta, i desapareix la d’acer. 

La divisió en habitatges interiors i exteriors impedeix la ventilació creuada 

directa, que només es du a terme entre la façana i els patis interiors, amb 

resultats no gaire bons. Els patis són, en general, massa petits amb relació a 

l’alçada per ventilar i, sobretot, per il·luminar. Cada habitatge té únicament 

una orientació, per la qual cosa el seu comportament depèn de la seva ori-

entació. L’amplitud dels carrers permet un bon assolellament (segons l’ori-

entació) i la il·luminació de les estances de les primeres crugies de les plan-

tes altes, però les dimensions dels patis no afavoreix la bona il·luminació de 

les estances interiors, sobretot a les plantes més baixes. La manca general 

d’aïllament i la major superfície de vidre fa que siguin habitatges més aviat 

freds a l’hivern, excepte els que estan ben assolellats. A l’estiu són habi-

tatges calorosos, ja que s’afegeix la dificultat de ventilació amb la manca 

d’aïllament i la baixa efectivitat d’algunes proteccions solars. Als habitatges 

sota coberta s’accentua el fred a l’hivern i la calor a l’estiu per la manca d’aï-

llament de les cobertes. La baixa qualitat original de les fusteries exteriors fa 

que hi hagi moltes infiltracions.

QUART PERÍODE (1970-2000)

A mitjan anys setanta entra en vigor un nou Pla general que redueix les 

possibilitats de densificació que permetia l’anterior; rebaixa les alçades 

reguladores, prohibeix les remuntes, augmenta la grandària dels patis, 

limita la profunditat edificatòria...

Els habitatges més estàndard perden superfície -també els nuclis fami-

liars comencen a perdre membres-, que se situen entorn dels 90 m2, 

amb quatre habitacions.

L’any 1979, arran de la crisi del petroli del 1973, es promulga la primera 

i única norma tèrmica estatal (NBE-CT-79) que persegueix l’estalvi ener-

gètic, sobretot relacionat amb el consum de calefacció dels edificis. 

Tot i les reticències inicials, la manca de compliment acurat en molts casos 

i les baixes exigències de les esmentades normes d’aïllament, l’habitabi-

litat dels habitatges millora, sobretot la dels més exposats (sota coberta, 

molt assolellats, etc.). Socialment, l’aïllament i els dobles vidres es perce-

ben com a valors de qualitat i es fan servir com a arguments de venda. 
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En termes generals, continuen les mancances en el comportament tèr-

mic dels edificis del període anterior. La divisió en habitatges interiors i 

exteriors impedeix la ventilació creuada directa. Els patis continuen sent 

massa petits amb relació a l’alçada de l’edifici per ventilar i per il·luminar, 

sobretot si estan coberts amb claraboies. Tot i que acostuma a haver-hi 

proteccions solars, moltes vegades no permeten la ventilació simultània 

per manca de possibilitat de regulació (persianes de rotllo). 

Paral·lelament, el final de l’època “desenvolupadora” del règim franquista 

fa disminuir els fluxos de població, i aquesta comença a accedir a un nivell 

de vida més alt. Ja no es tracta de trobar un habitatge com sigui i on sigui, 

sinó que ara es demana ja una certa “qualitat”, a la qual cosa ajuden també 

campanyes publicitàries de marques comercials d’aïllament, fusteries, etc. 

Els errors i les mancances en la qualitat de la construcció comencen a 

aflorar, sobretot als polígons, on hi ha un moviment veïnal més actiu per 

aconseguir un nivell mínim de qualitat. Són anys en què els mètodes 

constructius no evolucionen massa, ja que, a banda de la millora de l’aï-

llament, es construeix més o menys com en els anys precedents. 

A Barcelona, la construcció emigra cap als municipis veïns. Al nucli urbà 

només s’hi actua puntualment, substituint l’edificació obsoleta o omplint 

els pocs solars lliures que queden. 

A mitjan dels vuitanta els preus immobiliaris pugen, fet al qual no són 

aliens, probablement, els moviments econòmics vinculats als Jocs Olím-

pics del 92 (la designació es va fer el 1986). La preparació dels Jocs mo-

tiva un dels moments amb més activitat urbanística del segle: obertura 

de les Rondes, el front marítim, la transformació del Poble Nou, la Vila 

Olímpica... Precisament, a la Vila Olímpica (però també la Vall d’Hebron), 

la concepció global del barri i la manca de temps imposen l’adopció de 

nous models edificatoris i tecnològics: crugia petita, doble orientació 

sense patis, envans de cartró-guix, sistemes centralitzats de recollida 

d’escombraries, galeries de serveis urbans... 

Ara bé, un cop passat el moment olímpic, l’edificació de la ciutat torna al 

ritme anterior amb els alts i baixos que dicta l’economia. Dos factors, però, 

marquen el moment: cada cop queda menys sòl lliure i el seu preu és ele-

vat. Això repercuteix en el preu final dels habitatges, si bé la millora de les 

comunicacions -les Rondes i trens o autobusos de rodalies- afavoreixen 

que una part de la població vagi a viure fora de la ciutat, mentre que una 

altra ho fa també per motius aliens al preu de l’habitatge.

TENDÈNCIES ACTUALS I FUTURES

Els canvis sociològics produïts en els últims anys han provocat l’aparició 

de diferents tipus d’usuaris dels habitatges, fet que comporta una deman-

da diversificada. Des d’habitatges ocupats per una sola persona, famílies 

monoparentals o unitats familiars tradicionals fins a habitatges amb una 

ocupació excessiva derivada del fenomen de la immigració.

Cal, però, destacar que la manera constructiva ha experimentat també un 

canvi significatiu gràcies a les diverses normes i directives que han abor-

dat el tema de l’estalvi i l’eficiència energètica en l’edificació.

En l’àmbit comunitari, cal esmentar la Directiva 2002/91CE del Parlament 

Europeu i del Consell de 16 de desembre del 2002, relativa a l’eficiència 

energètica dels edificis. El seu objectiu és actuar sobretot pel que fa a 

càlculs energètics i requisits mínims d’eficiència, certificació energètica i 

inspecció periòdica de calderes i sistemes d’aire condicionat. 

El Código Técnico de la Edificación (aprovat pel Reial decret 314/2006, 

de 17 de març, i modificat parcialment pel Reial decret 1371/2007, de 19 

d’octubre), és el marc normatiu mitjançant el qual es regulen les exigènci-

es bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les seves 

instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

Algunes de les exigències bàsiques que regula són la seguretat en cas 

d’incendi, la protecció enfront del soroll i l’estalvi energètic. 

A escala autonòmica, cal destacar el Decret d’ecoeficiència (Decret 

21/2006, de 14 de febrer). Aquest decret incorpora paràmetres ambi-

entals i d’ecoeficiència (en matèria d’aigua, residus, materials i sistemes 

constructius i residus) als edificis de nova construcció, als procedents 

de reconversió d’antigues edificacions i als resultants d’obres de grans 

rehabilitacions. També als edificis amb usos d’habitatge, residencial col-

lectiu, administratiu, docent i sanitari. 

D’altra banda, Barcelona disposa des del 1999 d’una Ordenança solar 

tèrmica (integrada en l’Ordenança general de medi ambient urbà), amb 

l’objectiu de promoure i regular, a través de la normativa local, les instal-

lacions d’energia solar de baixa temperatura per a produir aigua calenta 

en edificis. Aquesta normativa sobre la captació solar tèrmica es va mo-

dificar el març del 2006. 

L’aparició de nous requisits i de les normatives esmentades, ha obligat 

també al condicionament i accessibilitat de les cobertes, si més no pel que 

fa manteniment de les instal·lacions que han anat apareixent cada vegada 
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més als edificis. Aquest fet ha generat una nova manera de reutilització 

dels terrats, tradicionalment destinats a espai per estendre la roba però 

infrautilitzats o inaccessibles en les tipologies més recents. 

A partir d’aquesta anàlisi de l’evolució constructiva al llarg de la història 

a Barcelona es planteja una classificació dels edificis d’ús majoritari resi-

dencial en diverses tipologies edificatòries, segons l’època de construcció 

i diversos paràmetres (urbanístics, constructius, operacionals). També se 

simula el comportament tèrmic dels edificis tenint en compte la tecnolo-

gia disponible en els habitatges, els hàbits de consum dels seus habitants 

i la influència de l’embolcall constructiu i dels edificis veïns.

Del sostre residencial a Barcelona (62.774.888 m2), un 89,4% queda repre-

sentat per les cinc tipologies edificatòries definides (56.133.904 m2), men-

tre que el 10,6% restant (6.640.984 m2) són edificis d’ús majoritàriament 

residencial que no corresponen a cap perfil de les tipologies definides. 

Analitzant la base de dades cartogràfica i les dades agrupades del cadas-

tre, destaca la tipologia H6 com la tipologia majoritària, que representa un 

51% dels metres quadrats de sostre d’habitatge de Barcelona.

TAULA 33 | LES PRINCIPALS TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES DE BARCELONA

TIPOLOGIA Breu descripció Època de construcció

H1 i H2 Habitatge en casc antic Sobretot fins a final del segle XIX, tot i 
que se’n poden trobar de més recents, 
a zones on la parcel·lació ho afavoria.

H3 i H4 Habitatge de pre-guerra 
(eixample)

Des del començament de l'ex-
pansió de barcelona a l'eixample 
(mitjan segle XIX) fins als anys 30.

H5 i H6 Habitatge de postguerra 
(desenvolupament i expansió 
en polígons)

Des del període de reconstrucció 
de la postguerra (1940) fins al 
Tardo-Desarrollismo (1979)

H7

H8

H9

Habitatge post normes tèrmiques Habitatge post normes tèrmiques

Habitatge tendències anys 2000 Anys 2000-2007

Habitatge post codi tècnic 
edificació

Edificis construïts segons 
normativa CTE

FIGURA 129 | DISTRIBUCIÓ DELS EDIFICIS DE BARCELONA PER TIPOLOGIA

No tenen tipologia (m2) 10,6 %

Tenen tipologia (m2) 
89,4 %

TAULA 34 | DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE SOSTRE CONSTRUÏT A BARCE-
LONA, PER TIPOLOGIES

m2 
habitatges %

nombre 
d’habitatges %

H1 5.257.842 9% 79.607 11%

H2 642.895 1% 10.667 1%

H3 7.304.277 13% 84.315 12%

H4 136.048 0% 2.041 0%

H5 5.701.109 10% 87.023 12%

H6 28.566.816 51% 358.393 50%

H7 6.544.407 12% 72.975 10%

H8 1.980.510 4% 24.894 3%

Total 56.133.904 719.915

Font: Institut Municipal d’Estadística. Cadastre 2007
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Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020

Distribució del sostre residencial a la ciutat de Barcelona segons tipologia

NO2 ( �g / m3 ) 
500 0 500 1.000 m

Projecció UTM, Zona 31 N.
Font: Elaboració pròpia en base a dades del cadastre 2007

Tipología d'habitatge

RST: Residencial Sense Tipologia
RSTH1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
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La modelització del consum i les demandes

Amb la modelització de les demandes tèrmiques i dels consums dels di-

versos edificis tipus (simulacions dutes a terme amb l’aplicació TRNSYS en 

les tipologies definides en el PMEB i PECQ), i mitjançant un calibratge amb 

els consums energètics reals de la ciutat, es va fer una radiografia més 

exacta de la distribució de consums en el sector domèstic.

De l’anàlisi es desprèn que el consum està molt repartit entre el consum 

d’aigua calenta sanitària, el de calefacció i el dels equipaments. Les da-

des relatives a l’aigua calenta sanitària inclouen l’energia aportada pels 

captadors solars, que des que es va aprovar l’Ordenança solar tèrmica és 

obligatori instal·lar-los als edificis de nova construcció.

FIGURA 130 | DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DOMÈSTIC, PER USOS 
(MODELITZACIÓ)

ACS (inclou solar d’ACS) 28 %

Calefacció 25 %

Altres 13 %

Il·luminació 7 %

Equipament 26 %

Refrigeració 1 %

FIGURA 131 | DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DOMÈSTIC, PER TIPOLO-
GIES EDIFICATÒRIES (MODELITZACIÓ)

H1 11,32 %

H2 1,06 %

H3 10,27 %

H4 0,20 %

H5 8,16 %

H9 0,0 %
H10 0,0 %

H8 3,98 %

H7 15,48 %

H6 49,54 %

FIGURA 132 | EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA I CONSUM D’AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA, PER TIPOLOGIA (MODELITZACIÓ)
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FIGURA 133 | EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA I CONSUM DE CALEFACCIÓ, PER 
TIPOLOGIA (MODELITZACIÓ)
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FIGURA 134 | EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA I CONSUM DE REFRIGERACIÓ, PER 
TIPOLOGIA (MODELITZACIÓ)
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FIGURA 135 | EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA I RESTA DE CONSUMS PER TIPOLO-
GIA (MODELITZACIÓ)
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FIGURA 136 | CONSUM D’ENERGIA PER FONT I ÚS EN LA TIPOLOGIA DE NOVA 
PROMOCIÓ
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� Els canvis d’usos i de metodologia constructiva fan que els nous edifi cis tinguin 

unes demandes i uns consums diferents de les tipologies edifi catòries presents a 

la ciutat.
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La rehabilitació en el sector domèstic

L’evolució del sostre residencial a Barcelona no ha deixat de créixer en 

els últims anys, amb un augment d’1,4 milions de m2 entre els anys 1999 

i 2007. Això no obstant, el sostre construït en aquests vuit anys només 

representa un 2% del total del sostre residencial que hi ha a la ciutat.

Si s’analitza el parc actual d’habitatges per antiguitat, segons la tipologia 

edificatòria a la qual pertany, es constata que és força antic, ja que un gran 

nombre d’edificis són anteriors al 1900 (un 13%). Aquestes dades coinci-

deixen amb les facilitades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament 

de Barcelona, elaborades a partir del Cens de Població i Habitatges. L’anti-

guitat mitjana del parc, com s’ha dit abans, és de 63 anys.

FIGURA 137 | EDAT MITJANA DEL PARC D’HABITATGES DE BARCELONA SE-
GONS EL NOMBRE D’EDIFICIS
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Per a detectar les reformes més habituals que es duen a terme a la ciutat, 

es va fer un estudi exhaustiu de les llicències d’obra que es van tramitar 

entre els anys 1999 i 2009 en tres dels districtes amb un major nombre 

de rehabilitacions segons les dades del cadastre (Ciutat Vella, Eixample i 

Nou Barris). En els deu anys analitzats es van concedir 11.600 llicències de 

rehabilitació en aquests tres districtes: el 84% de les actuacions van ser 

d’obra menor amb millores en les façanes de l’edificació que afectaven 

l’envolvent -interiors o exteriors-, el 13% van ser actuacions a la coberta, 

i el 3% obres menors.

A partir d’aquesta informació es van analitzar les diverses millores ener-

gètiques que es poden dur a terme en les actuacions de rehabilitació més 

habituals, avaluant-ne l’impacte, el cost econòmic i els estalvis en la fac-

tura energètica.

FIGURA 138 | TIPUS LLICÈNCIA D’OBRES TRAMITADES (1999-2009)

Façana, fusteria
i vidres 84 %

Coberta 13 %

Obres major 3 %

Les prioritats d’actuació del sector

De l’anàlisi del sector se’n deriva un gran potencial d’actuació en matèria 

d’eficiència energètica en tres àmbits concrets: 

Actuacions en edificis actuals

Barcelona té un gran parc d’edificis antics que són susceptibles, en ma-

jor o menor mesura segons la seva antiguitat i el grau de conservació, 

de ser rehabilitats o reformats; i, per tant, de reduir la seva demanda 

energètica. Les actuacions que es proposen tenen a veure amb els 

elements següents: 

 - Façanes: millorant les condicions de transmitància tèrmica fins a as-

solir els valors marcats en el Código Técnico de la Edificación (CTE) i 

en el Decret d’ecoeficiència, s’aconsegueixen estalvis energètics en-

tre un 9 i un 14%, i una reducció de les emissions de GEH entre el 10 

i 15%, segons la tipologia edificatòria.

 - Fusteries, vidres i persianes: millorant les condicions d’aquests ele-

ments i assolint els valors marcats en el CTE i el Decret 21/2006, 

s’obtenen estalvis entre un 7 i un 12% de l’energia final, que cor-

responen a unes reduccions d’emissions d’efecte hivernacle entre 

el 4,5% i el 7%.
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 - Rehabilitació d’edificis: complint els valors marcats en el CTE i en el 

Decret d’ecoeficiència, tant a les façanes, la coberta, al primer forjat 

com a les obertures, assolint els nivells del CTE, s’aconsegueixen es-

talvis entre el 14 i el 19% de l’energia final, i entre el 15,4 i el 21,5% de 

reducció d’emissions de GEH.

Actuacions en edificis futurs

Barcelona té previst executar grans àrees de transformació urbana que 

definiran en gran mesura la ciutat del futur i els edificis de la propera 

dècada. Aquests, per tant, no només han d’incorporar criteris d’efici-

ència energètica -reduint així la demanda energètica de la nova cons-

trucció-, sinó també tenir en compte alternatives d’aprofitament dels 

recursos sostenibles, i analitzar noves alternatives tecnològiques de 

generació més eficients. 

Així, l’Ajuntament no només farà un seguiment de l’aplicació del CTE en 

els futurs edificis -incidint, si escau, sobre la qualificació-, sinó que es-

tudiarà la viabilitat de redactar una nova Ordenança energètica d’edifi-

cis. Aquesta ordenança, entre altres funcions, permetrà oferir una visió 

global dels recursos del territori i de les opcions tecnològiques segons 

l’ús de cada edifici. De la mateixa manera exigirà la justificació de l’al-

ternativa escollida, tot seguint criteris globals de reducció d’emissions 

de GEH i d’energia primària d’origen fòssil.

Actuacions en el comportament social respecte l’energia

Tan important com millorar l’eficiència dels edificis i dels aparells dels 

habitatges per reduir el consum energètic, ho és fomentar l’ús racional 

dels recursos energètics i de les instal∙lacions de generació d’energia 

renovable entre els ciutadans (vegeu l’apartat 2.1.6. El comportament 

social).

En aquest sentit, un dels aspectes en què posa l’èmfasi el PECQ és el 

d’incidir sobre la gestió de la demanda energètica mitjançant projectes 

que involucrin també la ciutadania.

2.8.2 - EL COMERÇ I ELS SERVEIS

El consum d’energia final l’any 2008 del sector comercial i serveis va ser 

de 5.083,79 GWh, dels quals el 81,6% va correspondre a consum elèc-

tric. Tot i que la taxa de creixement entre els anys 1999 i 2008 va ser del 

2,56% anual, es poden diferenciar dues etapes: una primera, entre el 1999 

i el 2004, caracteritzada per un augment elevat, del 4,08%; i una segona, 

entre el 2004 i el 2008, amb un increment inferior però més sostingut del 

0,69%. És precisament a partir de l’any 2004 que la intensitat energètica 

del sector baixa també de manera sostinguda, fet que evidencia la millor 

eficiència energètica del sector.

El sector comercial i de serveis tenia l’any 2007 un estoc de sostre cons-

truït de 20.141.305 m2 (1.012.689 m2 en edificis municipals), nombre que 

representava el 16% del sostre total de la ciutat. Per usos, el 25,4% del 

sostre construït corresponia a oficines de més de 500 m2 de superfície, 

que estaven ubicades en 1.994 edificis (del total de 70.825 que té la ciutat) 

i, per tant, tenien una superfície mitjana de 2.566 m2/edifici. 

La següent tipologia majoritària en superfície construïda eren els comer-

ços amb més de 500 m2 que representaven el 21,2% de la superfície de 

sostre del sector; estaven ubicats en 3.220 edificis i tenien una superfí-

cie mitjana de 1.325 m2 comerç/edifici. Els comerços més petits de 500 

m2, d’altra banda, representaven el 19,5% del sostre, estaven ubicats en 

23.429 edificis i tenien una superfície mitjana de 168 m2 comerç/edifici.

La resta de tipologies eren els poliesportius sense piscina (6,66% de la 

superfície de sostre total del sector), els sanatoris i les clíniques (6,54%) i 

els edificis municipals (5,03%).

Fent l’anàlisi de la superfície de sostre per usos d’edificis, els hospitals i 

els hotels de quatre i cinc estrelles són els que tenen una ràtio més gran, 

tot i que representen només l’1,43% i el 0,35%, respectivament, de la su-

perfície total. Les tipologies amb més consum són les oficines (29,66%) i 

els comerços (38,85%).
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FIGURA 139 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA FINAL DEL SECTOR CO-
MERCIAL I SERVEIS A BARCELONA (1992-2008)
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FIGURA 140 | DISTRIBUCIÓ D’USOS DE LA SUPERFÍCIE DE SOSTRE DEL SEC-
TOR COMERCIAL I SERVEIS DE BARCELONA (2007)
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FIGURA 141 | DISTRIBUCIÓ ACUMULADA PER ANTIGUITAT DE SUPERFÍCIE DE 
SOSTRE CONSTRUÏT DEL SECTOR COMERCIAL I SERVEIS (1901-2007)
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FIGURA 142 | SUPERFÍCIE MITJANA PER EDIFICI SEGONS USOS DEL SECTOR 
COMERCIAL I SERVEIS DE BARCELONA (2007)
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FIGURA 143 | ESTIMACIÓ DELS CONSUMS ENERGÈTICS SEGONS TIPOLOGIES 
DEL SECTOR COMERCIAL I SERVEIS DE BARCELONA (2008)
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Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020

Distribució del sostre comercial i de serveis a la ciutat de Barcelona segons tipologia

500 0 500 1.000 m

Projecció UTM, Zona 31 N.
Font: Elaboració pròpia en base a dades del cadastre 2007
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Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020

Activitats comercial i de serveis per solars a la ciutat de Barcelona.

500 0 500 1.000 m

Projecció UTM, Zona 31 N.
Font: Elaboració pròpia en base a dades del cadastre 2007

(*)Categories d'ùs: comercial, hoteler,
oficines, restauració i esportiu.
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2.8.3 - LA INDÚSTRIA

Les dades de consum

El consum d’energia final del sector industrial l’any 2008 va ser de 2.929,76 

GWh, un 74,8% de gas natural, un 24,3% d’electricitat i un 0,9% de GLP. 

L’evolució del consum energètic entre els anys 1999 i 2008 va tenir una 

taxa negativa del -0,24% anual, ja que el 1999 es van consumir 2.993 GWh.

Com en el cas d’altres sectors, l’any 2005 hi va haver un pic màxim de con-

sum de gas natural, però posteriorment aquest es va reduir fins a nivells 

per sota dels valors del 1999. La intensitat energètica -ràtio d’eficiència 

energètica que mostra l’energia necessària per a produir una unitat de 

PIB- també va experimentar un creixement sostingut fins a l’any 2005, 

moment a partir del qual es va començar a reduir fins a valors molt per 

sota dels del 1999.

El nombre d’abonats a tarifa industrial i energètica d’electricitat era de 

6.137 l’any 2007 (no es tenen dades del 2008), xifra similar a la d’anys 

anteriors.

FIGURA 144 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA FINAL DEL SECTOR INDUS-
TRIAL A BARCELONA (1992-2008)
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FIGURA 145 | DISTRIBUCIÓ ACUMULADA PER ANTIGUITAT DE LA SUPERFÍCIE 
DE SOSTRE CONSTRUÏT DEL SECTOR INDUSTRIAL A BARCELONA (1992-2008)
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El potencial d’estalvi energètic

A l’hora d’avaluar el potencial d’estalvi energètic del sector industrial en 

el seu conjunt, cal tenir en compte la diversitat d’empreses i varietat de 

subsectors que hi ha, raó per la qual en el procés d’elaboració del PECQ es 

va centrar l’anàlisi en un conjunt concret d’indústries que representen el 

31% del consum del sector. 

De les indústries escollides -mida mitjana/gran, amb disponibilitat de da-

des de consum energètic i amb auditoria feta per l’empresa mateixa- es 

va fer una anàlisi de les auditories dels tres anys anteriors, així com de les 

mesures plantejades, tant les implantades com les pendents d’implantar. 

També es van fer visites a les indústries per a saber quins eren els proces-

sos productius i dur a terme entrevistes personalitzades als caps de man-

teniment i/o de gestió dels processos de cadascuna. Una vegada recollida 

tota la informació, es va plantejar un conjunt de mesures a aplicar -viables 

, pràctiques i realistes- per a millorar l’eficiència de les diferents activitats 

productives estudiades.

FIGURA 146 | CONSUM ENERGÈTIC DEL CONJUNT D’INDÚSTRIES ANALITZA-
DES RESPECTE DEL CONSUM TOTAL DEL SECTOR INDUSTRIAL (2008)
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D’aquest conjunt de propostes, se’n desprèn que el potencial de reducció 

del consum d’energia final és de 57,18 GWh/any (77% en gas natural i 

23% en electricitat), estalvi que representa l’1,95% del consum del sector 

industrial l’any 2008.

L’anàlisi inclou també altres mesures de generació elèctrica amb energies 

renovables i amb sistemes més eficients. La producció total seria de 32,26 

GWh/any (4,5% del consum elèctric del 2008), repartits de la manera se-

güent: tecnologia fotovoltaica (13%), cogeneració (86%) i minieòlica (1%). 

Respecte de la generació d’energia tèrmica, les propostes representarien 

una generació de 35,45 GWh/any de calor útil (1,8% del consum equivalent 

de gas natural l’any 2008): cogeneració (99%) i revalorització energètica 

de fangs (1%).

Aquesta reducció del consum d’energia final i la generació d’electricitat 

amb sistemes renovables o de més eficiència, es traduiria en un estalvi de 

173,86 GWh del consum d’energia primària, i la no emissió de 15.572 t de 

GEH (un 2,8% de les emissions de GEH del sector industrial el 2008). Atès, 

però, que es tracta d’una part del total d’indústries de la ciutat, el poten-

cial d’estalvi seria superior a l’indicat, si bé no es pot fer una extrapolació 

directa per l’heterogeneïtat del sector.
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Les prioritats d’actuació del sector

A partir de l’estudi del potencial energètic del sector industrial elaborat en 

el marc del PECQ, es proposen diverses propostes d’actuació:

Implantació de sistemes de gestió de l’eficiència energètica
Es proposa elaborar un projecte que promogui aquests sistemes de 

gestió, sempre que vagin associats amb objectius concrets de reducció 

d’energia i vinculats al pla estratègic de l‘empresa mateixa. El sistema 

de gestió hauria de disposar dels elements de mesurament necessaris 

per a caracteritzar energèticament les diferents etapes dels processos. 

Introducció de sistemes de recuperació de calor
Es proposa aconseguir estalvis energètics mitjançant la recuperació de 

calor de fums de combustió.

Anàlisi Pinch per a determinats processos
La integració de processos industrials pot generar importants millores 

en la seva eficiència energètica. L’anàlisi Pinch -mètode de disseny de 

processos o tecnologia Pinch-, permet optimitzar la recuperació ener-

gètica en processos industrials minimitzant la inversió, ja que estableix 

un vincle termodinàmic entre els fluxos de fred i calor.

Externalització dels serveis energètics amb sistemes de cogene-
ració entre altres
Es proposa, juntament amb la Plataforma de Serveis del Consorci de la 

Zona Franca, donar suport a les empreses amb assessorament tècnic, 

tot afavorint el contacte entre empreses de serveis energètics i empre-

ses consumidores d’energia.

Energia solar fotovoltaica en algunes cobertes industrials
Es proposa dinamitzar el potencial d’algunes cobertes solars mitjan-

çant l’assessorament i el suport administratiu, a fi de facilitar la implan-

tació de l’energia fotovoltaica en determinades cobertes industrials -de 

propietat o de lloguer- aportant solucions a possibles barreres com la 

temporalitat dels lloguers de sòl industrial i el període d’amortització 

del sistema fotovoltaic.

Assecatge de llots per a l’aprofitament energètic
Es planteja analitzar les possibilitats reals d’implantar sistemes d’asse-

catge de llots que es podrien aprofitar energèticament com a biomas-

sa, en determinades indústries.

Augmentar l’eficiència energètica en els processos de producció
Es proposa, juntament amb l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i la Plata-

forma de Serveis del Consorci de la Zona Franca, dissenyar estratègies 

de suport a aquestes indústries perquè siguin més eficients energèti-

cament i, alhora, més competitives.

Estalvi energètic en cabines de pintura dels tallers de vehicles
L’eficiència energètica dels tallers de pintura de cotxes es pot millorar 

mitjançant una nova tecnologia aplicable a les cabines de pintura de 

vehicles. Aquest nou sistema es pot adaptar a qualsevol cabina con-

vencional o de nova construcció i consisteix en un equipament que 

accelera l’evaporació de l’aigua de la pintura aplicada, cosa que permet 

reduir considerablement el consum energètic i les emissions de CO2.
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Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020

Distribució del sostre industrial a la ciutat de Barcelona segons tipologia

NO2 ( �g / m3 ) 
500 0 500 1.000 m

Projecció UTM, Zona 31 N.
Font: Elaboració pròpia en base a dades del cadastre 2007

Sostre d'ús industrial <500 m2

Ús Industrial

Sostre d'ús industrial >500 m2
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2.8.4 - LA MOBILITAT (I): CARACTERITZACIÓ 
DE LA MOBILITAT I EL TRANSPORT

La demanda de mobilitat i el repartiment modal

A Barcelona es fan diàriament uns sis milions de desplaçaments, segons 

dades del 2008; 4,3 milions corresponen a desplaçaments interns i 1,7 

milions a desplaçaments interns-externs.

L’any 2008, el 32,7% dels desplaçaments interns es van fer en transport 

públic, el 51,5% a peu i amb bici, i només un 15,8%, en vehicle privat. Pel 

que fa als desplaçaments externs-interns (1,7 milions), el vehicle privat va 

tenir una quota del 47,5%, el transport públic del 49,5%, i els desplaça-

ments a peu o amb bici el 3%. El transport públic, però, ha anat guanyant 

terreny els darrers anys en detriment del vehicle privat en aquest tipus de 

desplaçaments.

La mobilitat a Barcelona, tanmateix, cal interpretar-la considerant la ciutat 

i el seu àmbit metropolità. Si bé els desplaçaments intermunicipals repre-

senten tan sols una tercera part del total, més de la meitat dels vehicles 

privats que hi circulen els dies laborables, provenen d’altres municipis.

A l’hora d’analitzar les dades, però, s’ha de diferenciar entre desplaça-

ments i etapes de desplaçaments. Els primers corresponen al trajecte di-

recte que es fa entre l’origen i la destinació final, mentre que els segons 

consideren les pauses que es produeixen durant el recorregut per a re-

alitzar altres activitats (comprar, recollir els nens a l’escola, acompanyar 

familiars...).

Els trajectes no motoritzats dels barcelonins són, en la seva majoria, a 

peu, fins al punt que és el mitjà de transport majoritari a la ciutat. La bici-

cleta és l’únic mitjà de transport privat que ha experimentat un increment 

en els darrers anys, especialment gràcies al sistema del Bicing, que ha 

tingut una gran acollida.

Pel que fa al transport públic col·lectiu, majoritari en els desplaçaments 

de connexió, el metro és el mitjà més emprat, tant en els desplaçaments 

interns com en els d’entrada i sortida de Barcelona. El bus, en canvi, molt 

utilitzat en els desplaçaments interns, ha anat cedint protagonisme als 

trens de rodalies en els desplaçaments interns-externs. El tramvia, final-

ment, és el transport públic que més viatgers ha anat guanyant, tot i que 

això ha tingut a veure amb el fet que la seva implantació ha estat relati-

vament recent.

El cotxe és, amb diferència, el més usat entre els vehicles privats, sobretot 

per als desplaçaments interns-externs, ja que habitualment corresponen a 

distàncies més grans. La moto també ha experimentat un increment molt 

important fins a representar el 32,2% en els desplaçaments interns per 

Barcelona. Ambdós mitjans tenen una ràtio d’ocupació similar, d’aproxi-

madament 1,18 persones, per la qual cosa la majoria dels desplaçaments 

es fan amb un sol ocupant. Les furgonetes i camions representen també 

un percentatge dels desplaçaments en vehicle privat -un 15% dels interns 

i un 26,6% dels interns-externs- encara que no transporten persones, sinó 

mercaderies.

En general, doncs, els mitjans de transport privat, excepte la bicicleta, 

han perdut importància en el nombre total de desplaçaments en favor del 

transport públic col·lectiu i de la mobilitat a peu.

En general els mitjans de 

transport privat, excepte 

la bicicleta, han perdut 

importància en el nombre total 

de desplaçaments en favor del 

transport públic col·lectiu i de la 

mobilitat a peu.
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TAULA 35 | NOMBRE I DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS A BARCE-
LONA (2008)

Nombre i distribució modal dels desplaçaments a Barcelona

Desplaçaments Interns Connexió 
(Interns – Externs)

Total

Transport públic 1.428.856 32,7% 822.984 49,5% 2.251.840 37,3%

Vehicle privat 691.993 15,8% 789.780 47,5% 1.481.773 24,5%

A peu i bici 2.253.024 51,5% 50.346 3,0% 2.303.370 38,2%

Total 4.373.873 100% 1.663.110 100% 6.036.983 100%

Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona (2008)

TAULA 36 | NOMBRE I DISTRIBUCIÓ MODAL D’ETAPES DE DESPLAÇAMENTS A 
BARCELONA (2008)

Nombre i distribució modal d’etapes de desplaçaments a Barcelona

Etapes 
de desplaçaments

Interns Connexió 
(Interns – Externs)

Total

Transport públic 1.712.106 35,2% 1.433.979 48,1% 3.146.085 40,1%

Vehicle privat 930.764 19,1% 1.296.639 43,5% 2.227.403 28,4%

A peu i bici 2.226.268 45,7% 251.217 8,4% 2.477.485 31,6%

Total 4.869.139 100% 2.981.834 100% 7.850.973 100%

Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona (2008)
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FIGURA 147 | MITJÀ DE TRANSPORT EN ETAPES DE DESPLAÇAMENTS IN-
TERNS, DIES LABORABLES (2008)
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FIGURA 148 | MITJÀ DE TRANSPORT EN ETAPES DE DESPLAÇAMENTS DE 
CONNEXIÓ, DIES LABORABLES (2008)
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El motiu de desplaçament i la distància recorreguda són característiques 

dels desplaçaments que completen la caracterització de la mobilitat. Se-

gons dades de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner - EMEF 2008 (Auto-

ritat del Transport Metropolità de Barcelona), si es considera la mobilitat 

segons el motiu de desplaçament en dia laborable, els desplaçaments de 

mobilitat obligada (treball o estudis) van representar un 24,7%, i els de 

mobilitat no obligada (compres, oci, esport, menjar, etc.) un 30,2%; la resta 

van ser viatges de tornada a casa (pendularitat). Pel que fa al nombre de 

viatges per persona, la mitjana va ser de 3,31 en feiner i 2,40 en festiu.

Pel que fa als desplaçaments a peu, la distància mitjana recorreguda és 

d’uns 1.600 m, distància que es recorre en uns vint minuts suposant una 

velocitat de 5,14 km/h. En bicicleta, i a una velocitat mitjana de 20 km/h, la 

distància recorreguda en deu minuts és de 3,2 km. En transport públic, la 

distància mitjana és de 3,3 km en el cas de l’autobús i de 5,2 km en el cas 

del metro, amb velocitats comercials d’11,7 km/h i 27,28 km/h respectiva-

ment. En vehicle privat, la distància habitual s’estima que augmenta fins 

als 6 km, amb velocitats mitjanes de 56,3 km/h a les Rondes i 21,3 km/h 

a la resta de la ciutat.

FIGURA 149 | RECORREGUT MITJÀ EN DIFERENTS MITJANS DE TRANSPORT  A 
BARCELONA (2008)
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LES TENDÈNCIES EN MOBILITAT A EUROPA

Un sistema de transport eficient i flexible -tant de persones com de merca-

deries- és fonamental per al creixement socioeconòmic d’un territori i per a 

garantir la qualitat de vida dels ciutadans. 

Als països de l’Europa occidental, el transport ha experimentat un gran crei-

xement en els darrers quaranta anys, en especial per carretera i aire. Totes 

les previsions a curt termini indiquen, a més, que la demanda de mobilitat 

(viatgers-km i t-km) mantindrà un increment sostingut, que es veurà afectat 

localment per les fluctuacions habituals dels cicles econòmics, però no en 

la tendència global. Això ho provoca el fet que la mobilitat és un fenomen 

associat al comportament i a la psicologia dels humans, als hàbits culturals 

de la societat i al nivell de renda, entre d’altres factors.

El sector del transport és, no obstant això, un dels principals emissors de 

gasos amb efecte hivernacle -diòxid de carboni, principalment- i de com-

postos contaminants -òxids de nitrogen, partícules en suspensió, compos-

tos orgànics volàtils...-, a causa de l’ús de combustibles fòssils a gran escala 

(vegeu el capítol 2.7, Qualitat de l’aire). Per aquest motiu, en els darrers 

anys s’han fomentat mesures i promogut iniciatives per a minimitzar els 

impactes ambientals, socials i econòmics que genera el transport, tant de 

viatgers com de mercaderies. 

Així, les polítiques de transport al conjunt de la Unió Europea reconeixen la 

necessitat de posar límits al creixement del transport superflu -sense per-

judicar la voluntat de mobilitat dels ciutadans i les necessitats de transport 

de les empreses-, tot incrementant les quotes de mercat dels mitjans més 

eficients i saludables. Una tarifació eficient, la internalització dels costos 

ambientals i socials, una selecció acurada de les inversions i una planifica-

ció integrada del territori, la mobilitat i les infraestructures són algunes de 

les eines que poden ajudar a assolir aquest repte.
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La xarxa de transport públic col·lectiu

Barcelona i la seva àrea d’influència disposen d’una xarxa de transport pú-

blic col·lectiu formada per autobusos, metro, ferrocarrils, trens de rodalies, 

tramvies i taxis. Els principals operadors de transport públic col·lectiu són: 

Transports Metropolitans de Barcelona - TMB (autobús i metro), Ferrocar-

rils de la Generalitat (FGC), l’Autoritat del Transport Metropolità (tramvies) 

i RENFE (trens de rodalies).

Els viatges en metro van representar l’any 2008 el 48% dels fets en trans-

port públic col·lectiu, i els d’autobús el 25%. Ambdós mitjans estan gesti-

onats per TMB, per la qual cosa aquesta empresa és l’operador de trans-

port més important de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana (73% dels 

desplaçaments). 

Els operadors Authosa i Transports Lydia duen a terme la seva activitat 

íntegrament dins del terme municipal de Barcelona, i connecten barris 

caracteritzats per tenir una orografia especial com Ciutat Meridiana i el 

Carmel. En canvi, de les vint-i-dues línies que explota la companyia Mohn 

només set donen servei a l’interior de la ciutat de Barcelona, quatre de les 

quals arriben fins a la Pl. Espanya, dues fins a la Rda. Universitat i una més 

fins a la Pl. Reina Maria Cristina.

De les dotze línies que té en servei la companyia Oliveres, només la L70 

i la L72 entren a Barcelona i arriben fins la Pl. Espanya, procedents de 

L’Hospitalet de Llobregat. Una situació similar es produeix amb les línies 

de Rosanbus, que donen servei principalment a L’Hospitalet però que, en 

tractar-se d’un municipi limítrof amb Barcelona, té cinc línies que també hi 

tenen parada, amb recorreguts relativament curts. Tugsal, d’altra banda, 

és la companyia que més recorreguts fa per l’interior de Barcelona: tres es 

queden a la perifèria (B16, B19 i B23), cinc arriben a la Pl. Catalunya (B20, 

B21, B24 i B25), i una més es queda a l’Hospital de Sant Pau (B22). 

Els serveis de Transport Ciutat Comtal enllacen punts molt singulars de la 

ciutat, com són la Pl. Catalunya i el Tibidabo (amb intervals de pas de 30-

40 minuts), el paral·lel i la ZAL-Barcelona, i Pl. Catalunya i l’Aeroport. Soler 

i Sauret dóna servei principalment a Esplugues de Llobregat, Sant Just i 

Sant Feliu de Llobregat, i només hi ha una línia que arriba fins a la Zona 

Universitària (EP1).

Així doncs, si es consideren totes les companyies d’autobús que donen 

servei a la primera corona, TMB és la que concentra un 71% dels usuaris 

d’aquest mitjà de transport. Aquest percentatge augmenta encara més 

si només es consideren els viatgers que tenen com a origen o destinació 

els desplaçaments de Barcelona, atès que la major part de les línies de 

la resta d’operadors circulen fora del municipi de Barcelona. La millora 

del servei de bus nocturn ha comportat també en els darrers anys un 

increment del nombre d’usuaris; un 42,4% des de l’any 2005 (5,9 milions 

de passatgers), amb un augment de la flota de vehicles del 62,5% (fins a 

130 unitats).

La xarxa local en superfície de transport públic col·lectiu inclou també el 

Tramvia (inaugurat el 2004), i la xarxa de metro es veurà ampliada en un 

futur amb l’entrada en funcionament de la línia 9.

El transport públic individual, el taxi, utilitza una flota que es manté cons-

tant, si fa no fa, en 10.400 vehicles; transporta 107 milions de passatgers 

l’any i té 174 parades.
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TAULA 37 | DADES BÀSIQUES DELS OPERADORS DE TRANSPORT PÚBLIC COL-
LECTIU A LA PRIMERA CORONA (2008)

Dades bàsiques dels operadors de transport públic col·lectiu a la primera corona – 2008

TRANSPORT PÚBLIC long. línies 
(km)

línies viatgers 
(milions)

Δ08/07 (%)

TMB (Metro) 88,4 6 376,4 2,7%

FGC 143,3 4 81 2,5%

RENFE (Rodalies) 529,6 6 114,4 -2,3%

Tramvia 29,1 6 23,2 11,1%

TMB (Autobús) 915,2 108 194,9 -7,4%

Authosa 8,6 2 2,7

4,0%

Transports Lydia 20,5 4 0,4

Mohn 380,8 22 15,2

Oliveras 112,7 12 6,9

Rosanbus 89,6 9 9,5

Tusgsal 484,2 41 34,7

TCC 40,6 3 3,5

Soler i Sauret 38,8 7 1,5

Font: Memòria 2008 (ATM, 2009)

FIGURA 150 | DISTRIBUCIÓ DE VIATGERS DELS PRINCIPALS OPERADORS DE 
TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU (2008)

TMB (Metro) 48 %TMB (Autobús) 25 %

FGC 10 %

Renfe (Rodalies) 14 %

Tramvia 3 %

Font: TMB, FGC i RENFE

FIGURA 151 | DISTRIBUCIÓ DELS PRINCIPALS OPERADORS D’AUTOBUSOS I 
AUTOCARS (2008)
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Els desplaçaments a peu i en bicicleta

Barcelona ocupa una superfície de 101 km2, de la qual un 17% són places i 

carrers. Un 0,7% (69 hectàrees) corresponen a superfície amb prioritat per 

a vianants, de les quals un 31% es concentren al districte de Ciutat Vella.

Respecte a la bicicleta, la longitud de carrils bici ha anat incrementant 

progressivament a la ciutat, des dels 7,3 km de l’any 1990 fins als 140 km 

actuals (12,2 km corresponen a circuits, i 17,5 km són carrils de prioritat 

per a la bici). La creació d’aparcaments ha evolucionat en paral·lel a l’in-

crement dels carrils bici i, en quatre anys, s’ha multiplicat per 2,6 vegades 

fins a la xifra de 17.502 aparcaments. 

El gran augment que ha experimentat aquest mitjà de transport en els 

darrers anys es veu reflectit en l’augment del nombre de desplaçaments 

entre els anys 2007 i 2008; un 27% dels interns i un 13,59% dels de con-

nexió. Pel que fa al comptatge de bicicletes, el nombre va experimentar 

un creixement del 26,7% en el mateix període, i el pes del Bicing va repre-

sentar el 46,56%. 

El Bicing, implantat el març del 2007, va completar el seu desplegament 

l’any 2008, amb 6.000 bicis i 390 estacions. El nombre d’abonats es va 

incrementar aquest darrer any un 80%, fins als 181.962 abonats, i el de 

bicicletes un 30,1%. La mitjana de desplaçaments els dies laborables és 

de 37.669 desplaçaments en dia laborable, xifra que els dies festius cau 

entorn d’un 30%.

FIGURA 152 | EVOLUCIÓ DELS DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA DE BARCELO-
NA: INTERNS I DE CONNEXIÓ (2004-2008)
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Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

� Un 33,5% de les més de 100.000 etapes interiors de desplaçament en bicicleta 

l’any 2008, van correspondre al Bicing.
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FIGURA 153 | VOLUM DE TRÀNSIT DE BICICLETA A BARCELONA (2008)

Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

� El 45% de la circulació es fa pels carrils bici.

La circulació viària

A Barcelona, l’any 2008 es van recórrer 13.234.210 veh-km/dia feiner se-

gons la Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

Analitzant la circulació dels diferents dies de la setmana en els diferents 

punts d’aforament repartits per la ciutat, es conclou que la circulació anu-

al a Barcelona l’any 2008 va ser de 4.439,15 Mveh-km/any.

L’evolució de la circulació viària en els darrers anys presenta una situació 

d’estabilitat derivada de la saturació viària que es produeix en determina-

des hores punta. Es tracta, però, d’una tendència diferent de la detectada 

a partir de l’any 1992, quan es va produir un increment de la circulació 

a causa de la major capacitat viària que van aportar les rondes de Dalt i 

Litoral.

En tot cas, i malgrat aquesta tendència a l’estabilitat dels últims anys, hi 

ha hagut una variació en la distribució de la circulació viària, la qual s’ha 

traduït en una reducció del percentatge de turismes privats en favor de 

més presència de vehicles de repartiment lleugers (furgonetes). 

Aquest canvi del mix de vehicles s’explica per diferents motius: les actu-

acions dirigides a millorar la competitivitat del transport públic i d’altres 

mitjans alternatius al vehicle privat (mitjançant noves infraestructures i 

millorant la qualitat del servei); el suport a la bicicleta i l’ampliació de la 

xarxa de carrils bici; i la implantació de mesures per a reduir l’ús del turis-

me privat a la ciutat, com l’expansió de les zones blaves o la implantació 

de la Zona Verda.
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FIGURA 154 | EVOLUCIÓ DE LA CIRCULACIÓ VIÀRIA A BARCELONA (1986-
2008) I PREVISIÓ DE FUTUR
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Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

FIGURA 155 | EVOLUCIÓ DE L’ARANYA DE TRÀNSIT A BARCELONA 
(1965/1986/2006)

Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

� L’any 2008, el trànsit es va distribuir un 80% pels carrers de la ciutat i un 20% 

per les Rondes de Barcelona (representació gràfica del volum de circulació d’un dia 

“tipus” laborable; el gruix de les línies representa un flux més gran de vehicles).

FIGURA 156 | DISTRIBUCIÓ DE DESPLAÇAMENTS A BARCELONA, INTERNS I 
INTERNS-EXTERNS (2008)
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Font: Autoritat del Transport Metropolità
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TAULA 38 | DISTRIBUCIÓ DEL VOLUM DE VEHICLES PER VIES DE CIRCULACIÓ 
A BARCELONA (2008)

Distribució del volum de vehicles per vies de circulació (2008)

Via Veh-km (%) kms xarxa

Rondes 20% 24,12 1,89%

Vies de connectivitat externa 21% 43,37 3,40%

Xarxa de connectivitat interna 1r. nivell 14% 86,73 6,80%

Xarxa de connectivitat interna 2n. nivell 14% 109,39 8,58%

Xarxa de connectivitat interna 3r. nivell 13% 87,70 6,88%

Xarxa local 18% 923,8 72,45%

Total 100% 1.275,0 100%

� El 20% del volum de trànsit anual circula per les Rondes, malgrat que aquestes 

vies representen només el 2% de la longitud de la xarxa viària de Barcelona.

FIGURA 157 | PERFIL DE CIRCULACIÓ HORÀRIA A BARCELONA (2008)

Perfil de circulació horaria a Barcelona - 2008 [%] IMBD Mitjana per dia de la setmana
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Font: Barcelona Regional, basat en dades de la Direcció de Serveis de Mobilitat

� La circulació viària a la ciutat té uns cicles horaris i diaris característics del fun-

cionament econòmic i social de la ciutat i, per tant, es detecten pics de més inten-

sitat viària al matí i a la tarda, així com diferències entre dies laborables o festius. A 

continuació es mostra el perfi l típic horari per diferents dies de la setmana.
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COMPOSICIÓ DEL TRÀNSIT A LES RONDES I A LA CIUTAT

Cal tenir en compte que la composició del trànsit a les vies de la ciutat i a les Rondes no és la mateixa. La diferència més 

significativa es dóna en les motos (aquest grup inclou també els ciclomotors) ja que a les Rondes es verifica un percentat-

ge del 7% enfront del 27% a la ciutat. Aquest fet s’explica, en part, per la prohibició a les Rondes que hi circulin ciclomotors 

i pel volum de viatges interns-externs que suporten aquestes vies.

A la ciutat, el cotxe perd bona part del percentatge de la moto, i es queda en un 54% a la ciutat contra un 68% a les Ron-

des; cal tenir en compte que el grup de cotxes inclou els turismes i taxis.

Les furgonetes i camions, d’altra banda, representen un 16% a la ciutat i un 23% a les Rondes. Mentre que el grup “altres”, 

que equival al grup format per autocars i autobusos, és manté percentualment similar tant a la ciutat com a les Rondes.

FIGURA 158 | COMPOSICIÓ DEL TRÀNSIT A BARCELONA (ESQUERRA) I LES RONDES (DRETA), L’ANY 2008

Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona
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2.8.5 - LA MOBILITAT (II): ELS CONSUMS 
ENERGÈTICS

El consum global del parc mòbil

A partir de la caracterització del parc mòbil, s’ha definit amb precisió el 

consum de combustible associat a la circulació viària de Barcelona. L’any 

2008, va ser de 3.850,17 GWh, amb una mitjana de 0,87 kWh/km. 

El consum es va repartir en un 83% als carrers de la ciutat i en un 17% a les 

Rondes, amb una mitjana de 0,91 kWh/km i 0,70 kWh/km, respectivament. 

Aquesta divergència entre consums mitjans té a veure amb la composició 

diferent dels trànsits i amb la velocitat de circulació mitjana superior a les 

Rondes (56,3 km/h) que a la ciutat (21,3 km/h). 

En el cas de les Rondes, el rendiment dels motors també és superior, ja 

que la velocitat amb un consum energètic inferior per quilòmetre recor-

regut es troba entre els 80 i 90 km/h; a velocitats inferiors o superiors, la 

mitjana de consum augmenta. 

FIGURA 159 | DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL TRÀNSIT A BARCE-
LONA I A LES RONDES, PER TIPUS DE VEHICLE (2008)
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� L’any 2008, el transport viari a Barcelona (sense els autobusos de gas natural), 

va consumir 383,47 milions de litres de gasoil (670%) i gasolina (33%), amb una 

mitjana de consum per ciutat i Rondes de 8,64 litres/100km (9,07 i 6,96 litres/100 

km respectivament).
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El consum del servei d’autobús (TMB)

L’operador disposava l’any 2008 d’un total de 1.079 vehicles (uns 850 en 

servei) per operar més de 100 línies i transportar gairebé 190 milions de 

passatgers. La distribució de vehicles era la següent: 657 estàndards, 282 

articulats, 24 microbusos, 42 minibusos, 67 autobusos de dos pisos i 7 

jardinera. 

El consum de combustible dels autobusos va ser de 18,17 milions de litres 

de gasoil, 2,7 milions de litres de biodièsel i 110,5 GWh procedents del gas 

natural. El consum de gasoil entre els anys 2006 i 2008 es va reduir un 

21,76%, reducció que es va veure compensada per altres fonts energèti-

ques com el biodièsel o el gas natural. 

L’any 2006 es va iniciar una prova pilot amb l’hidrogen però, a curt ter-

mini, aquest vector energètic no s’aplicarà comercialment fins que no es 

millori la tecnologia i es pugui reduir els costos d’explotació a uns nivells 

assumibles. 

TAULA 39 | DADES DE L’OFERTA DE SERVEI DELS AUTOBUSOS DE TMB (2008)

Dades de l’oferta de servei dels autobusos 
de TMB

Indicador Any 2008

Places-km 3.519.410.000

Vehicles-km 41.385.440

Viatges 188.330.000

Nombre línies 108

Velocitat comercial 11,7

Vehicles dièsel 831

Vehicles GNC 248

Vehicles bIodièsel 116

Total vehicles 1.079

TAULA 40 | CONSUM DE COMBUSTIBLE DELS AUTOBUSOS DE TMB (2006/2008)

Consum de combustible del autobusos de TMB

2006 2008 Diferència 
06/08

Percentatge 
06/08

Consum de gasoil per a 
automoció (litres)

23.222.323 18.168.392 -5.053.931 -21,76%

Consum de gas natural 
vehicular (kWh)

78.637.100 110.508.000 31.870.900 40,53%

Consum de biodièsel 
(litres)

253.000 2.724.665 2.471.665 976,94%

Consum d’hidrogen (kg) 8.762 - - -
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FIGURA 160 | TIPUS DE COMBUSTIBLE I FREQÜÈNCIA DE CIRCULACIÓ DE LA XARXA D’AUTOBUSOS DE TMB

Font: TMB (2008) i Barcelona Regional
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El consum del transport públic de tracció elèctrica

A Barcelona hi ha tres operadors de transport col·lectiu a tracció elèctrica: 

TMB, FGC i RENFE. A causa de la interconnexió de les xarxes de transport 

ferroviari entre municipis, no es pot determinar el consum energètic del 

transport dins de Barcelona a partir dels consums totals de cadascun dels 

operadors, per la qual cosa cal utilitzar les dades de consum que proporci-

onen les companyies elèctriques (a partir de les escomeses que hi ha dins 

de Barcelona per tarifa de tracció elèctrica).

Així, l’any 2008, el consum elèctric va ser de 248,47 GWh/any, enfront dels 

205,83 GWh/any del 1999, interval de temps amb una taxa de creixement 

anual del consum del 2,11%.

Globalment, si es considera la mobilitat a Barcelona (viatges interns i 

interns-externs), l’any 2008 es van fer 667,68 milions de desplaçaments 

anuals en metro, tramvia, FGC i RENFE. La mitjana de consum elèctric per 

tracció és de 0,388 kWh/desplaçament.

FIGURA 161 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM ELÈCTRIC DE TRACCIÓ ELÈCTRICA 
(1992-2008)
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FIGURA 162 | XARXA DE METRO I TRAMVIA

Font: Barcelona Regional
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FIGURA 163 | XARXA DE RODALIES DE RENFE I DE FGC

Font: Barcelona Regional
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METRO (TMB)
El consum del metro l’any 2008 va ser de 198.064.712 kWh (198,06 

GWh/any), un 8,64% més que el 2006, a causa del  nombre superior de 

cotxes-km recorreguts. No obstant això, aquest augment va ser inferior 

a l’increment de l’oferta de vehicles (del 9,7%), gràcies a la reducció del 

consum unitari dels trens.

A aquest consum cal afegir-hi el de la força i l’enllumenat del servei, 

que va ser de 71.637.637 kWh, per la qual cosa el consum total de la 

xarxa va ser de 269.702.349 kWh/any. Això equival a un consum mitjà 

de tracció de 2,46 kWh/cotxe-km considerant només els vehicles, i de 

3,35 kWh/cotxe-km si s’inclou la força i l’enllumenat.

Aquesta energia va permetre recórrer 80,4 Mcotxes-km a tota la xarxa, 

la qual inclou també els municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cor-

nellà, Santa Coloma de Gramenet i Badalona. Atès que el 83,9% de la 

xarxa transcorre per l’interior de Barcelona, la distància recorreguda va 

ser 67,45 Mcotxes-km, amb un consum de tracció de 166,18 GWh/any.

TAULA 41 |  EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA DEL METRO (2006/2008)

Consum d’energia del metro [MWh]

2006 2008 Diferència 
06/08

Percentatge 
06/08

Tracció 182.310 198.064,7 15.754 8,64%

Força i enllumenat 67.353 71.637,6 4.285 6,36%

Total 249.663 269.702,3 20.039 8,03%

Total dins de Barcelona 
(només tracció) - 166.176,29 - -

TRAMVIA METROPOLITÀ
Durant l’any 2008, el tramvia metropolità (Trambaix, línies T1, T2,  T3; i 

Trambesòs, línies T4, T5, T6) va recórrer 2,52 Mcotxes-km. Dels 29,1 km 

de longitud de la xarxa, el 48,4% es fan per l’interior de Barcelona, cosa 

que implica una mitjana d’1,22 Mcotxe-km.

Segons dades de l’empresa que gestiona l’explotació del tramvia a Bar-

celona, aquest mitjà de transport consumeix 4,56 kWh/km, de manera 

que l’any 2008 el consum va ser de 5,55 GWh/any.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT (FGC)
L’any 2008, els FGC van consumir 91,63 GWh, 90,53 de tracció i sub-

ministrament elèctric dels vehicles, i 1,1 GWh d’enllumenat. Aquesta 

energia va permetre recórrer 32,8 milions de cotxes-km a través dels 

183 km de línia ferroviària de la xarxa, dels quals només 7,38 km trans-

corren per l’interior de Barcelona. 

Tot i no disposar de dades relatives als cotxes-km que es fan a Bar-

celona ciutat, sí que es té informació sobre el nombre de trens, cosa 

que permet estimar el consum de tracció elèctrica. Segons dades de 

l’Autoritat del Transport Metropolità hi ha un total de 45 trens en hora 

punta i per sentit a la primera corona i 34 trens/hora punta i sentit a la 

resta de la línia. Així, el consum que es pot imputar per a l’any 2008 a 

la ciutat de Barcelona és de 20,32 GWh/any.
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TAULA 42 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA DELS FGC (2006/2008)

Consum d’energia dels FGC (MWh)

2006 2008 Diferència 
06/08

Percentatge 
06/08

Tracció 81.308 90.530 9.222 11,34%

Enllumenat 1.069 1.112 43 4,02%

Total 82.377 91.642 9.265 11,25%

Total dins de Barcelona 
(només tracció) - 20.324 - -

RODALIES RENFE
La xarxa de rodalies Renfe (447,7 km) va fer l’any 2008 un total de 91,9 

Mcotxes-km, transportant 114,4 milions de viatgers. El nucli de Roda-

lies Barcelona, concretament, va consumir 355,49 GWh, amb un valor 

mitjà de 3,87 kWh/km. Per l’interior de Barcelona hi transcorren 27,2 

km d’aquesta xarxa.

Considerant que el trànsit de trens pel municipi només representa 

el 19% del trànsit total, l’any 2008 es van recórrer a Barcelona 17,46 

Mcotxes-km, distància que comporta un consum total de 67.543 MWh/

any.

A tota la xarxa es fan un total 207,6 Mcotxes-km. El consum mitjà a la 

ciutat de Barcelona va ser de 2,78 kWh/cotxe-km.

TAULA 43 | CONSUM DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU ELÈCTRIC DE BAR-
CELONA (2008)

Resultats de consum elèctric: resumeix el consum de tracció elèctrica del transport 
a Barcelona el 2008.Consum d’electricitat del transport (MWh)

Consum 
elèctric total  

(tracció) (GWh)

Mcotxes-km 
recorreguts [5]

Mcotxes-km 
recorreguts a 

Barcelona

% BCN respecte 
la xarxa [6]

Consum 
energètic dins de 
Barcelona (GWh)

TMB (metro) 198,06 [1] 80,4 67,46 83,9% 166,18

Tramvia 11,49 [2] 2,52 1,22 48,3% 5,55

FGC 90,53 [3] 32,8 7,38 22,5% 20,32

RENFE 355,49 [4] 91,9 17,46 19% 67,54

TOTAL 655,57 207,6 93,52 45% 259,59

1 Memòria TMB  
2 Calculat segons dades de l’operador 
3 Memòria FGC

4 Dades facilitades per l’operador  
5 TransMet Xifres (ATM) 
6 Segons càlculs SIG

El taxi

El nombre de quilòmetres recorreguts pels taxis a l’Àrea Metropolitana 

l’any 2008 va ser de 498.039.723 veh·km. Per estimar els quilòmetres 

corresponents a Barcelona, cal tenir en compte que es van dur a terme  

143.700 etapes de desplaçaments interiors en dia laborable, segons dades 

del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, a més de 25.958 viatges de con-

nexió. Si es considera que la meitat del recorregut d’aquests viatges de 

connexió van recórrer carrers de Barcelona, l’any 2008 es van fer 156.679 

etapes de desplaçaments en dia laborable en taxi.

D’altra banda, i segons les dades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

el mateix any es van fer 197.320 serveis en dia feiner, per la qual cosa la 

proporció d’etapes de desplaçament en dia feiner a Barcelona respecte 

del total de l’AMB va ser del 79,4%.

Si es considera que aquesta proporció en el nombre de viatges es pot 

extrapolar als quilòmetres recorreguts, el valor per a Barcelona seria de 

395.461.006 veh·km (un 8,9% de tota la circulació).
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2.8.6 - LA MOBILITAT (III): LES EMISSIONS 
LOCALS I GLOBALS

La metodologia d’anàlisi

La caracterització del parc mòbil que circula per Barcelona (vegeu l’apar-

tat 2.1.7) ha permès saber les emissions mesurades a la sortida del tub 

d’escapament dels vehicles mostrejats amb el sistema RSD (Remote Sen-

sing Device). Això va permetre comparar aquestes dades empíriques amb 

les obtingudes per simulació mitjançant l’aplicació de la metodologia CO-

RINAIR/COPERT. Aquesta metodologia ha permès també integrar informa-

ció sobre el parc mòbil circulant, la mitjana mensual de temperatures i les 

velocitats mitjanes de circulació per la ciutat i les Rondes.

Les emissions considerades van ser les següents:

 - EMISSIONS D’NOX: emissions del motor exhaust emissions, tant les del 

motor en calent (hot emissions) com les del motor en fred (cold emis-

sions).

 - EMISSIONS DE PM10: emissions del motor exhaust emissions, tant les 

del motor en calent (hot emissions) com les del motor en fred (cold 

emissions); emissions causades pels frens, les rodes i l’abrasió de 

l’asfalt (segons la metodologia CORINAIR/COPERT); COPERT no té en 

compte les emissions per resuspensió.

La principal conclusió de l’estudi -considerant el global de la circulació a 

la ciutat-, és que les emissions d’NOx captades amb el sistema RSD (són 

un 16,2% superiors a les proporcionades pel model, i un 76,6% superiors 

en el cas de les PM10. Treballs semblants realitzats arreu d’Europa també 

confirmen aquest fet.

Les emissions dels vehicles d’NOx i PM10 que es presenten en aquest PECQ 

són les reals que es van enregistrar amb l’esmentat sistema RSD. Així, 

la notació utilitzada en les figures que es presenten són les següents: 

COPERT+RSD o COPERT, d’una banda, i XTRA RSD, de l’altra, per diferenci-

ar els resultats de COPERT i l’increment que s’ha d’afegir per aproximar la 

metodologia COPERT a les mesures reals detectades amb l’RSD. En el cas 

de les emissions de GEH i el consum de combustible, el PECQ ha utilitzat 

només la metodologia COPERT/CORINAIR; és a dir, la metodologia oficial 

europea. 

La importància de treballar amb emissions mesurades d’NOx i PM10 és que 

permeten modelitzar la dispersió de contaminants de tota la ciutat (junta-

ment amb l’inventari d’emissions dels altres sectors). Introduir dades més 

reals al model de dispersió ajuda a obtenir uns millors resultats finals en 

el procés de comparació i calibratge amb les mesures reals d’immissió de 

les estacions de mesurament de qualitat de l’aire de la XVPCA (Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica).
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Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)

El transport viari a Barcelona i les Rondes va generar 1.025.721,7 t de GEH, 

xifra que inclou tant el CO2 com el CH4 i l’N2O. El càlcul es va fer aplicant la 

metodologia CORINAIR/COPERT, i considerant les dades de caracterització 

de vehicles i les velocitats mitjanes a la ciutat i les Rondes.

El factor mitjà d’emissió del trànsit va ser de 231,06 g GEH per quilòmetre 

recorregut. Per tipus de turisme, la mitjana dels vehicles de gasoil es va 

situar als 199 g/km, un 9,5% per sota de la dels de gasolina. Els vehicles 

híbrids van produir 102 g/km, de mitjana, mentre que les motos i ciclomo-

tors, 93 g/km.

Els turismes comportaven l’any 2008 un 51,1% de les emissions totals, 

les furgonetes (LDV) un 19,3%, els autobusos i autocars el 14%, les motos 

un 9,2% i els camions mitjans i pesants (MDV i HDV) un 6,5%. Tot i ser els 

turismes i les motos els vehicles que específicament menys emetien per 

distància recorreguda, eren els que feien un major nombre de quilòme-

tres en el conjunt del municipi. Els autobusos i autocars representaven un 

percentatge baix dels recorreguts viaris de Barcelona, però tenien unes 

elevades emissions per quilòmetre recorregut.

FIGURA 164 | DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH A BARCELONA I A LES 
RONDES, PER TIPUS DE VEHICLE (2008)
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FIGURA 165 | EMISSIONS DE GEH DEL TRÀNSIT A BARCELONA I A LES RON-
DES, PER TIPUS DE VEHICLE (2008)
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FIGURA 166 | CORRELACIÓ ENTRE LES EMISSIONS PER KM DE GEH I LA DIS-
TRIBUCIÓ DEL TRÀNSIT A BARCELONA I A LES RONDES (2008)
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Les emissions d’NOx

La distribució de les emissions d’NOx segons la tipologia de vehicles diver-

geix amb la de GEH, ja que no tenen una relació directa. Així, els turismes 

sumen un 34,2% del total de les emissions, seguits de les furgonetes (LDV) 

amb un 17,4%, els camions mitjans i pesants (MDV i HDV) amb un 15,7%, 

els autocars i autobusos privats amb un 12,2%, les motos amb un 12,3% 

i, finalment, els autobusos i autocars de TMB amb un 8,2%. Globalment, 

els turismes i les furgonetes de gasoil són els vehicles que més circulen 

per la ciutat i els que més emeten per quilòmetre recorregut en la seva 

categoria de pes.

El factor mitjà d’emissió ponderat del conjunt de la circulació va ser 

d’1,1297 gNOx/km recorregut31. Hi ha, però, diferències importants entre 

tipologies de vehicles, ja que les emissions mitjanes dels turismes gasoil 

és 3,3 vegades més alta que la dels turismes gasolina (cal recordar que els 

vehicles de gasolina que circulen per Barcelona són més antics que els de 

gasoil). Aquest fet demostra com l’increment de la dieselització del parc 

de turismes no afavoreix la millora de la qualitat de l’aire, tot i que sí la 

reducció de les emissions de CO2. 

Es detecten també uns índexs elevats d’emissió per part de les furgone-

tes (LDV) de gasoil respecte les de gasolina, els quals s’incrementen per 

quilòmetre recorregut a mesura que els vehicles són més pesants. Les 

motos i ciclomotors tenen igualment uns nivells d’emissió elevats, ja que 

no disposen de la tecnologia de catalitzadors que contribueix a reduir-les 

en el cas dels turismes.

Els autobusos de TMB, d’altra banda, produeixen menys emissions per 

quilòmetre que els autobusos i autocars d’empreses privades, fet que 

s’explica per la política ambiental de TMB d’incorporar nous combusti-

bles menys contaminants (els autobusos amb gas natural emeten un 81% 

menys d’NOX que la mitjana de gasoil), la millora tecnològica de la flota 

existent, i una flota més nova que la del sector privat, segons els registres 

de les matrícules.

Els factors unitaris d’emissió d’NOx, juntament amb la distribució de la dis-

tància recorreguda a la ciutat i les Rondes, dóna una visió clara de la pres-

sió ambiental en matèria d’emissions que exerceix el segment de vehicle.

31.  Cal tenir en compte que les normatives EURO que limiten les emissions d’NOx i PM 
dels vehicles, estan referides a un cicle de conducció determinat per la normativa ma-
teixa, i que serveix per a reglamentar els vehicles sota les mateixes condicions. Aquest 
cicle de conducció no és el mateix que el real de qualsevol ciutat i, per tant, no són 
comparables els valors límit de la normativa EURO amb els reals. A més, els valors reals 
tenen altres components com el tipus de conducció, el manteniment dels vehicles, etc.
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FIGURA 167 | DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS D’NOX A BARCELONA A I LES 
RONDES, PER TIPUS DE VEHICLE (2008)
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FIGURA 168 | EMISSIONS DE NOX DEL TRÀNSIT A BARCELONA A I LES RON-
DES, PER TIPUS DE VEHICLE (2008)
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FIGURA 169 | CORRELACIÓ ENTRE LES EMISSIONS PER KM DE NOX I LA DIS-
TRIBUCIÓ DEL TRÀNSIT A BARCELONA I A LES RONDES (2008)
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Les emissions de PM10

La distribució de les emissions de PM10 per tipologia de vehicles divergeix 

respecte la d’NOx pel fet que el segment de motos i ciclomotors té un 

nivell d’emissions elevat. D’aquesta manera, els turismes, les furgonetes i 

les motos són els principals emissors de partícules sòlides, amb un 39,6%, 

un 21,6% i un 16,7%, respectivament. Els camions mitjans i pesants (MDV 

i HDV), d’altra banda, representen un 8,5% del volum total d’emissions, 

els autobusos i autocars privats un 8,3%, i els autobusos de TMB un 5,3%.

El factor mitjà d’emissió del conjunt del trànsit a Barcelona i Rondes l’any 

2008 va ser de 0,1032 g PM10/km recorregut. Com succeeix amb els NOx, 

les emissions mitjanes de PM10 dels turismes gasoil són 2,7 vegades més 

altes que les dels turismes gasolina. El segment de les motos i ciclomotors 

també té un elevat índex d’emissions, en especial els vehicles que tenen 

motors de dos temps, ja que no estan equipats amb filtres per reduir les 

emissions de partícules. Així mateix, les furgonetes (LDV) de gasoil emeten 

2,9 vegades més partícules que les de gasolina per quilòmetre recorregut.
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Respecte al transport públic, el conjunt dels autobusos de TMB tenen uns 

nivells inferiors d’emissions per quilòmetre als dels autobusos i autocars 

d’empreses privades, ja que una part de la flota funciona amb gas natural 

(produeixen un 74% menys emissions que els de gasoil), i tots els vehicles 

incorporen filtres de partícules.

Globalment, els turismes de gasoil, les motos i les furgonetes de gasoil són 

els vehicles que més circulen per la ciutat i els que més emissions gene-

ren per quilòmetre recorregut, en la categoria de pes de vehicles lleugers. 

Els turismes de gasoil són, amb diferència, el tipus de vehicle amb un nivell 

superior d’emissions de PM10, seguits de les motos i les furgonetes (LDV), 

també dièsel.

FIGURA 170 | DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS DE PM10 A BARCELONA I A LES 
RONDES, PER TIPUS DE VEHICLE (2008)
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FIGURA 171 | EMISSIONS DE PM10 DEL TRÀNSIT A BARCELONA I A LES RON-
DES, PER TIPUS DE VEHICLE (2008)

[t PM10/any] [g/km]

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Turisme
(gasolina)

Motos
(gasolina)

LDV
(gasolina)

LDV
(gasoil)

MDV
(gasoil)

HDV
(gasoil)

Autocars
+bus

(gasoil)

Autocars:
TMB

(gasoil +GN)

Turisme
(gasoil)

Turisme
(híbrid)

       

0,
03

37

0,
09

21

0,
03

11

0,
07

56 0,
15

31

0,
05

14

0,
27

26

0,
48

54 0,
62

10

0,
50

79

FIGURA 172 | CORRELACIÓ ENTRE LES EMISSIONS PER KM DE PM10 I LA DIS-
TRIBUCIÓ DEL TRÀNSIT A BARCELONA I A LES RONDES (2008)
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LA RELACIÓ ENTRE MOBILITAT I EMISSIONS

Si es correlacionen les dades de la mobilitat de les persones (etapes de despla-

çaments) amb les emissions contaminants locals, el segment de vehicles amb 

un nivell més elevat d’emissions d’NOx són els turismes de gasoil. Per cobrir el 

29,3% de les etapes de desplaçament els cal recórrer el 36,9% dels quilòmetres 

totals, contribuint amb un 29,3% i un 33,0% de les emissions d’NOx i partícules, 

respectivament. 

Per contra, els autobusos de TMB, per cobrir el 25,6% de les etapes de despla-

çament de la ciutat, només han de fer l’1,1% dels quilòmetres totals, contribuint 

amb un 8,2% i un 5,3% de les emissions d’NOx i partícules, respectivament. El 

transport públic col·lectiu és, doncs, més eficient i baix en emissions que el 

vehicle privat a motor. 

FIGURA 173 | DISTRIBUCIÓ DE LA MOBILITAT PER TIPOLOGIA DE VEHICLE, 
ETAPES DE DESPLAÇAMENT I EMISSIONS A BARCELONA I A LES RONDES 
(2008)
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FIGURA 174 | MAPA DE CONSUM ENERGÈTIC I D’EMISSIONS DEL TRÀNSIT A BARCELONA I A LES RONDES, PER TIPOLOGIA DE VEHICLES I CLASSIFICACIÓ EURO
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2.8.7 - ELS RESIDUS MUNICIPALS

Els programes de gestió dels residus

La recollida i el tractament dels residus a Barcelona i els municipis de 

l’àrea metropolitana s’emmarca en el context normatiu europeu, espanyol 

i català. La principal referència legislativa és, en aquest sentit, la Directiva 

2008/98/CE, en la qual s’estableixen les mesures destinades a la protecció 

ambiental i de la salut humana per mitjà de la prevenció, la reducció de la 

generació i el tractament adequat dels residus.

L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EM-

SHTR) és l’administració responsable del tractament dels residus de Bar-

celona i de la resta de municipis que estan integrats, i la seva actuació 

s’ajusta als principis i objectius del Programa metropolità de gestió de 

residus municipals 2009-2016 (PMGRM; aprovat pel Consell Metropolità el 

8 d’octubre del 2009), així com també als instruments següents de plani-

ficació del Govern català:

 - Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2007-
2012 (PROGREMIC), aprovat inicialment pel Consell de Direcció de 

l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) el 29 d’octubre del 2007. 

 - El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals de Catalunya 2005-2015 (PTSIRM), aprovat pel Consell 

de Direcció de l’ARC el 3 d’abril del 2009.

 - Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 2005-
2012 (PROGRIC), aprovat pel Consell de Direcció de l’ARC el 3 d’abril 

del 2009.

Atès, doncs, que la gestió i el tractament dels residus té un clar component 

supramunicipal, cal plantejar els escenaris de futur en el marc d’anàlisi de-

finit en els programes i plans esmentats. Si bé algun d’aquests programes 

tenen com a horitzó temporal l’any 2012, les seves previsions arriben fins 

al 2016, la qual cosa ha permès projectar l’evolució de la gestió i el tracta-

ment dels residus de Barcelona fins al 2020, escenari final d’aquest PECQ

La generació de residus i l’evolució per tipus de recollida

L’any 2008, Barcelona va generar 887.515 t de residus municipals. La ràtio 

de residus per habitant i dia va ser d’1,50 kg, valor inferior al del període 

2002-2008, que es va situar en l’1,53 kg (a final dels anys noranta va oscil-

lar entre l’1,3 i l’1,4 kg/hab·dia).

La composició de la brossa considerada en l’anàlisi per a Barcelona és la 

considerada en el PMGRM 2009-2016, la qual preveu un 36% de matèria 

orgànica, un 18% de paper i cartró, un 12% d’envasos, un 7% de vidre i 

un 27% d’altres fraccions, que inclouen els voluminosos i els materials 

recuperats de deixalleries com la ferralla, fustes, runes, residus especials, 

RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrodomèstics), pneumàtics, olis, xa-

patge, etc.

Pel que fa a la recollida selectiva, fins a l’any 2008 es va produir un incre-

ment molt significatiu del percentatge sobre el total de residus municipals 

recollits, ja que va arribar al 34% (l’any 1999 va ser del 12%). Per fracci-

ons, la recollida de matèria orgànica va augmentar a raó d’una taxa del 

27% anual, la del paper i cartró un 17%, els envasos lleugers un 15%, els 

voluminosos un 10%, el vidre un 9,7%, i la deixalleria i altres fraccions un 

7% cadascuna. Aquest increment respon a les polítiques promogudes per 

l’Ajuntament de Barcelona i les administracions competents en la gestió i 

tractament de residus.

L’any 2000 es va iniciar una nova contracta per al període 2000-2009 que 

va comportar millores significatives, tant en la recollida com en la neteja. 

Fins a mitjan 2007, la recollida selectiva va augmentar fins al 30% del total 

de residus municipals recollits, valor que l’any 2001 se situava en el 13%. 

El paper i cartró va ser la fracció més important en pes de la recollida 

selectiva, seguida de la fracció orgànica, els voluminosos, el vidre i els 

envasos.
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Durant aquests anys de contracta es va estendre i consolidar la recolli-

da comercial i la selectiva de mercats “porta a porta”, arribant a més de 

30.500 comerços que eren grans productors de fraccions o que es troba-

ven situats als principals eixos comercials i mercats de la ciutat; les frac-

cions recollides eren la resta o rebuig, l’orgànica, el vidre i el paper-cartró. 

També es recollia la resta i la fracció orgànica a quaranta mercats munici-

pals. La recollida comercial i de mercats porta a porta va significar un 10% 

de les tones recollides durant l’any 2006, i va comportar un augment de la 

recollida de les fraccions cartró, orgànica i vidre, amb un nivell d’impropis 

relativament baix.

La recollida domiciliària va representar el 2006 un 83% de les tones totals 

de residus, i la recollida de voluminosos un 4%. El model de recollida de 

residus domiciliaris de Barcelona es porta a terme majoritàriament amb 

contenidors al carrer de quatre o cinc fraccions, segons la zona de la ciu-

tat: resta, paper-cartró, envasos, vidre i orgànica. Pel que fa a la recollida 

pneumàtica, durant l’any 2007 es van recollir 7.147,2 tones de residus 

(6.414,35 t amb la fixa i 732,85 t amb la mòbil), quantitat que va represen-

tar un 0,7% del total de residus recollits; va donar servei aproximadament 

a 60.000 habitants.

La implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica domiciliària 

va coincidir amb l’inici de la contracta l’any 2000, amb 4.100 contenidors 

bicompartimentats ubicats als districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, 

Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. 

Pel que fa als elements de recollida de residus, l’any 2009 hi havia instal-

lades a la ciutat gairebé 22.000 papereres i 23.600 contenidors, dels quals 

uns 7.000 eren de recollida selectiva de paper, vidre i envasos, uns 4.200 

bicompartimentats de fracció orgànica i fracció resta i uns 12.400 només 

de fracció resta. També hi havia uns 33.500 bujols als comerços, zones 

comercials i mercats de la ciutat, i 640 bujols més per a la recollida domi-

ciliària porta a porta.

ELS SISTEMES DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS

Els sistemes que s’utilitzen a Barcelona per a la recollida dels residus muni-

cipals són els contenidors situats a la via pública, la recollida porta a porta i 

la recollida pneumàtica. El model de recollida selectiva separa les fraccions 

següents: vidre, paper i cartró, envasos (ERE), matèria orgànica (FORM o 

fracció orgànica dels residus municipals) i la resta (inclou els residus de la 

neteja viària). Altres fraccions es recullen a les deixalleries o mitjançant el 

servei municipal de recollida de mobles i trastos vells.

A Barcelona es porten a terme també altres recollides específiques amb 

el suport d’entitats, empreses, fundacions o agents socials, amb els quals 

l’Ajuntament estableix convenis de col·laboració (piles, electrodomèstics, 

paper i cartró, roba...).

TAULA 44 | EVOLUCIÓ DEL MODEL DE RECOLLIDA SELECTIVA A BARCELONA 
(2000-2009)

Evolució del model de recollida selectiva a Barcelona 2000-2009

Objectius On érem (2000) On som (2009)

Selectiva · Foment dels serveis de reco-
llida no domiciliària (comercial, 
xarxa de punts verds) 
· Inici del reciclatge dels residus 
· 10% de recollida selectiva, 
90% de rebuig

· Consolidació serveis 
de recollida selectiva 
· Reciclatge i valorització 
dels residus 
· 34% de recollida selectiva, 
66% de rebuig

Orgànica Implantació parcial de 
la recollida orgànica (2002)

Extensió de la recollida 
orgànica, 27,5%

Impropis 31,6% d'impropis a l'orgànica 
en recollida domiciliària

Contenidors 5.531 selectiva, 15.387 rebuig 7.174 selectiva (punts triples 
i orgànica), 4.164 bicomparti-
mentats, 12.270 rebuig

Vehicles Eficiència funcional 889 vehicles Eficiència funcional 949 vehicles 
(90% gasolina / gasoil, 7% gas, 
3% elèctric / híbrid)

Neteja de 
carrers

Mecanització del servei Increment de la qualitat 
en el servei
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FIGURA 175 | EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS A BARCELONA (1996-
2008)
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FIGURA 176 | COMPOSICIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS A CATALUNYA

Paper/cartró 18 %

Matèria orgànica 36 %

Altres 27 %

Envasos 12 %

Vidre 7 %
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FIGURA 177 | EVOLUCIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS A BARCELONA, PER 
FRACCIONS (1999-2008)
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FIGURA 178 | EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA A BARCELONA, PER 
HABITANT I DIA (1999-2008)
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ELS SISTEMES I INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DELS RESIDUS

Els sistemes de tractament que s’apliquen a les diferents fraccions de residus 

recollides, i les instal·lacions on aquests es duen a terme són les següents:
 � El tractament del vidre està gestionat per empreses recuperadores autoritza-
des. El material recollit es tritura i s’allibera d’impropis per ser reutilitzat en 
empreses de fabricació d’altres productes de vidre.

 � El del paper i cartró (P/C) també està gestionat per empreses recuperadores 
autoritzades. La major part de la fracció recollida es porta a plantes de fabri-
cació de paper o bé a plantes de reciclatge que separen els impropis per a 
obtenir matèria neta amb més valor comercial.

 � Els envasos lleugers (ERE) se separen per fraccions com plàstics, metalls i 
brics en el marc de l’acord amb Ecoembes. Les plantes de triatge es basen 
en sistemes mecànics de triatge i tenen diferents nivells d’automatismes. Les 
instal·lacions de tractament són la planta metropolitana de triatge de Gavà-
Viladecans, i les plantes temporals de Sant Feliu i la Zona Franca. El material 
seleccionat es porta a recuperadors autoritzats.

 � La matèria orgànica (MO) té com a possibles tractaments el compostatge i la 
digestió anaeròbia. Les instal·lacions de compostatge (producció de compost) 
són l’Ecoparc 1, l’Ecoparc 2 i l’Ecoparc 4. La digestió anaeròbia (producció de 
gas metà) també es fa als ecoparcs 1 i 2.

 � Els residus voluminosos (RVOL) tenen com a destinació la instal·lació de triat-
ge de Gavà-Viladecans, on es classifi quen per tipologies per a ser reciclats 
(elements metàl·lics, per exemple) o bé sotmesos a tractaments especials 
(neveres, per exemple). Certs residus es trituren per a reciclar-los o fer-ne un 
tractament fi nalista.

 � La resta, objectiu principal de la millora de la gestió segons el PMGRM, es 
tracta completament abans de fer-ne una valorització energètica o una depo-
sició fi nal. Les instal·lacions on es du a terme aquest procés són els ecoparcs 
1, 2, 3 i 4.

Atès que els sistemes de tractament que s’apliquen a les diferents fraccions ge-

neren un rebuig, aquest rebuig s’envia a les instal·lacions de tractaments finalis-

tes: la valorització energètica o la deposició controlada (restauració de pedreres 

amb bales o deposició controlada dels rebuigs no embalats). Les instal·lacions 

de tractament finalista són:

 - Planta de valorització energètica de Sant Adrià del Besòs: instal·lació d’incine-

ració de residus en massa, amb tecnologia de graelles i recuperació d’energia 

en forma de vapor i electricitat. Part de l’electricitat i vapor són autoconsu-

mits a planta, i la resta exportada. La planta té un sistema de depuració de 

gasos i emissions adequat a la normativa vigent. 

 - Dipòsits controlats: Can Mata, Hostalets de Pierola, Restauració de bales de 

l’Argilera Elena.

FIGURA 179 | LOCALITZACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES METROPOLITA-
NES DE TRACTAMENT DE RESIDUS (GENER DE 2009)
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FIGURA 180 | EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS DE 
BARCELONA, SEGONS TRACTAMENT (2000-2008)
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��El percentatge de residus a dipòsit controlat ha anat minvant en els darrers anys, 

principalment en benefici de la recollida selectiva i el tractament mecànic biològic 

(TMB), mentre que la valorització energètica s’ha mantingut constant al llarg del 

període.

TAULA 45 | DIFERENTS SISTEMES I COMBINACIONS DE TRACTAMENT DE RE-
SIDUS

Opcions de tractament de residus

Procés Descripció

1- Disposició de residus sense 
tractar a dipòsit controlat.

Els residus sense separar es dipositen direc-
tament en dipòsits controlats. Es consideren 
l’extracció i explotació del gas del dipòsit 
controlat i el segellat post clausura.

2- Valorització energètica del 
residu en massa.

Combustió en massa amb recuperació d’ener-
gia (electricitat o electricitat + calor).

3- Combinació d’un tractament 
mecànic-biològic (TMB) amb 
disposició finalista a DC del rebuig 
produït.

Els residus municipals o els residus amb ma-
terials putrescibles, després d’una separació 
mecànica de valoritzables, són digerits o 
estabilitzats amb un tractament posterior de 
separació dels metalls. El rebuig produït en el 
tractament és abocat en dipòsit controlat.

4- Combinació d’un tractament 
mecànic-biològic (TMB) amb 
valorització energètica del rebuig 
produït.

Tractament TMB igual a l’indicat al punt 
anterior, però amb destinació del rebuig a 
valorització energètica.

5- Compostatge Procés aeròbic considerat per fracció separa-
da en origen (FORM), considerant les opcions 
de compostatge en procés obert o tancat.

6- Digestió anaeròbia. Descomposició biològica del residu en condi-
cions anaeròbiques de les fraccions segrega-
des per la producció de biogàs ric en metà.

7- Reciclatge. Gestió de separació i reutilització de les 
diferents fraccions valoritzables dels residus 
dipositats en massa o recollits selectivament.
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2.8.8 - LES GRANS INFRAESTRUCTURES: EL 
PORT I L’AEROPORT

L’Aeroport de Barcelona

Tot i que l’Aeroport del Prat no està situat en el terme municipal de Bar-

celona, sí que hi ha sinergies entre aquesta infraestructura i l’activitat pro-

ductiva de la ciutat, amb els impactes següents:

 - Directes: ocupació i activitats econòmiques que es generen a la zona 

aeroportuària.

 - Indirectes: ocupació i ingressos generats per la cadena de béns i ser-

veis vinculats a les activitats directes.

 - Induïts: ocupació i ingressos generats a partir dels impactes directes 

i indirectes.

 - Efectes del turisme.

 - Efectes catalitzadors: ocupació i ingressos generats en l’economia 

deguts a l’atracció, retenció o expansió de les activitats productives.

D’aquests impactes diversos cal destacar els relacionats amb el turisme, 

ja que un 45% dels turistes que arriben a Barcelona ho fan en avió (vegeu 

l’apartat 2.1. Els factors econòmics). Es tracta, a més, d’una tipologia de 

visitant que té un nivell de despesa superior a la mitjana; s’estima que la 

despesa dels turistes que venen en avió és un 15% superior a la mitjana 

(Enquesta de despesa turística del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç), 

i que aporten un 55% de la despesa turística.

L’Aeroport també exerceix un efecte catalitzador -encara que més di-

fús- sobre la resta de l’economia del territori, arran de la seva aportació 

a l’augment de la productivitat i la internacionalització del sistema pro-

ductiu, facilitant l’atracció d’inversions gràcies a tenir més connexió amb 

l’economia global i a la reducció dels costos de transport. Com més gran 

és el nombre de destinacions i més competitius els preus de passatge, 

més intens és aquest efecte. Així, l’existència de l’Aeroport potencia tota 

una sèrie d’activitats que, d’altra manera, seria molt difícil portar a terme. 

Si es tenen en compte tots aquests impactes positius, s’estima que l’Ae-

roport contribueix a aportar entorn del 10,7% de l’economia de la ciutat, 

i un percentatge similar de llocs de treball. Queda clara la importància 

d’aconseguir que una infraestructura d’aquestes característiques aprofiti 

totes les seves potencialitats.

FIGURA 181 | EL PES DE L’AEROPORT DE BARCELONA EN L’ECONOMIA DE LA 
CIUTAT (2008)
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El Port de Barcelona

Una altra infraestructura bàsica a la ciutat és el Port de Barcelona que, 

en els darrers anys, ha incrementat progressivament la seva capacitat en 

paral·lel al volum d’activitat, tot i la davallada dels darrers anys arran de 

la crisi econòmica. L’any 2008, aquest port ocupava el setè lloc en el ràn-

quing europeu del comerç de contenidors.

Les noves rutes del comerç internacional situen els ports de la Mediter-

rània en una posició estratègica en relació amb els fluxos que provenen 

de l’Extrem Orient. En aquest context, els ports de Barcelona i Tarragona 

tenen l’oportunitat i la vocació de convertir-se en els centres logístics de 

l’Europa del sud, com Rotterdam ho és, amb un trànsit actualment vuit 

vegades superior, amb relació al nord.
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Per a ser operatiu, un port necessita dos elements importants: disposar 

d’una plataforma logística que permeti dur a terme les activitats portuàri-

es, i d’una xarxa ràpida i eficaç de transport de mercaderies. La construc-

ció d’una via fèrria específica per a mercaderies i d’una gran àrea logística 

complementària a la de la Zona Franca a l’interior del país -un port sec- 

són peces fonamentals d’una estratègia competitiva a mitjà i llarg termini.

Pel que fa a les connexions ferroviàries, el projecte de l’associació FERR-

MED (Great Axis Rail Freight Network and its area of influence, Ferrmed, 

2009) vol crear un gran eix ferroviari que uneixi la península Ibèrica amb 

la península Escandinava travessant tot el centre d’Europa, amb una in-

terconnexió plena, i convertir-se en el gran canal de transport de merca-

deries d’Europa. En el cas de la península Ibèrica, FERRMED aposta per 

l’eix mediterrani i l’ample internacional com a elements centrals. Aquesta 

decisió potenciaria el paper dels diferents ports de la Mediterrània com 

a centres logístics. i especialment el de Barcelona, que incrementaria la 

seva competitivitat respecte als ports del nord d’Europa.

Com succeeix amb l’Aeroport, el Port de Barcelona és una activitat trans-

versal en el territori que comporta, a més dels impactes directes en l’eco-

nomia, uns impactes indirectes, induïts i catalitzadors. 

Per mesurar l’activitat que genera el Port, l’indicador que s’utilitza és el 

percentatge que representen les activitats logístiques -és a dir, les que ge-

nera el Port- sobre el valor total dels productes que hi transiten. Els estu-

dis a escala internacional xifren aquest percentatge en un 4% del valor de 

les mercaderies. Així, el Port de Barcelona en conjunt representa un 3,1% 

del PIB de la ciutat, dels quals un 1,9% corresponen a activitats directes i 

la resta a efectes indirectes i induïts.

FIGURA 182 | PES DEL PORT DE BARCELONA EN L’ECONOMIA DE LA CIUTAT 
(2008)
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2.9 - Els plans
i projectes de futur
2.9.1 - LA PLANIFICACIÓ AMB CRITERIS AMBIENTALS

Actualment les ciutats tenen una gran responsabilitat en el consum 

d’energia, recursos hídrics, generació d’emissions i residus, i marquen 

la necessitat de prendre mesures per avançar cap a un model de ciutat 

més eficient i saludable. En aquest sentit, les noves transformacions ur-

banístiques i els nous barris han de ser planificats, dissenyats i gestionats 

d’acord a criteris de sostenibilitat, a fi de reduir el consum de recursos 

materials, aigua i energia, així com el seu impacte ambiental.

Barcelona, conscient de la relació entre planificació de ciutat i consum 

d’energia (i canvi climàtic), ha estat innovadora des de fa anys a l’hora 

d’incorporar nous elements en els projectes, com les xarxes de climatitza-

ció centralitzada o l’Ordenança solar tèrmica entre altres. Tanmateix, avui 

dia cal anar més enllà i reflexionar sobre noves maneres d’intervenir en 

el territori i entendre el desenvolupament urbanístic, en especial des de 

la perspectiva del vector energia i la seva relació amb el clima i la qualitat 

de l’aire. 

Cal, doncs, que els diferents projectes urbans i urbanístics que s’impulsin 

tinguin entre els seus reptes prioritaris aconseguir un ús dels recursos 

energètics que sigui el més eficient possible, per tal, també, de minimitzar 

els impactes globals i locals del consum energètic ineficient. L’aplicació 

real d’aquesta idea s’inicia amb una bona conceptualització del planeja-

ment urbà i continua amb la implantació de criteris ambientals en el dis-

seny i desenvolupament posterior.

Tot i que ja hi ha procediments i pautes per a millorar aquests aspectes 

a partir de la normativa actual, encara no hi ha hagut, però, una trans-

formació de les normes cap a uns llindars o criteris comuns òptims dels 

diversos àmbits d’actuació que ha de recollir la planificació; entre ells, el 

de l’eficiència energètica. 

En aquest sentit, després dels canvis normatius que s’han produït en ma-

tèria d’edificació, el proper pas natural hauria de ser una transformació en 

la manera de pensar i regular el planejament urbanístic. Cal tenir en comp-

te que la dificultat que planteja aquest canvi implica que s’ha de fer d’una 

manera transitòria i valorant amb detall els diversos aspectes i factors que 

conflueixen (urbanístics, socials, econòmics, ambientals i energètics), per 

tal de fixar uns valors mínims, màxims, rangs o llindars. 

Un dels objectius d’aquest PECQ és, precisament, potenciar i accelerar 

aquesta transició cap a un planejament més conscient de la qüestió ener-

gètica. 

Cal que els diferents projectes 

urbans i urbanístics que 

s’impulsin tinguin entre els seus 

reptes prioritaris aconseguir un 

ús dels recursos energètics que 

sigui el més eficient possible, 

per tal, també, de minimitzar 

els impactes globals i locals del 

consum energètic ineficient
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2.9.2 - ELS NOUS PROJECTES URBANÍSTICS

Les zones d’actuació

El planejament urbanístic de Barcelona previst per als propers deu anys 

està molt localitzat en l’anomenat “triangle de llevant”, àmbit delimitat 

per l’avinguda Meridiana, l’avinguda Gran Via de les Corts Catalanes i el riu 

Besòs. En aquest espai, es preveu una transformació substancial, tant pel 

que fa als usos actuals com a la configuració física, que passaria de zona 

industrial a nous barris residencials. En el mateix procés es troba un barri 

situat a l’extrem sud de la ciutat, el de la Marina. 

Les operacions de transformació de la ciutat es poden agrupar en:

 - les grans operacions urbanístiques: comporten canvis d’usos del sòl 

i l’aparició de noves edificacions a gran escala; el resultat final és un 

canvi radical en la morfologia de la ciutat i tenen en comú l’escala de 

l’àmbit de transformació.

 - els projectes urbans: de caire menor però rellevants per la seva posi-

ció en la trama urbana o per la voluntat de motor de transformació del 

sector on s’executen.

Tots aquests projectes tindran un impacte significatiu en la demanda i el 

consum de l’energia a la ciutat.

En totes les actuacions previstes, tot el sostre serà pràcticament nou, ja 

que la rehabilitació comportarà un canvi d’ús d’industrial a terciari i habi-

tatge. S’ha de tenir en compte que el 22@ es troba actualment a un 40% 

aproximadament de la seva execució i, per tant, es pot considerar que 

només li queda el 60%. Això comporta que les dades relatives al nou sos-

tre en el període 2009-2020 -sense el sector industrial- serà de 7.173.624 

m2, dels quals 3.907.771 corresponen als sectors terciari i equipaments i 

3.265.854 m2 al residencial, amb 42.666 habitatges nous.
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TAULA 46 | PROJECTES URBANS I DE TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA PREVISTOS A BARCELONA PER ALS PROPERS ANYS

Projecte
Sup. àmbit 

[m2]
Sup. z. verda 

[m2]
Sup. ocupació 

(zona + vial) [m2]
Sostre equipament 

[m2 st]
Sostre residencial 

[m2 st] Habitatges
Sostre terciari 

[m2 st]
Sostre industrial 

[m2 st]
Sostre total 

[m2 st]

1. Grans transformacions

GPT1 La Sagrera: 940.000 489.212 450.788 812.000 10.150 440.000 1.252.000

GPT2 Torrent Estadella 581.837 109.960 219.246 663.876 8.293 284.518 948.394

GPT3 22@ 1.982.600 114.000 1.868.600 145.000 509.976 6.375 3.435.426 4.090.402

GPT4

Trinitat Vella 59.000 23.775 35.225 41.532 519 41.532

Vallbona 326.000 51.561 274.439 0 169.600 2.120 0 169.600

Porta Trinitat 37.097 3.867 33.230 6.000 6.000 75 8.508 20.508

GPT5 Marina Prat Vermell 724.692 24.396 700.296 869.237 10.865 315.420 1.184.657

GPT6 Mini estadi 159.904 29.400 130.504 11.200 145.000 1.650 8.000 164.200

GPT7 Barcelona Zona innovació 437.132 - - 0 0 70.000 455.000 525.000

Parcial transformacions 5.248.262 846.171 3.712.328 162.200 3.217.221 40.047 4.553.364 463.508 8.396.293

Total 6.293.498 1.321.950 4.234.845 539.040 3.630.721 45.216 4.640.024 463.508 9.273.293

2.Projectes urbans 

PU1 Nous equipaments de la ciutat 264.000 120.500 143.500 167.800 151.500 1.893,75 18.000 337.300

PU2 Casernes Sant Andreu 110.000 40.000 70.000 84.000 181.000 2.263 265.000

PU3 Plaça Glòries 378.019 192.169 185.850 3.000 81.000 1.013 9.000 93.000

PU4 Campus Sud Diagonal 134.100 33.479 100.621 15.000 0 15.000

PU5 Campus Diagonal-Besòs 77.332 30.875 22.546 88.606 59.660 148.266

PU6 Zoo Marí 81.785 58.756 18.434 18.434

Parcial projectes urbans 1.045.236 475.779 522.517 376.840 413.500 5.169 86.660 0 877.000
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TAULA 47 |  

Projecte
Sostre equipament  

[m2 st]
Sostre residencial 

[m2 st] Habitatges
Sostre terciari 

[m2 st]
Sostre tot. Sense 
industrial [m2 st]

1. Grans transformacions

GPT1 La Sagrera: 812.000 10.150 440.000 1.252.000

GPT2 Torrent Estadella 663.876 8.293 284.518 948.394

GPT3 22@ [60% que resta pendent] 87.000 305.986 3.825 2.061.256 2.454.241

GPT4

Trinitat Vella 41.532 519 41.532

Vallbona 0 169.600 2.120 0 169.600

Porta Trinitat 6.000 6.000 75 12.000

GPT5 Marina Prat Vermell 869.237 10.865 315.420 1.184.657

GPT6 Mini estadi 11.200 145.000 1.650 8.000 164.200

GPT7 Barcelona Zona innovació 0 0 70.000 70.000

Parcial transformacions 104.200 3.013.231 37.497 3.179.194 6.296.624

2.Projectes urbans 

PU1 Nous equipaments de la ciutat 167.800 151.500 1.893,75 18.000 337.300

PU2 Casernes Sant Andreu 84.000 181.000 2.263 265.000

PU3 Plaça Glòries 3.000 81.000 1.013 9.000 93.000

PU4 Campus Sud Diagonal 15.000 0 15.000

PU5 Campus Diagonal-Besòs 88.606 59.660 148.266

PU6 Zoo Marí 18.434 18.434

Parcial projectes urbans 376.840 413.500 5.169 86.660 877.000

Total (sense industrial) 481.040 3.426.731 42.666 3.265.854 7.173.624
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FIGURA 183 | MAPA DE DESENVOLUPAMENTS URBANÍSTICS FUTURS A BARCELONA
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L’Àrea Residencial Estratègica de Vallbona

Aquest nou barri s’ha plantejat globalment perquè integri criteris de sos-

tenibilitat i de reducció de l’impacte ambiental des de les primeres fases 

del disseny i conceptualització. 

L’Àrea Residencial Estratègica32 de Vallbona és un projecte de transfor-

mació urbanística amb superfície de 32,6 ha que comporta crear 2.120 

habitatges. Aquesta ARE està situada al límit del terme municipal de Bar-

celona, limítrof amb Montcada i Reixac i el marge dret del riu Besòs. Està 

envoltada de grans infraestructures viàries, ferroviàries i de serveis que 

actuen de barrera física, fet que ha comportat problemes d’accessibilitat 

amb el seu entorn, així com alguns dèficits estructurals de transport col-

lectiu.

El futur barri de Vallbona es construirà amb criteris d’eficiència ambiental 

i energètica, optimitzant la utilització de recursos locals (sol, aigua, verd i 

residus) i minimitzant-ne les emissions, tot incrementant també la qualitat 

de vida i fomentant el respecte per l’entorn natural. Per complir amb els 

criteris generals marcats s’han definit objectius específics per als diversos 

vectors: mobilitat, energia i infraestructures de servei, espais verds i zona 

agrícola, aigua i residus, i espai públic i medi social:

 - Objectius del vector mobilitat: racionalitzar els fluxos de mobilitat; 

recuperar l’espai públic per a les persones; millorar la connectivitat 

amb la trama urbana de la resta de la ciutat (sobretot Trinitat Vella i 

Montcada); reduir l’ús de vehicles privats. 

 - Objectius del vector energia i infraestructures de serveis: mini-

mitzar la demanda d’energia per habitant del sector edificis; utilitzar 

energies renovables maximitzant l’ús d’energies locals; racionalitzar 

les infraestructures de serveis. 

32.  Les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) són una figura urbanística creada com 
a mesura d’urgència per la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de subvenir els 
dèficits de sòl d’ús residencial. L’objectiu principal de les ARE és l’accés a un habitatge 
assequible, incorporant alhora criteris de sostenibilitat en el seu desenvolupament urbà.

 - Objectius del vector espais verds i zona agrícola: preservar el mo-

saic agrícola com a element paisatgístic distintiu; potenciar el Rec 

Comtal com a eix estructurant; preservar i recuperar la biodiversitat 

local; dissenyar els nous espais verds amb criteris de sostenibilitat; 

implantar un model de gestió participativa als horts no professionals. 

 - Objectius del vector aigua i residus: racionalitzar el cicle de l’aigua; 

diversificar les fonts de subministrament; adequar la qualitat als usos, 

i aprofitar els recursos locals; maximitzar la recollida selectiva dels re-

sidus; cobrir la demanda de compost de la zona agrícola de la planta 

més propera a Vallbona. 

 - Objectius del vector espai públic i medi social: crear un espai públic 

de qualitat, integrat amb l’actual nucli de Vallbona; potenciar la riquesa 

de les relacions a l’espai públic. 

Els processos urbanístics segueixen un procés cíclic que passa per diver-

ses etapes. Una vegada definit el planejament previst per a una nova àrea, 

aquest es manifesta en el disseny arquitectònic i construcció de l’espai. 

Una vegada construït, la gestió del barri esdevé essencial per al bon funci-

onament i per a avançar en l’acompliment dels objectius fixats. En el cas 

de l’ARE de Vallbona, això comporta agrupar en tres fases les actuacions 

que s’han proposat: actuacions en fase de planificació; en fase de disseny 

arquitectònic i construcció; i en fase de gestió.

Algunes de les trenta-quatre actuacions incorporades a la fase de plane-

jament són les següents: 

 - Mobilitat
Es millora la connectivitat viària i el transport públic col·lectiu; es defi-

neixen espais amb prioritat per a vianants i ciclistes; es crea una xarxa 

de carrils bici a l’interior del barri amb continuïtat amb la resta de la 

xarxa actual, i es determina la distribució de l’aparcament per a ve-

hicles privats amb l’objectiu de recuperar l’espai per a les persones i 

assolir una reducció de l’ús del vehicle privat. 
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 - Energia i infraestructures
Es minimitza la demanda energètica als edificis mitjançant diverses es-

tratègies, entre les quals hi ha la d’assolir un Índex de Capacitat Solar 33 

(ICS) molt alt en la majoria d’orientacions i edificis, amb una mitjana del 

84% els mesos d’estiu i del 65% els d’hivern gràcies a l’orientació gene-

ral del barri seguint l’eix nord-sud, i el gran nombre d’illes d’edificis que 

presenten les façanes orientades a sud-est i sud-oest. 

Per arribar a aquesta solució final ha estat necessari analitzar i mode-

litzar l’assolellament de les diverses disposicions i formes que han por-

tat, mitjançant les modificacions més adequades, a obtenir un resultat 

òptim dels habitatges des del punt de vista energètic i d’il·luminació 

natural. També s’ha analitzat la radiació durant l’estiu per detectar les 

façanes que requereixen un sistema de protecció solar per evitar o 

reduir la demanda de fred, plantejant com a objectiu que, en el cas dels 

usos residencials, la demanda de fred sigui nul·la. Es maximitza igual-

ment la ventilació creuada dels futurs habitatges, projectant l’ordena-

ció amb una crugia de 13 m i limitant la crugia màxima dels edificis a 

16 m,  a més de preveure l’efecte illa de calor. 

Es prioritza l’aprofitament dels recursos propis energètics autòctons 

com la radiació solar, tot introduint sistemes de captació solar tèrmi-

ca a uns nivells superiors als que assenyala l’Ordenança. A més de 

cobrir una bona part de la demanda d’ACS es cobreixen també les de 

calefacció i climatització mitjançant uns 10.570 m2 de captadors so-

lars tèrmics de buit (entorn del doble del que fixaria l’Ordenança amb 

captadors plans). 

Aquests captadors ocuparien un 36% del total de la superfície de les 

cobertes del barri (un 48% de la superfície útil disponible) i estarien 

connectats al sistema de climatització centralitzada de què disposaria 

el barri. En conjunt, la cobertura solar representaria pràcticament el 

72% de l’energia total tèrmica de calefacció i refrigeració dels edificis, 

fet que comportaria un estalvi d’energia primària del 58% respecte a 

la solució convencional (i, per tant, un estalvi del 58% de les emissions 

de GEH). Aquest sistema ha de contribuir a assolir l’objectiu fixat per al 

33.  L’Índex de Capacitat Solar (ICS) és un indicador que mesura les hores de sol directe 
a l’illa d’edificis respecte del màxim d’una illa d’edificis ideal (sense ombres pròpies o 
d’edificis del voltant).

conjunt del barri en el qual els edificis de nova construcció obtinguin 

una certificació energètica segons el CTE de, com a mínim, un nivell B 

en el 90% dels edificis, i d’un nivell A en el 10% restant. 

A més a més s’instal·laran unes pantalles acústiques i es farà un trac-

tament especial de façanes per a reduir el soroll de l’autopista propera 

al barri. 

 - Espais verds i zona agrícola
Es proposa preservar el màxim de superfície del mosaic agrícola actual, 

ja que Vallbona disposa dels darrers espais agrícoles de Barcelona que 

s’han conservat per les característiques intrínseques de la zona. Es té 

en compte una superfície total de 2,4 ha. 

També es potencia el Rec Comtal com a eix estructurant de l’ARE (al-

hora que es recupera com a element rellevant del patrimoni cultural 

de la ciutat), i es dissenyen espais verds amb criteris de sostenibilitat. 

 - Aigua i residus
Es diversifiquen les fonts de subministrament adequades per a cada ús 

tot analitzant els diferents punts de subministrament i de sortida, les 

diferents xarxes possibles (pluvials, residuals i freàtiques), i els altres 

elements disponibles (dipòsits), i incorporant al cicle de l’aigua siste-

mes de reutilització d’aigües grises i sistemes eficients de consum. 

Es proposa crear una xarxa separativa de les pluvials, fer una connexió 

a la xarxa freàtica, continuar amb l’aprofitament de les aigües provi-

nents del Rec Comtal per al rec agrícola, i construir dipòsits de regu-

lació d’aigües pluvials (antiDSU i dipòsit d’aigües pluvials-freàtiques). 

També es planteja resituar el Punt Verd de zona i construir una Eco-

deixalleria multifuncional per a potenciar al màxim una gestió correcta 

dels residus. 

 - Espai públic i medi social
Per crear un espai públic de més qualitat i reduir la incidència de les 

diferents infraestructures properes a l’ARE, s’ha previst col·locar pan-

talles acústiques viàries i ferroviàries. 

També s’han definit unes directrius per a l’ús del mobiliari urbà amb 

criteris ambientals, així com la priorització de materials amb un im-

pacte baix.
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El projecte 22@ i els nous eixos estratègics

L’operació de renovació urbana del 22@ té com a objectiu impulsar la 

transformació terciària del Poblenou, després de més de cent anys d’ac-

tuar com a motor industrial de Barcelona. L’àrea delimitada té 198 hectà-

rees d’extensió.

El projecte es va iniciar l’any 2000 i ha experimentat una gestió urbanística 

molt ràpida. L’àmbit per urbanitzar és d’unes 198 hectàrees (1,98 milions 

de m2) al qual se li ha donat un potencial edificable de fins a 4 milions 

de m2 de sostre, dels quals més del 80% corresponen a activitats econò-

miques. Mitjançant una normativa urbanística específica se seleccionen 

les d’activitats a fi de convertir la zona en una plataforma internacional 

de referència en la creació i el desenvolupament d’un teixit empresarial 

innovador.

El procés d’execució del projecte 22@ es va iniciar partint d’un sòl industri-

al amb poc ús o en desús, de propietat 100% privada i en part per urbanit-

zar. Mitjançant les figures de planejament urbanístic, de gestió urbanística, 

de previsió d’infraestructures i de rehabilitació de les edificacions, l’any 

2007 es va arribar a un model de ciutat compacta, amb part de sòl públic, 

urbanitzada i amb bones infraestructures, així com amb un alt valor afegit 

i més llocs de treball dedicats a activitats intensives en coneixement.

Enfront de la baixa densitat de les indústries tradicionals, s’ha apostat per 

crear un espai urbà dens i complex. L’increment d’edificabilitat permet 

generar unes plusvàlues que són el motor de la transformació, ja que pràc-

ticament tot aquest sòl és de propietat privada.

Els equipaments 7@ són la solució urbanística del projecte 22@. Es preveu 

que un 10% del sòl transformat passi a ser de titularitat pública i que es 

destini a dotacions per a activitats de formació, investigació i divulgació 

de noves tecnologies. Mitjançant aquest mecanisme es preveu generar 

145.000 m2 de nous equipaments, cosa que atraurà activitats empresari-

als, espais per a noves ocupacions, agències de desenvolupament local, 

etc. Un estudi elaborat per l’Institut d’Economia de Barcelona que analitza 

la implantació d’activitats econòmiques posa de manifest que més de la 

meitat de les dues mil empreses registrades a final del 2007, s’hi havien 

instal·lat en el període 2000-2007 i havien creat uns 25.800 llocs de treball. 

Les empreses de serveis han anat desplaçant les industrials, que eren les 

predominants fins als anys noranta. Dins els serveis, les activitats 22@ han 

guanyat pes fins a superar lleugerament el 50% del total a partir de l’any 

2005. Actualment, més del 90% de les empreses són posteriors a 1980. De 

les més de 40.000 persones que hi treballen, el 65% pertany al sector ser-

veis i el 24,7% al manufacturer, bàsicament a les empreses preexistents. 

Atès que l’objectiu final és arribar a 130.000 ocupats, es pot considerar 

que està en una tercera part de la seva evolució empresarial. Des d‘un inici 

s’han portat a terme polítiques de clusterització, especialització i innova-

ció per a potenciar la confluència de la ciència, la tecnologia i l’empresa.

En la línia de continuïtat del model del 22@ s’emmarquen les actuacions 

de renovació del polígon de la Zona Franca. La creació de la plataforma 

empresarial Barcelona Zona Innovació -en la qual participa el Consorci 

de la Zona Franca-, vol reconvertir aquesta àrea fomentant les activitats 

basades en el coneixement i la tecnologia.

Per fer-ho, s’han establert acords amb empreses de tres sectors clau -ci-

ència, alimentació i audiovisual- amb l’objectiu de 400 noves empreses i 

uns 20.000 llocs de treball. La inversió de 3.000 milions d’euros en urba-

nització, la proximitat al Port de Barcelona i a l’Aeroport de Barcelona, i 

l’arribada del metro són factors clau que promouen la zona.
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FIGURA 184 | PROJECTES ESTRATÈGICS PREVISTOS AL PLA ESTRATÈGIC ME-
TROPOLITÀ DE BARCELONA

��El 22@ té el paper central en aquest model de transformació productiva de la 

ciutat, però també les propostes al Vallès (Sincrotró, Parc Tecnològic, Projecte Alba, 

Parc de Recerca de la UAB) o les actuacions a l’Hospitalet al llarg de l’Eix de la Gran 

Via van en la línia de consolidar aquest canvi en el model productiu al llarg del 

període 2010-2020.

Les futures xarxes de district heating and cooling

Barcelona ha fet una aposta decidida per les xarxes de calor i fred (district 

heating and cooling) amb aprofitament d’energia residual o renovable (ve-

geu l’apartat 2.3.3. Els sistemes de generació eficient). Actualment, hi ha 

una xarxa de DHC a la zona de Llevant (en expansió), amb aportació de 

la calor residual de la instal·lació de revalorització energètica de residus 

del Besòs.

L’Ajuntament de Barcelona ha promogut també la implantació d’una cen-

tral de climatització i la xarxa de distribució de calor i fred en l’àmbit de 

la Zona Franca i La Marina del Prat Vermell. De fet, l’àmbit de la concessió 

també abasta part del municipi de l’Hospitalet. Tot i que aquest projecte 

està en fase de construcció, pel que fa a planejament i concepció sí que 

es pot considerar que ja està desenvolupat.

Aquest projecte, en construcció des de principis de 201034, comporta 

construir i instal·lar una planta d’energia ubicada a la Zona Franca de Bar-

celona i connectada a una nova xarxa de distribució de la calor i del fred 

que alimentaria energèticament àrees de la Zona Franca, de Barcelona i 

de l’Hospitalet de Llobregat. El projecte té dos pilars bàsics des del punt 

de vista de la generació d’energia mitjançant sistemes eficients i d’aprofi-

tament d’energia residual i renovable:

 - Construcció d’una planta de revalorització de la biomassa que s’obté 

dels residus verds del manteniment i conservació dels parcs i jardins 

de Barcelona (així com biomassa forestal d’altres procedències que es 

pugui obtenir) amb la que es podrà generar electricitat i calor.

 - Aprofitament del fred residual de la planta Regasificadora del Port de 

Barcelona, fred que es genera al passar d’estat líquid a gas el gas natu-

ral liquat que transporten els vaixells fins al Port de Barcelona. Aquest 

GNL arriba a temperatures molt baixes i, per tant, permet recuperar 

fred de molt alta qualitat que no només es pugui aprofitar per a usos 

de climatització sinó també per a usos industrials.

34.  Es preveu que algunes instal·lacions que conformaran el conjunt del sistema 
puguin posar-se en servei a principis del 2011.
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Cal destacar que, a diferència d’altres sistemes de climatització de la ciu-

tat, aquesta xarxa preveu subministrar no només a edificis de terciari sinó 

que també hi incorpora edificis residencials i, en aquest sentit, es preveu 

que el Barri de la Marina el tingui com a subministrament principal. 

A banda, la connexió de la xarxa de climatització no eximirà els edificis de 

la necessitat de complir l’Ordenança solar tèrmica i, per contra, es procu-

rarà integrar aquests sistemes de generació renovable a la xarxa de ma-

nera que se n’optimitzi l’aprofitament. Així, es preveu que en el conjunt de 

la Marina s’hagi d’implantar un total d’uns 13.000 m2 de captadors solar 

tèrmics amb l’estalvi d’energia primària i d’emissions corresponent.

Quan tot el projecte estigui implantat al 100%, aquest sistema repre-

sentarà un estalvi d’energia primària de 67.060 MWh/any i una reducció 

d’emissions de CO2 de 13.412 t/any respecte a sistemes convencionals de 

climatització.

TAULA 48 | XARXA PREVISTA A L’ÀMBIT DE PONENT

Xarxa prevista de DHC en l’àmbit de Ponent

Longitud prevista de la xarxa [km] 8-10

Previsió de potències contractades de calor [kW] 90.000

Previsió de potències contractades de fred [kW] 94.000

Previsió de potència instal·lada de calor [MW] 47*

Previsió de potència instal·lada de fred [MW] 75**

Previsió de potència elèctrica de biomassa [MW] 1,3

Previsió d’energia demandada de calor [MWh/any] 57.500

Previsió d’energia demandada de fred [MWh/any] 62.500

* 12 MW a la Central de la Marina i 35 MW a la Central de la Zona Franca.
** 24 MW a la Central de la Marina, 21 MW a la Central de la Zona Franca i 30 MW al Sistema de recuperació de fred de la 
regasificadora.

FIGURA 185 | DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA DE LA ZONA FRANCA I LA 
MARINA DEL PRAT VERMELL
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FIGURA 186 | CONJUNT DE FUTURES XARXES DE DISTRICT HEATING AND COOLING A BARCELONA
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2.9.3 - LES INFRAESTRUCTURES DE 
TRANSPORT

El gran increment de la demanda de la mobilitat que s’ha produït a la Regió 

Metropolitana de Barcelona en els darrers anys, ha comportat algunes 

disfuncions derivades de l’augment de l’ús del vehicle privat a motor en 

els desplaçaments diaris, com l’augment de les emissions contaminants, 

del consum energètic i dels problemes de congestió viària. 

Aquest creixement de la mobilitat, derivat en bona part del procés de 

descentralització de la població i de les activitats econòmiques des dels 

anys setanta-vuitanta, ha afavorit els desplaçaments intermunicipals, aug-

mentant així les distàncies mitjanes dels desplaçaments i perdent pes la 

mobilitat en mitjans no motoritzats o transport públic col·lectiu en favor 

de la que es fa en vehicle privat. 

En aquest context, en els darrers anys s’ha fet una aposta clara per assolir 

un canvi modal cap a una mobilitat més eficient i sostenible, ampliant la 

xarxa de transport públic, implantant mesures de racionalització en l’ús 

del vehicle privat (sobretot polítiques d’aparcament), i desplegant instru-

ments de planificació estratègica de la mobilitat. 

La planificació de la xarxa de transport públic

El principal programa de planificació de la xarxa de transport públic a la 

Regió Metropolitana de Barcelona és el Pla director d’infraestructures de 

transport públic (PDI), aprovat l’any 2002 per al període 2001-2010, i revi-

sat i actualitzat el 2009 per al període 2009-2018.

Amb la revisió del PDI es concreta un nou programa d’inversions, tot do-

nant continuïtat a les propostes del pla anterior i, alhora, plantejant noves 

actuacions que cal promoure fins al 2018. Es completarà així el programa 

d’inversions en transport públic més important dels últims anys.

El PDI 2009-2018, elaborat en coordinació amb el Pla territorial metro-

polità i el PITC (que també recull propostes del Pla de rodalies35), preveu 

invertir 25.242 milions d’euros en ampliar, modernitzar i millorar la xarxa 

de transport públic a la Regió Metropolitana fins al 2018. Inclou actuacions 

noves, però també altres que recollia el PDI anterior, les quals comporta-

ran que, a la RMB, es construeixi:

 - FGC, metro i tramvia: 158 nous quilòmetres de línies i 173 estacions, i 

modernitzar i millorar la xarxa actual.

 - Xarxa ferroviària estatal: 202 nous quilòmetres (inclou duplicacions) i 

44 estacions, i modernitzar i millorar la xarxa actual.

 - Millorar els intercanviadors que ja hi ha.

 - 12 aparcaments de dissuasió a FGC i 46 a la xarxa de Rodalies.

 - Diversos carrils bus VAO (vehicles d’alta ocupació). 

Es preveu que totes aquestes actuacions permetin donar servei a 1,4 mili-

ons de nous viatgers diaris en transport públic a tota la RMB. 

A Barcelona i a l’àmbit central de l’àrea metropolitana, les accions pre-

vistes comporten gairebé duplicar la xarxa de metro i connectar les dues 

xarxes de tramvia, dotant de nova accessibilitat a diferents punts d’aquest 

territori que no en tenien i creant una veritable xarxa integrada de trans-

port. Aquesta actuació, juntament amb la millora i ampliació de les línies 

de FGC, del sistema de rodalies i de l’oferta d’autobusos, dibuixaran un 

escenari que afavorirà el transvasament modal cap al transport públic col-

lectiu, tant en relació amb els desplaçaments interns de la ciutat com amb 

els de connexió.

35.  El Pla de Rodalies, elaborat pel Ministeri de Foment i aprovat el 2009, és el docu-
ment que defineix i programa les actuacions a la xarxa ferroviària de rodalies. Preveu 
una inversió de 4.000 milions d’euros. Els objectius generals del Pla són dotar de més 
qualitat el servei amb la modernització i millora de la infraestructura; augmentar la 
capacitat de transport amb l’ampliació de la xarxa actual, més circulacions diàries 
i trens amb més places; i optimitzar el sistema de serveis amb un nou esquema de 
funcionament de la xarxa..
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FIGURA 187 | LONGITUD DE LES XARXES DE METRO, TRAMVIA I FGC A BAR-
CELONA
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FIGURA 188 | LONGITUD DE LES XARXES DE METRO, TRAMVIA I FGC A L’ÀM-
BIT DE L’ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT
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La planificació de la mobilitat

El Parlament de Catalunya va aprovar, el juny del 2003, la Llei de mobili-

tat, principal referent en la planificació de la mobilitat per avançar cap a 

un nou model de mobilitat més sostenible, segura i eficient, que prioritzi 

els mitjans de transport públic col·lectiu i els de baix impacte ambiental i 

social, com els desplaçaments a peu i bicicleta. 

Aquesta llei preveu diferents instruments de planificació que a Barcelona 

es materialitzen en el Pla director de mobilitat (PDM) de la Regió Metropo-

litana de Barcelona, elaborat per l’ATM, i el Pla de mobilitat urbana de Bar-

celona (PMU), redactat per l’Ajuntament de Barcelona, així com el nou Pla 

director d’infraestructures (PDI). El PDM, aprovat definitivament el 2008, 

estableix línies directrius d’actuació en matèria de gestió de la mobilitat 

a la RMB amb l’objectiu d’assolir aquest nou model de mobilitat, i es con-

solida com a document marc en el qual es proposen diverses actuacions 

que uns instruments específics -com és el cas del PMU de Barcelona-, han 

d’integrar. 

Pel que fa concretament als continguts del Pla de mobilitat de Barcelona, 

en aquest document es proposa introduir un canvi ambiciós en les pautes 

de mobilitat de la ciutat per tal d’aconseguir una reducció significativa de 

les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de contaminants locals (NOx i 

PM10), i de garantir la mobilitat amb uns nivells tolerables de congestió del 

trànsit. Es tracta, en definitiva, de configurar un model de mobilitat on la 

xarxa de transport públic i els desplaçaments a peu i en bicicleta absor-

beixen, aproximadament, el 95% de l’increment de mobilitat previst per a 

l’any 2018; uns 2,4 milions de viatges.

En aquest sentit, i per tal d’invertir la tendència actual, el PMU proposa 

reduir la utilització dels mitjans privats i fomentar la quota d’“ecomobili-

tat” (a peu i amb bici), per arribar l’any 2018 a un nou repartiment modal: 

35% a peu i amb bici, 38% en transport públic col·lectiu i 27% en cotxe. Per 

assolir aquest objectiu caldrà actuar en els àmbits següents: 
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En els desplaçaments interns:
 - Incrementar en més del 50% la mobilitat a peu i amb bici (1.200.000 

viatges).

 - Augmentar l’ús del transport públic (400.000 viatges).

 - Reduir un 9% la mobilitat en transport privat (100.000 viatges).

En els desplaçaments de connexió:
 - Incrementar en un 70% l’ús del transport públic (800.000 viatges).

 - Contenció dels desplaçaments en vehicles privats.

Des d’una perspectiva socioambiental, el compliment d’aquests objectius 

es traduirà en:

 - Un augment del pes del transport públic i no motoritzat de passatgers 

fins al 73%.

 - Un increment del transport públic fins al 38% del total.

 - La reducció del consum energètic de la mobilitat per habitant en un 

11,49% respecte del 2006. 

 - Disminuir un 27,03% les emissions de diòxid de carboni. 

 - Disminuir en un 25% les víctimes mortals per accidents a les carrete-

res.

TAULA 49 | ESTIMACIÓ DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES XARXES DE TRAMVIA, 
METRO I FGC

Municipi de Barcelona EMT

Xarxa existent Xarxa proposada Xarxa existent Xarxa proposada

Longitud 
[km]

Estacions 
[n]

Longitud 
[km]

Estacions 
[n]

Longitud 
[km]

Estacions 
[n]

Longitud 
[km]

Estacions 
[n]

Tramvia 14 27 6,7 10 29 56 36 40

Metro 74 93 36 42 86 121 77 80

FGC 13 21 18 16 23 26 18 18

RENFE         467* 107* 202* 44*

 *dades referents a tota la RMB

FIGURA 189 | REPARTIMENT MODAL OBJECTIU DEL PMU DE BARCELONA
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Font: Ajuntament de Barcelona
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FIGURA 190 | MAPES DE FUTURES INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES A BARCELONA
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FIGURA 191 | 
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FIGURA 192 | 
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2.9.4 - LES INFRAESTRUCTURES DE 
TRACTAMENT DE RESIDUS

El Pla d’instal·lacions del Programa metropolità de gestió de residus muni-

cipals 2009-2016 (PMGRM) és el document que planteja les intervencions 

a dur a terme en aquest període en matèria d’equipaments de gestió i 

tractament de residus en aquest àmbit territorial. Les actuacions previstes 

són les següents:

Actuacions sobre instal·lacions actuals:

 - Actuacions diverses sobre els ecoparcs 1 i 2 per a maximitzar-ne la 

capacitat de tractament de FORM (fracció orgànica dels residus mu-

nicipals).

 - Actuacions diverses sobre l’Ecoparc 1 per a adequar la instal·lació a la 

seva funció educativa.

 - Millores d’adaptació de la Planta de Valoració Energètica (PVEB) perquè 

tinguin la capacitat de valoritzar els rebuigs dels ecoparcs.

Noves instal·lacions proposades

 - Dues deixalleries mòbils i promoció de deixalleries fixes.

 - Centre d’intercanvi d’objectes entre particulars.

 - Nova planta metropolitana de triatge d’ERE (envasos lleugers).

 - Nova planta metropolitana de tractament de residus voluminosos.

 - Nova planta de tractament del rebuig (fluxos no tractats).

 - Ampliació i modernització de la valorització energètica i altres actua-

cions, que permetin el tractament del rebuig excedent no tractat a la 

PVEB.

 - Restauració de pedreres amb bales de rebuig.

Aquestes noves instal·lacions, juntament amb el conjunt de mesures plan-

tejades en el Programa de gestió de residus municipals a Catalunya 2007-

2012 (PROGREMIC), responen als objectius que es volen assolir en matèria 

de recollida selectiva en aquest mateix programa d’àmbit català.

TAULA 50 | OBJECTIUS DE VALORITZACIÓ I ALTRES OBJECTIUS DEL PROGRE-
MIC 2007-2012

Objectius de valorització del PROGREMIC 2007-2012

MO 55%

P/C 75%

Vidre 75%

ERE 25%

Altres 25%

Altres objectius del PROGREMIC 2007-2010

Altres 
RVOL 
Piles 
RAEE

40% de recollida selectiva 
20% de valorització material 

25% de recollida selectiva 
Objectius del Real decret 208/2005
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FIGURA 193 | MODEL GENERAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE L’EMSHTR

Envasos
Lleugers/FIRM

RESTA

FORM

Voluminosos
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(bioestabilització)

Valorització
energètica

Electricitat i
district heating

Valorització
escòries

Estabilitzat
de RESTA

Materials
recuperats

Compost FORM

D.C. Cendres
volants

Restauració de
predreres amb bales

Deposició controlada

Mecànic biològic
(digestió i/o
compostatge)

Triatge - trituració

Triatge

Vidre

Paper i cartró

Font: EMSHTR

Per a cadascuna de les diferents fraccions bàsiques i d’acord amb els 

objectius del Programa metropolità de gestió de residus municipals 

(PMGRM).

EL NOU MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

L’any 2009 l’Ajuntament va promoure una nova contracta de neteja i gestió 

de residus per al període 2009-2017 que reforça el foment de la recollida 

selectiva i la reducció de la fracció rebuig. Incrementa el nombre de con-

tenidors de paper, vidre i envasos en més d’un 50% i s’estén la recollida 

d’orgànica a tota la ciutat amb contenidor separat per a minimitzar el per-

centatge d’impropis.

Es reforça també el compromís ambiental per a millorar l’eficiència i l’efi-

càcia dels processos i avançar en l’aprofitament dels recursos que no han 

finalitzat el seu cicle de vida. Planteja també la introducció en la flota de 

vehicles de combustibles menys contaminants (biodièsel, gas natural, tec-

nologia híbrida, elèctrics), així com augmentar l’ús d’aigua procedent de re-

cursos alternatius i no aptes per al consum humà (freàtics), reduir el soroll i 

avançar en la utilització de les millors tecnologies disponibles.

La nova contracta facilita la disposició dels residus municipals en els con-

tenidors -especialment en el cas dels de recollida selectiva-, motiu pel qual 

arriba a una ràtio d’un contenidor de paper, vidre i envasos per cada 500 ha-

bitants. Incorpora igualment contenidors ergonòmics, amb alçades de boca, 

de nansa i de pedal que facilitin poder-los obrir i fer servir a les persones 

amb dificultats de mobilitat o moviment.

L’extensió de la recollida de matèria orgànica al conjunt de la ciutat es fa 

mitjançant contenidors separats (5.400 en total) que han permès incremen-

tar la capacitat de 2.718 m3 a 9.722 m3. En aquest nou desplegament no 

s’utilitzen, per tant, els contenidors bicompartimentats.

Pel que fa a la recollida comercial, l’objectiu és incorporar la recollida de 

la fracció orgànica a tots els productors -restaurants, fruiteries, mercats, 

escoles, etc.- amb l’any 2011 com a horitzó per a assolir la plena aplicació. 

Respecte a la recollida als mercats, s’ha impulsat també un nou model de 

gestió de residus als quaranta equipaments de la ciutat.
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TAULA 51 | SITUACIÓ FUTURA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 2009-2012

Situació futura de la recollida selectiva 2009-2012

Objectius On som (2009) On anem (2009)

Selectiva · Consolidació serveis 
de recollida selectiva 
· Reciclatge i valorització 
dels residus 
· 34% de recollida selectiva, 
66% de rebuig

· Sostenibilitat dels 
serveis:<emissions (CO2, 
acústica, gas contaminants) i 
consums d’aigua 
· Minimització dels residus 
· 50% de recollida selectiva, 
50% de rebuig

Orgànica Extensió de la recollida 
orgànica, 27,5%

Augmentar la recollida 
d’orgànica, 55%

Impropis 31,6% d'impropis a l'orgànica 
en recollida domiciliària

<15% d'impropis a l’orgànica en 
recollida domiciliària

Contenidors 7.174 selectiva (punts triples 
i orgànica), 4.164 bicomparti-
mentats, 12.270 rebuig

10.710 selectiva (punts triples), 
5.401 orgànica, 10.803 rebuig

Vehicles Eficiència funcional 949 vehicles 
(90% gasolina / gasoil, 7% gas, 
3% elèctric / híbrid)

Eficiència ambiental 1.140 
vehicles (35% biodièsel, 35% 
gas, 3% elèctric)

Neteja de 
carrers

Increment de la qualitat 
en el servei

Corresponsabilitat i sostenibili-
tat. Flexibilitat del servei

OBJECTIUS I OBLIGACIONS DEL MODEL DE RECOLLIDA 
SELECTIVA 

El Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012, i 

el Programa de gestió de residus municipals (PROGREMIC 2007-2012), esta-

bleixen uns objectius de valorització de residus per a l’any 2012 a fi d’avan-

çar en la recollida selectiva de totes les fraccions i reduir progressivament 

la fracció rebuig (55% per a la matèria orgànica, 75% per al paper, 75% per 

al vidre i 25% per als envasos lleugers). El Programa metropolità de gestió 

de residus municipals (PMGRM) marca uns objectius  de valorització o reci-

clatge que són similars als del PROGREMIC.

La Llei 6/1993 de Catalunya, reguladora de residus, d’altra banda, i les seves 

posteriors modificacions, fixa el fet obligatori de dur a terme la recollida 

diferenciada de la fracció orgànica i determina també la responsabilitat dels 

comerços en la gestió dels residus que generen. El Reial decret 208/2005 

sobre aparells elèctrics i electrònics i els seus residus, obliga els municipis 

a recollir selectivament quatre quilos per habitant i any d’aquests residus 

d’origen domiciliari.
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3.1 - L’àmbit d’anàlisi 
El plantejament de l’estudi

L’àmbit objecte de diagnosi i anàlisi en aquest capítol són els serveis i 

equipaments municipals, valoració que incorpora també la concreció dels 

elements i eines d’actuació que han de permetre definir una estratègia 

energètica sostenible i coherent amb els objectius adquirits per la ciutat 

a escala internacional. 

Si bé l’estudi s’ha centrat en la qüestió energètica, l’anàlisi s’ha abordat des 

d’una perspectiva transversal que ha buscat la complicitat i col·laboració 

dels diferents sectors i departaments implicats. Així, durant l’elaboració, 

s’han tingut en compte la resta de plans i programes de l’Ajuntament que 

també tenen una derivada energètica -planificació del Verd Urbà, el Pla de 

mobilitat urbana, el Pla director d’infraestructures, el Projecte d’avaluació 

de la qualitat de subministrament energètic o el Pla de turisme o el Pro-

grama ajuntament+sostenible, entre altres- a fi de definir una estratègia 

municipal el més coherent i eficaç possible.

Els sectors que s’inclouen són els edificis i equipaments, les flotes de vehi-

cles (pròpies o de les diferents contractes municipals), l’enllumenat públic, 

les fonts, el clavegueram i, en general, totes les infraestructures o serveis 

dirigits als ciutadans. De cadascun, se n’han recopilat les dades necessàri-

es per a fer-ne una avaluació acurada i proposar mesures encaminades a 

reduir el consum, millorar l’eficiència i minimitzar els impactes. L’elabora-

ció d’aquests inventaris s’ha dut a terme a partir de dades aportades per 

diferents departaments de l’Ajuntament36. 

36. Val a dir que l’accés a les dades no sempre ha estat possible, i que la qualitat 
d’aquestes dades difereix en funció de l’origen que tinguin. Per aquest motiu, s’han 
hagut d’homogeneïtzar abans de tractar-les i fer ràtios i comparacions.
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Els criteris aplicats

L’Ajuntament de Barcelona, per portar a terme les activitats en què té 

competència, disposa d’una xarxa d’equipaments repartida per la ciutat 

-oficines, escoles, poliesportius, museus...-, constituïda per edificis en rè-

gim de propietat o de lloguer, que estan gestionats per serveis locals o 

empreses municipals.

La informació sobre el consum d’aquests edificis s’extreia en anteriors 

balanços de la part del consum global d’edificis estudiats, de les dades 

globals de facturació de la ciutat i de simulacions. En aquest PECQ, en 

canvi, la diferenciació que s’ha fet entre consums de ciutat i consums mu-

nicipals ha facilitat que la recollida i anàlisi de les dades necessàries per 

a fer la diagnosi d’aquest sector hagi estat més acurada. Així, per a l’any 

2008 (any de referència del PECQ) les dades s’han obtingut a partir de les 

dades de facturació que l’Ajuntament de Barcelona centralitza en el Sec-

tor de Serveis Generals i altres dependències municipals que porten un 

control propi dels seus consums energètics, procediment que ha permès 

tenir una fotografia més precisa de la situació actual. 

S’ha de destacar que molts instituts dels quals l’Ajuntament n’és el titular 

principal, disposen d’un sistema propi de gestió al qual no sempre és fàcil 

accedir-hi, motiu pel qual en els propers anys s’ha de continuar treballant 

en la recerca de més dades per a millorar el nivell de precisió de les dades 

i dels balanços energètics finals.

Segons les dades de consum que més endavant es presenten, aquest sec-

tor és un dels que té més potencial d’actuació en matèria d’estalvi, efici-

ència i implantació d’energies renovables. Per aquest motiu, s’ha elaborat 

un pla específic d’actuació amb entitat pròpia: el Pla d’estalvi i millora 

energètica als edificis municipals (PEMEEM). El PEMEEM, que té entitat 

pròpia dins del PECQ, esdevé d’aquesta manera un dels pilars de l’estratè-

gia d’actuació de l’Ajuntament, i les mesures i propostes que s’hi recullen 

han de permetre reduir de manera significativa -i amb una inversió econò-

mica raonable- les emissions corresponents a l’àmbit municipal.

Pel que fa a les flotes de vehicles municipals, cal distingir entre les que són 

pròpies de l’Ajuntament -la flota de representació, la de la Guàrdia Urbana 

o la dels Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis, entre altres-, de les 

contractades per l’Ajuntament per a prestar serveis públics, com ara les 

corresponents a la contracta d’enllumenat o la contracta de recollida de 

residus i neteja. Aquesta última és la que presenta un impacte més gran 

pel que fa al consum energètic i les emissions de GEH, motiu pel qual se li 

dóna un tractament diferenciat de la resta de flotes municipals. 

Per a confeccionar el balanç energètic, s’han recollit els consums especí-

fics de combustibles líquids (en litres o Nm3) i d’electricitat dels diferents 

vehicles en servei, cosa que ha permès identificar fàcilment els usos que 

poden ser repensats i calcular les emissions de CO2 associades. S’han 

considerat també els consums específics i el nombre de quilòmetres re-

correguts. 

Finalment, i amb relació a la resta de serveis –l’enllumenat, la semaforit-

zació, la senyalització viària, les fonts, el clavegueram, el verd urbà i les 

platges- s’han valorat les dades procedents bàsicament de la facturació 

dels consums. 
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3.2 - El consum d’energia
3.2.1 -  EL CONSUM PER SECTORS I FONTS D’ENERGIA

L’anàlisi del comportament energètic d’un determinat sistema humà és 

una tasca complexa, amb un grau d’objectivitat que està condicionat pels 

límits físics de l’àmbit que s’estudia. Així, analitzar el consum d’un sub-

sistema (els serveis municipals respecte de la ciutat, en aquest cas) pot 

portar a vegades a conclusions oposades. 

L’any 2008, els serveis municipals van consumir 472.250,98 MWh, quanti-

tat que representa un 2,78% del consum total de la ciutat. Pel que fa a les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’impacte sobre el global de ciutat 

va ser del 2,09%, és a dir, 84.799,71 t de GEH. Tot i no ser uns valors exces-

sivament elevats en termes relatius, sí que ho són en termes absoluts, per 

la qual cosa cal aprofundir en saber quin és el comportament energètic i 

en millorar l’eficiència d’aquests serveis. La part principal d’aquesta ener-

gia la van consumir els edificis municipals, amb un 52,0% del total, mentre 

que l’enllumenat públic va representar un 20,1%, la flota de recollida de 

residus, el 15,8%, i els serveis municipals i les altres flotes, un 8,8% i un 

3,4%, respectivament.

L’elevat percentatge dels edificis –a causa, sobretot, del gran nombre 

d’equipaments municipals en funcionament-, porta a concloure que 

aquest sector té encara un potencial d’estalvi força elevat. A diferència, en 

canvi, de l’enllumenat, els serveis i les flotes de vehicles, que han anat re-

duint progressivament els seus, gràcies a les actuacions de manteniment 

dutes a terme en els darrers anys i a la renovació tecnològica dels dife-

rents materials i elements emprats. Cal tenir en compte que aquesta ca-

pacitat d’incorporar les millors tecnologies disponibles és menys flexible 

en els edificis per diferents raons -sobretot de tipus econòmic-, fet que ha 

comportat l’estancament del sector en una ineficiència gairebé endèmica.

FIGURA 194 | COMPARACIÓ DEL CONSUM MUNICIPAL AMB EL CONSUM 
TOTAL DE LA CIUTAT

Programa Ciutat: 
16.553,7 GWh

Programa Municipal: 
448,1 GWh

Total Ciutat:
17.001,78 GWh

Si es fa l’anàlisi per fonts d’energia, l’electricitat va ser el vector més uti-

litzat, amb un 58,3%, valor coherent amb el nivell de consum energètic 

dels edificis, de l’enllumenat i de la majoria de serveis públics (semàfors, 

bombaments, etc.). El gas natural va representar el 24,6%, a causa, sobre-

tot, del consum dels edificis i, en part, de la flota de recollida de residus. 

El gasoil, d’altra banda, va representar el 13,6%, ja que és el vector més 

comú en els vehicles municipals, tot i que també està present en alguna 

instal·lació de calefacció. El gas natural liquat, amb un 1,8%, i la gasolina, 

amb un 0,4%, ambdós utilitzats exclusivament en flotes, van representar 

fraccions marginals. Destaca l’aportació de l’energia solar tèrmica amb un 

1,4%, valor gens menyspreable si es considera que pràcticament només 

cobreix demandes d’aigua calenta sanitària.
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La generalització de l’ús del gasoil en la flota municipal és un reflex de la 

tendència general que ha experimentat el conjunt del parc mòbil. La inten-

sa dieselització experimentada en els darrers anys ha millorat l’eficiència 

energètica en conjunt (el cicle Dièsel és termodinàmicament més eficient 

que el cicle Otto, emprat en els vehicles propulsats per gasolina o gas 

natural), però ha revertit en un empitjorament de la qualitat de l’aire per 

l’augment de la concentració d’NOx i PM10, principalment. Com en el cas 

d’altres sectors, aquest té un gran potencial d’actuació i d’exemplificació 

pel que fa a la ciutadania.

FIGURA 195 | DISTRIBUCIÓ DELS CONSUMS ENERGÈTICS MUNICIPALS, PER 
SECTORS (2008)

Serveis 8,8 %

Edificis 52,0 %

Enllumenat 20,1 %

Flotes altres 3,4 %

Flota residus 15,8 %

Consum total d’energia del Programa Municipal [MWh]

Serveis 8,8 % 41.328,81

Edificis 52,0 % 245.464,53

Flotes altres 3,4 % 16.042,93

Flota residus 15,8 % 74.402,49

Enllumenat 20,1 % 95.012,22

Total 472.250,98
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FIGURA 196 | DISTRIBUCIÓ DELS CONSUMS ENERGÈTICS MUNICIPALS, PER 
VECTOR ENERGÈTIC (2008)

Electricitat 58,3 %

Solar tèrmica 1,4 %

Gasoil 13,6 %

Gasolina 0,4 %
GNL 1,8 %

Gas natural 24,6 %

Consum total d’energia del Programa Municipal

Vector Consum [MWh] Fracció

Electricitat 275.141,61 58,3 %

Gas natural 116.006,30 24,6 %

Gasoil 64.165,43 13,6 %

Gasolina 1.799,49 0,4 %

GNL 8.496,11 1,8 %

Solar tèrmica 6.642,03 1,4 %

Total 472.250,98

FIGURA 197 | DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ELÈCTRIC MUNICIPAL, PER SECTORS 
(2008)

Altres (ventilació de túnels, 
Bicing i verd urbà) 0,8 %

Edificis 50,4 %

Semàfors 4,6 %

Serveis Rondes 6,3 %

Fonts 1,7 %

Clavegueram + Interceptors clavegueram 1,6 %

Enllumenat 34,5 %
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FIGURA 198 | PROCEDÈNCIA DE L’ENERGIA CONSUMIDA EN ELS SERVEIS MUNICIPALS DE BARCELONA, SEGONS EL MIX ELÈCTRIC CATALÀ. DIAGRAMA DE SANKEY (2008)

ORÍGEN DESTÍPROPORCIÓ

Edificis: 245.464,5 MWh (52,0 %)

Enllumenat públic: 95.012,2 MWh (20,1 %)

Flota residus:  74.402,5 MWh (15,8 %)

Flota altres: 16.042,9 MWh (3,4 %)

Serveis: 41.328,8 MWh (8,8 %)

Electricitat endògena: RSU: 6.117,4 MWh

Electrictat endògena: renovables (FV, biogàs, minihidràulica): 820,4 MWh

Electrictat endògena: gas natural: 179.207,2 MWh

Electricitat exògena: gas natural: 21.242,9 MWh

Electricitat exògena: nuclear: 45.324,1 MWh

Electricitat exògena: altres fòssils (carbó, fuel-oil, França): 12.465,1 MWh

Electricitat exògena: gran hidràulica: 6.683,4 MWh12.465,1 MWh

Electricitat exògena: RSI/RSU: 199,1 MWh

Electrictat exògena: renovables (eòlica, FV, minihidràulica, biomassa): 3.082,1 MWh

Gas natural:  116.006,3 MWh

Gasoil: 64.165,4 MWh

Gasolina: 1.799,5 MWh

GNL: 8.496,1 MWh

Solar tèrmica:  6.642 MWh
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3.2.2 - LES TENDÈNCIES EN EL CONSUM

Globalment, Barcelona té una elevada dependència del gas natural, degut  

sobretot a la presència -a la ciutat o a tocar dels seus límits administra-

tius- de diverses instal·lacions de cicle combinat alimentades amb aquest 

combustible. Aquest fet té com a contrapartida positiva que eleva la quota 

d’autogeneració elèctrica37 fins a un 68%, si bé posa de manifest l’escassa 

diversificació del mix energètic local, fortament dependent dels recursos 

d’origen fòssil. 

Atès que la capacitat d’intervenció sobre el mix elèctrics local o nacional 

supera les possibilitats de la gestió municipal, les actuacions per millorar 

l’eficiència energètica i incorporar les fonts d’energia renovable de caràc-

ter bottom-up (és a dir, des de la iniciativa ciutadana o de l’Administració 

local) en els serveis municipals són factors clau per a disminuir la de-

pendència energètica. La normalització de les tecnologies solars tèrmica i 

fotovoltaica gràcies al suport polític municipal -posat de manifest a través 

de les ordenances aprovades durant els darrers anys-, ha significat un 

revulsiu en la percepció del potencial d’aquesta font d’energia que cal 

aprofitar per anar més enllà en l’autoabastament renovable.

Si es comparen els consums de l’any base 2008 amb els dels anys prece-

dents, entre els anys 1999 i 2007 s’observa una tendència al creixement 

que arriba fins al 28%. Aquest increment es produeix, bàsicament, en el 

sector edificis, pel fet que amplia la seva superfície de servei (i el consum 

energètic associat, naturalment) amb el pas dels anys. En canvi, l’enllu-

menat públic, tot i incrementar la potència instal·lada, redueix el consum 

arran dels canvis tecnològics i les millores introduïdes. Quant a les flotes 

de vehicles, i per motius metodològics, es considera que el consum s’ha 

mantingut més o menys estable en els darrers anys, amb uns nivells equi-

valents al del 2008. En tot cas, el gros del consum de les flotes correspon 

37. Es considera com a “autogeneració” la electricitat generada en centrals elèctri-
ques que operen en el territori de Barcelona i a la desembocadura del Besòs a Sant 
Adrià (Zona Fòrum). 

a la flota de vehicles de recollida de residus, que va ser operada per la 

mateixa contracta des de l’any 2001, amb un consum anual d’energia més 

o menys similar.

Es constata així que el consum energètic dels serveis municipals avança 

en paral·lel amb el consum global de la ciutat. El percentatge del consum 

municipal representa cada any un 2,5% sobre el total, aproximadament, 

sense presentar grans variacions entre anys. L’any 2008 però, aquest per-

centatge va ser lleugerament superior a la mitjana, degut principalment a 

la davallada del consum global de la ciutat i al manteniment dels nivells 

de consum municipals. Des d’un punt de vista energètic, per tant, la ciutat 

reacciona a la necessitat de serveis derivada del creixement que té.

FIGURA 199 | EVOLUCIÓ DELS CONSUMS MUNICIPALS I DE LA SEVA PROPOR-
CIÓ SOBRE EL CONSUM TOTAL DE LA CIUTAT (1999-2008)
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L’augment del consum energètic evoluciona igualment en paral·lel al crei-

xement d’altres indicadors que mesuren l’activitat de la ciutat. En els dar-

rers deu anys la població ha crescut un 7,5%, mentre que el PIB ho ha 

fet en un 58,8%, tendència que explica la demanda superior de serveis 

públics i la consegüent despesa energètica afegida. Aquest creixement 

superior del PIB per sobre del consum energètic, no obstant això, redunda 

positivament en una intensitat energètica inferior dels serveis municipals. 

Si bé la lectura de la intensitat energètica municipal no s’ha de fer de la 

mateixa manera que la de la intensitat energètica global, continua sent 

una dada positiva. 

FIGURA 200 | EVOLUCIÓ D’INDICADORS SOCIOECONÒMICS DE LA CIUTAT I 
DEL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPAL PER CÀPITA (1999-2008)
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3.3 - La generació d’energia
3.3.1 -  LA QUOTA D’AUTOGENERACIÓ

L’autogeneració és la producció d’energia elèctrica o tèrmica en equi-

paments de gestió municipal, habitualment edificis. L’any 2008 hi havia 

instal·lacions solar tèrmiques i fotovoltaiques, -així com una minieòlica 

sense producció comptabilitzable- que contribuïen a l’“autogeneració” 

municipal d’energia.

Aquesta tipologia d’instal·lacions poden cobrir les demandes d’electricitat 

(emprant la xarxa com a emmagatzematge) i certes demandes tèrmiques 

dels edificis (aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració). És per això 

que en aquesta diagnosi no s’inclou el conjunt de consums energètics que 

fan referència a les flotes, ja que el tipus d’instal·lacions de generació local 

no preveuen els combustibles emprats per aquest sector. Per tant, l’àmbit 

d’estudi se circumscriu als edificis municipals i als serveis municipals.

TAULA 52 | QUOTES D’AUTOGENERACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS I SERVEIS 
MUNICIPALS (2008)

Consums Edificis i Serveis Municipals - Any 2008

[MWh]

Consum elèctric comprats a xarxa 270.230,92 

Consum tèrmic (gas natural en edificis) comprat a xarxa 98.290,57 

Solar tèrmica generada en instal·lacions municipals 6.642,03 

Solar fotovoltaica generada en instal·lacions municipals* -1.731,34 

Total consum sectors 373.432,19 
* Producció bolcada a xarxa

La quota d’autogeneració és del 2,24%, corresponent a les fraccions 

d’energia solar tèrmica i fotovoltaica produïdes en instal·lacions munici-

pals. Les demandes tèrmiques (calefacció, refrigeració, aigua calenta sa-

nitària) que presenten els edificis municipals són habitualment cobertes 

amb calderes de gas natural o amb bombes de calor equipades amb com-

pressors elèctrics.

FIGURA 201 | QUOTES D’AUTOGENERACIÓ ENERGÈTICA EN ELS CONSUMS 
DELS SERVEIS MUNICIPALS (2008)

Consum elèctric serveis
municipals xarxa 71,57 %

Consum Gas natural
(edificis) xarxa 26,20 %

Autogeneració Solar tèrmica 1,77 %

Autogeneració Solar 
fotovoltaica 0,46 %
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3.3.2 - L’APORTACIÓ PER FONTS D’ENERGIA RENOVABLE

L’energia solar fotovoltaica

L’any 2008 hi havia a Barcelona 39 instal·lacions solars fotovoltaiques en 

equipaments municipals, amb una potència total d’1,6 MWp i una produc-

ció anual de 1.700 MWh d’electricitat. Aquesta energia s’injecta a la xarxa 

elèctrica general amb la corresponent contrapartida econòmica.

La majoria d’aquestes instal·lacions estan ubicades en centres sociocul-

turals i escolars (biblioteques, centres cívics, escoles, instituts, etc.) amb 

l’objectiu d’aprofitar també el valor pedagògic i demostratiu que aporta 

pel que fa a la ciutadania.

Si bé la flexibilitat de la tecnologia permet diversificar i atomitzar la potèn-

cia total en petites centrals distribuïdes per tota la ciutat, el percentatge 

principal de potència instal·lada recau en el conjunt de pèrgoles situades 

a la zona Fòrum -classificat com a “singular”-, que concentra el 66% de la 

potència i de la producció que se’n deriva.

FIGURA 202 | INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES MUNICIPALS A 
BARCELONA (2008)

� % Centres d’estudis
� % Centres Socioculturals
� % Solar Administratives
� % Serveis
� % Singulars
� % Altres

Tipus ubicació Nombre [n] Potència [kWp]

Centres d’estudis 13 97,58

Centres Socioculturals 15 145,03

Solar Administratives 4 93,34

Serveis 1 32,00

Singulars 2 1.090,00

Altres 4 192,60

Total 39 1.650,55
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L’energia solar tèrmica

A Barcelona, la normativa local que regula la cobertura de les necessi-

tats d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar tèrmica en edificis 

és més estricta que la de caràcter estatal. Aquest fet s’explica perquè 

la ciutat té, des de l’agost del 2000, una Ordenança solar tèrmica (OST) 

emmarcada dins l’Ordenança general de medi ambient urbà de Barcelona.

L’aprovació i compliment de l’OST ha significat normalitzar la presència de 

l’energia solar tèrmica a la ciutat i haver instal·lat més de 60.000 m2 de 

captador en deu anys. Alhora, ha comportat un efecte dominó d’aprovació 

d’ordenances solars locals arreu del territori espanyol, que va culminar 

l’any 2006 amb la incorporació de l’obligació d’instal·lar sistemes solars 

tèrmics en el Código Técnico de la Edificación.

Aquest fet s’ha traduït en una presència creixent de sistemes de captació 

en edificis municipals, construïts o rehabilitats en els darrers deu anys. Cal 

tenir en compte també les nombroses instal·lacions solars tèrmiques que 

s’han executat de manera voluntària, fins i tot abans de l’entrada en vigor 

de l’OST, quan ja hi havia instal·lats a Barcelona 1.650 m2 de captadors. 

Aquests sistemes han estat promoguts des de diferents entitats munici-

pals, com el Patronat Municipal de l’Habitatge o en el marc de campanyes 

com “Barcelona, posa’t guapa”.

Entre les instal·lacions voluntàries destaquen les que s’han projectat per 

a cobrir altres demandes més enllà de l’aigua calenta sanitària (ACS), com 

les de calefacció o refrigeració amb màquines d’absorció. Aquestes instal-

lacions tenen una clara vocació demostrativa i d’investigació i desenvolu-

pament, a fi d’estudiar-ne la viabilitat i replicabilitat en contextos de mer-

cat més favorables. En total, l’any 2008 hi havia 110 instal·lacions solars 

tèrmiques municipals d’aquest tipus, amb una superfície de captació de 

8.233 m2, el que representava més d’un 10% del total de la superfície de 

captació de la ciutat.

FIGURA 203 | EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA A 
LA CIUTAT DE BARCELONA (1999-2008)
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Una part important de la superfície de captació solar tèrmica munici-

pal està ubicada en edificis d’habitatges públics. Ara bé, el PECQ només 

comptabilitza els consums que corresponen a instal·lacions la facturació 

de les quals va a càrrec de l’Ajuntament. Per tant, només en termes ab-

soluts d’autogeneració, es pot considerar que el 21% d’aquesta energia 

tèrmica (la que no està situada sobre habitatge) representa una reducció 

real de la facturació energètica d’edificis i equipaments municipals.

Tanmateix, no s’ha d’obviar l’esforç que fan les empreses promotores 

d’habitatge públic pel que fa als aspectes d’integració d’energies reno-

vables i eficiència energètica en els seus projectes, i és per això que en 

aquesta anàlisi també es comptabilitza el global de superfície i producció 

solar tèrmica instal·lada en aquests edificis.
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FIGURA 204 |  INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES MUNICIPALS INSTAL-
LADES I EN PROJECTE A BARCELONA (2008)

� % Aquarteraments
� % Centres d’estudis
� % Centres Socioculturals
� % Equipament esportiu
� % Habitatge
� % Serveis
� % Sociosanitari

Nombre Superfície de 
captació [m2]

Producció       
[kWh/any]

Aquarteraments 2 123,20 98.560

Centres d’estudis 17 367,80 294.240

Centres Socioculturals 2 117,00 93.600

Equipament esportiu 6 665,00 593.200

Habitatge 77 6.540,55 5.226.440

Serveis 3 119,25 95.400

Sociosanitari 3 300,74 240.592

Total 110 8.233,54 6.642.032
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L’energia minieòlica

A diferència de l’energia solar, la tecnologia minieòlica no ha tingut en els 

darrers anys un marc regulador propi que n’hagi afavorit la generalització. 

A aquest fet, cal afegir-hi certes servituds pròpies de la tecnologia com 

la transmissió de vibracions sobre l’estructura de l’edifici associades al 

seu funcionament o la major complexitat de desenvolupament tècnic dels 

aerogeneradors si es compara amb altres sistemes. 

En aquest sentit, l’any 2007 es va promoure la instal·lació d’un sistema 

pilot mixt eòlico-fotovoltaic a la coberta d’un edifici públic  d’habitatges, 

amb una potència eòlica de 10 kWe i una potència fotovoltaica de 34 kWp, 

i del que s’espera que es repliqui en el futur.
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3.4 - Les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle
Com a signant del Pacte d’Alcaldes38, l’Ajuntament de Barcelona s’ha 

compromès a reduir un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

(GEH) de tots els serveis que estiguin sota la seva gestió directa. Per a 

definir aquest escenari de reducció, s’ha adoptat el 2008 com a any base.

Els serveis municipals van emetre aquest any 84.402,6 t, un 50% proce-

dents del consum dels edificis. Per vectors energètics, el consum d’elec-

tricitat va comportar gairebé el 60% de les emissions, mentre que el de 

gas natural i gasoil un 20% cadascun, aproximadament (el gasoil, però, va 

representar el 14% de l’energia consumida).

El paral·lelisme entre l’evolució dels consums energètics municipals i les 

emissions de GEH és notable. Tot i això, les emissions presenten un creixe-

ment del 24% en el període 1999-2008, mentre que el consum del mateix 

període va ser un 28% més elevat. Aquesta diferència rau en els canvis 

tecnològics introduïts en els nous serveis i edificis, els quals han reduït les 

ràtios d’emissió per unitat d’energia consumida. En relació amb l’augment 

del PIB, la intensitat d’emissions dels serveis municipals s’ha reduït pro-

gressivament en els darrers anys, fet que ha compensat l’increment de les 

emissions municipals per càpita.

38.  La Unió Europa va adoptar el març de 2007 el paquet de mesures Energia per 
a un món que canvia, amb el qual es va comprometre de manera unilateral a reduir 
les emissions de CO2 un 20% abans del 2020, incrementant en un 20% l’eficiència 
energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts 
renovables. 
Arran d’aquest compromís, la Comissió Europea va impulsar el Pacte entre alcaldes 
(Covenant of Mayors), una iniciativa que vol portar a escala local aquest repte amb la 
participació activa del conjunt de la ciutadania. El Pacte va néixer després d’un procés 
no formal de consultes amb moltes ciutats europees, i està obert a qualsevol municipi 
sigui quina sigui la seva dimensió.

FIGURA 205 | EMISSIONS DE GEH A CAUSA DELS SERVEIS MUNICIPALS, PER 
SERVEIS (2008)

Edificis 50,0 %

Serveis 7,1 %

Flota residus 21,9 %

Enllumenat 16,1 %

Flotes altres 4,9 %

Emissions de GEH dels serveis municipals - 2008

Àrea [tCO2/any]

Serveis 7,1 % 5.988,42

Edificis 50,0 % 42.394,86

Flotes altres 4,9 % 4.126,80

Flota residus 21,9 % 18.254,44

Enllumenat 16,1 % 13.638,05

Total 84.402,58
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FIGURA 206 | EMISSIONS DE GEH A CAUSA DELS SERVEIS MUNICIPALS, PER 
VECTORS ENERGÈTICS (2008)

Electricitat 56,5 %

Gasolina 0,5 %

Gas natural 20,8 %

Gasoil 19,8 %

GNL 2,3 %

Emissions de GEH dels serveis municipals - 2008

Vector [tCO2/any]

Electricitat 56,5 % 47.664,19

Gas natural 20,8 % 17.588,23

Gasoil 19,8 % 16.727,28

Gasolina 0,5 % 460,27

GNL 2,3 % 1.962,60

Total 84.402,58

FIGURA 207 | RELACIÓ ENTRE EL CONSUM D’ENERGIA DELS SERVEIS MUNICI-
PALS I LES EMISSIONS DE GEH (2008)

� % Electricitat
� % Gas natural
� % Gasoil
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� % GNL
� % Solar tèrmica
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FIGURA 208 | EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DEL SECTOR MUNICIPAL I 
FRACCIÓ SOBRE EL TOTAL D’EMISSIONS DE LA CIUTAT (1999-2008)
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FIGURA 209 | EMISSIONS MUNICIPALS PER CÀPITA I INTENSITAT DE LES 
EMISSIONS (1999-2008)
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3.5 - Anàlisi per sectors
3.5.1 - ELS EDIFICIS MUNICIPALS (PEMMEM)

El context i els antecedents

El consum energètic dels edificis i equipaments de l’Ajuntament de Barce-

lona representa prop del 52% del consum total dels serveis municipals. És, 

doncs, un dels sectors amb més potencial d’actuació en matèria d’estalvi 

i eficiència i constitueix un dels pilars del Programa municipal del PECQ. 

En aquest sentit, tot i tractar el sector d’edificis i equipaments municipals 

dins l’abast del present document, aquest es treballa de manera específi-

ca en el Pla d’estalvi i millora energètica als edificis municipals (PEMEEM), 

un pla que té entitat pròpia i objectius concrets quant a estalvi d’energia i 

emissions de CO2 i que es pren de referència en aquest apartat. Els objec-

tius del PEMEEM els assumeix el PECQ i inclouen tant la millora de l’efici-

ència i l’estalvi energètic dels edificis com les obres de millora energètica 

i d’instal·lacions d’energies renovables.

L’elaboració del PEMEEM s’ha fet a partir de demandes concretes del 

sector. Així, durant l’any 2009, es van portar a terme diverses tasques 

de recopilació d’informació i diagnosi: localització dels edificis a estudiar, 

coordinació amb els districtes, anàlisis tècniques, econòmiques i de via-

bilitat, prèvies a promoure diferents projectes, i executar projectes pilot 

que permetin replicar experiències durant els propers anys. També es van 

integrar les actuacions de l’anterior mandat pendents de finalitzar com, 

per exemple, la instal·lació de sistemes fotovoltaics en equipaments mu-

nicipals o el monitoratge d’instal·lacions d’energies renovables.

Així mateix, el PEMEEM ha considerat propostes que el Pla de millora 

energètica de Barcelona (PMEB) plantejava per al període 1999-2010 com, 

per exemple, millorar i actualitzar la gestió energètica en edificis públics.

De les mesures iniciades en el PMEB n’hi ha diverses que, atesa la seva 

naturalesa, tenen continuïtat en el PEMEEM, mentre que altres no tenen 

cabuda en el context actual. La conjuntura actual i l’estat de l’art de les 

tecnologies obliga a fomentar noves mesures que permetran arribar als 

objectius d’estalvi que aquest Pla proposa.

El desenvolupament del PEMEEM es basa en una Mesura de Govern d’es-

talvi i eficiència energètica a les instal·lacions municipals, aprovada l’any 

2009, eina transversal que serveix de base per a implantar el Pla. És mit-

jançant aquesta mesura que s’implica a tots els departaments i àrees de 

l’Ajuntament, i esdevé el principal mecanisme mitjançant el qual la Taula 

de Treball d’Estalvi Energètic coordina els esforços dels gestors energè-

tics dels edificis a l’hora d’executar els plans d’acció corresponents del 

PEMEEM. 
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LES PROPOSTES DEL PMEB 1999-2010

El Pla de millora energètica de Barcelona 1999-2010 (PMEB) proposava 

diferents mesures per a edificis i equipaments municipals amb l’objectiu 

d’estalviar i de millorar l’eficiència energètica, reduir el consum energètic i 

introduir les energies renovables:

 - Millorar i actualitzar la gestió energètica dels edificis públics. 

 - Implantar programes de gestió en escoles i universitats. 

 - Millorar fusteries i vidres de les finestres. 

 - Millorar els aïllaments dels edificis actuals. 

 - Introduir sistemes de captació solar per a aigua calenta sanitària en po-

liesportius. 

 - Instal·lar sistemes de cogeneració en poliesportius. 

 - Instal·lar sistemes fotovoltaics per a oficines > 1.500 m2. 

 - Instal·lar sistemes solars de mitjana temperatura per a calefacció i refri-

geració d’oficines. 

 - Instal·lar sistemes de cogeneració en oficines > 4.000 m2. 

 - Adequar la massa tèrmica en noves oficines. 

 - Revisar els estàndards energètics en la construcció d’obra nova i en la 

rehabilitació d’oficines. 

 - Certificació energètica d’edificis. 

 - Difondre continguts pedagògics en centres educatius. 

La situació actual

A març del 2008, l’Ajuntament de Barcelona gestionava 2.015 instal-

lacions, de les quals, 645 eren gestionades pel Sector de Serveis Generals 

de l’Ajuntament.

TAULA 53 | DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DELS BÉNS IMMOBLES DE L’AJUNTA-
MENT DE BARCELONA (2008)

Districte Nombre de béns

Sense assignació de districte 13

Ciutat Vella 405

Eixample 152

Gràcia 113

Horta-Guinardó 201

Les Corts 76

Nou Barris 209

Sant Andreu 195

Sant Martí 249

Sants - Montjuïc 261

Sarrià - Sant Gervasi 127

Total Barcelona 2.001

L’Hospitalet de Llobregat 2

Montcada i Reixac 4

Sant Cugat del Vallès 2

Sant Hilari Sacalm 1

Sant Adrià del Besòs 5

Total fora de Barcelona 14

Total béns 2.015
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Per fer una anàlisi sectorial, els edificis municipals s’han classificat d’acord 

a les tipologies següents:

TAULA 54 | TIPOLOGIES D’EDIFICIS MUNICIPALS

Codi tipologia Nom tipologia Descripció

AQA Aquarterament Guàrdia Urbana i bombers

CEPS Centre d’estudis Centres d’Educació Infantil i Primària, 
escoles bressol, instituts d’Educació 
Secundària, escoles d’especialització 
(fotografia, música, arts), etc

CSC Centre sociocultural Espais de reunió i activitats socials: biblio-
teques, mercats, fundacions, AV, agrupaci-
ons, centres cívics, casals, etc

CULT Centre cultural Centres culturals especialitzats: monuments, 
museus, sales d’exposició, teatres, etc

EQES Equipament esportiu Poliesportius, complexos esportius muni-
cipals i instal·lacions esportives exteriors, 
pistes de petanca, etc

HAB Habitatge Habitatges municipals i residències 
d’estudiants

OFIC Oficines administratives Edificis propis a l’administració municipal

PKG Aparcament Aparcaments exteriors i soterrats

SERV Serveis Espais públics, lavabos públics, gosseres, 
punts verds, deixalleries, magatzems, etc

SING Singulars Zoo, Estadi Olímpic, Palau Sant Jordi, Parc 
de Recerca Biomèdica i Tibidabo

SSAN Sociosanitari Agència de Salut Pública de Barcelona, 
centres de dia, centres d’atenció primària, 
hospitals, dispensaris, etc

ALT Altres La informació no permet relacionar-ho 
amb cap de les categories anteriors

El consum d’energia i les emissions

L’any 2008, el consum d’electricitat dels edificis municipals va ser de 

138.800,59 MWh/any. Aquest consum ha crescut de manera ininterrom-

puda en els darrers anys, a raó d’una taxa interanual del 3,98% (1999-

2008). El consum de gas natural va ser de 100.021,91 MWh/any, amb una 

taxa anual de creixement del 2,10% (1999-2008). 

Altres consums detectats en l’anàlisi han estat el de gasoil (871,74 MWh/

any) i el de residus sòlids urbans aprofitats mitjançant xarxes de calor i 

fred de barri (3.606,0 MWh/any). El conjunt d’aquests consums es va tra-

duir en unes emissions totals de GEH de 40.394 t, repartides pràcticament 

a parts iguals entre el consum d’electricitat i el consum de gas natural. 

S’ha analitzat també el consum d’electricitat i de gas natural de mane-

ra agregada per tipologies edificatòries considerades per l’Ajuntament. A 

partir de les dades disponibles, es pot fer una distribució de consums per 

tipologia en funció del consum total i del nombre d’edificis considerats.
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FIGURA 210 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ELECTRICITAT DELS EDIFICIS DE 
SERVEIS GENERALS (CONSUM CORRESPONENT A 625 ESTABLIMENTS I 853 
PÒLISSES L’ANY 2008)
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Consum
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k€/any 5.205 5.108 5.446 5.656 5.761 5.866 6.630 7.276 7.993 8.855

FIGURA 211 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE GAS NATURAL DELS EDIFICIS DE 
SERVEIS GENERALS (CONSUM CORRESPONENT A 341 ESTABLIMENTS I 386 
PÒLISSES L’ANY 2008)
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FIGURA 212 | AGREGAT PER TIPOLOGIA, CONSUMS D’ELECTRICITAT DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS (ANY 2008)

Centre d’estudis 38,50 %

Centre Sociocultural 
7,10 %

Centre Cultural 
3,03 %

Equipament esportiu 
7,26 %

Habitatge 0,24 %

Oficines administratives 14,54 %

Aquarterament 4,15 %

Singulars 16,92 %

Sociosanitari 13,21 %

Altres 2,13 %

Aparcament 5,06 %

Serveis 9,32 %

Nom tipologia Consum electricitat [MWh] %

Altres 2.952 2,13 %

Aquarterament 5.766 4,15 %

Centre d’estudis 17.571 12,66 %

Centre Sociocultural 15.944 11,49 %

Centre Cultural 4.207 3,03 %

Equipament esportiu 10.072 7,26 %

Habitatge 337 0,24 %

Oficines administratives 20.176 14,54 %

Aparcament 7.029 5,06 %

Serveis 12.932 9,32 %

Singulars 23.484 16,92 %

Sociosanitari 18.332 13,21 %

Total 138.801

FIGURA 213 | AGREGAT PER TIPOLOGIA, CONSUMS DE GAS NATURAL DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS, PER TIPOLOGIA (ANY 2008)
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Altres 1,04 %

Centre cultural 3,19 %

Habitatge 0,93 %

Equipament esportiu 11,65 %

Nom tipologia Consum de Gas natural [MWh] %

Altres 1.043 1,04 %

Aquarterament 3.776 3,78 %

Centre d’estudis 38.512 38,50 %

Centre Sociocultural 7.105 7,10 %

Centre Cultural 3.192 3,19 %

Equipament esportiu 11.656 11,65 %

Habitatge 931 0,93 %

Oficines administratives 5.883 5,88 %

Serveis 923 0,92 %

Singulars 14.618 14,61 %

Sociosanitari 12.384 12,38 %

Total 100.022
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FIGURA 214 | AGREGAT PER TIPOLOGIA, CONSUMS DE GASOIL DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS, PER TIPOLOGIA (ANY 2008)

Centre Sociocultural
5,68 %

Altres 11,67 %

Centre cultural 80,43 %

Oficines administratives 2,22 %

Nom tipologia Consum [MWh] %

Altres 102 11,67 %

Centre Sociocultural 50 5,68 %

Centre Cultural 701 80,43 %

Oficines administratives 19 2,22 %

Total 872

Malgrat aquesta anàlisi, és important referenciar el consum no de manera 

agregada per tipologies sinó tot indicant el consum específic per a cadas-

cuna de les construccions edificatòries. D’aquesta manera, es detecta que 

els edificis que més electricitat consumeixen són els que s’agrupen en la 

tipologia de singulars (Zoo, Parc Tibidabo, Palau Sant Jordi, Parc de Recerca 

Biomèdica) seguit dels aparcaments i dels edificis del sector sociosanitari 

(hospitals i centres d’atenció mèdica gestionats per l’Ajuntament). Pel que 

fa al consum de gas natural, els que consumeixen específicament més són 

els que s’agrupen en la tipologia de singulars seguits dels sociosanitaris. 

Per aquest motiu, cal elaborar ràtios i indicadors de consum que perme-

tin, per exemple, fer comparatives entre consums relatius d’edificis d’una 

mateixa tipologia respecte de la mitjana del seu sector, o detectar quines 

són les tipologies amb consums per superfície construïda més elevats. A 

partir d’aquesta anàlisi d’indicadors, serà possible dissenyar una estratè-

gia d’actuació més adequada a la realitat, prioritzant els estudis i la inter-

venció sobre els edificis amb consums energètics associats anormalment 

alts respecte a la mitjana per la seva tipologia i segons la seva ràtio de 

consum energètic per superfície construïda.

En aquest sentit, s’ha desenvolupat una base de dades que permet recollir 

tota la informació de l’edifici, tant els consums d’energia com les caracte-

rístiques físiques, amb la finalitat d’elaborar ràtios i fer anàlisis compara-

tives dels edificis municipals que facilitin la presa de decisions a l’hora de 

fer inversions en eficiència energètica i energies renovables.
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Així doncs, tots els objectius d’estalvi energètic i d’emissions de GEH 

proposats al PEMEEM passen per disposar inicialment d’un coneixement 

detallat dels consums de les dependències municipals i implicar tots els 

treballadors en aquest Pla d’estalvi i millora energètica als edificis muni-

cipals, mitjançant la participació, sensibilització, comunicació i orientació 

per actuar de manera transversal.

El PEMEEM és un pla que s’anirà implantant gradualment, amb objectius a 

2020, i que es desenvoluparà mitjançant tres plans d’acció de temporalitat 

diversa. Els onze projectes que proposa el Pla queden recollits en el global 

de projectes del present PECQ, tot mantenint en cada cas els objectius 

d’estalvi i la temporalitat. 

LES PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL SECTOR

1. Promoure la figura del gestor energètic als edificis municipals i crear una 

xarxa de gestors energètics municipals. Crear la taula d’estalvi i eficièn-

cia energètica que coordini les actuacions a desenvolupar. 

2. Conèixer amb profunditat el parc d’edificis i equipaments municipals, 

amb relació a les seves característiques constructives i energètiques, 

per tal de poder obtenir ràtios energètiques que permetin focalitzar i 

prioritzar les accions d’estalvi i millora energètica i d’energies renovables.

3. Dur a terme el monitoratge energètic dels edificis i equipaments muni-

cipals i centralitzar les dades de consums energètics en una única pla-

taforma que permeti fer un bon seguiment dels consums a la vegada 

que permeti avaluar l’impacte de les mesures d’eficiència que es vagin 

implantant en cadascun dels edificis.

4. Millorar les envolupants tèrmiques dels edificis i equipaments munici-

pals per a reduir-ne la demanda energètica.

5. Implantar sistemes d’estalvi i eficiència energètica en les instal·lacions 

tèrmiques.

6. Implantar sistemes d’estalvi i eficiència energètica en les instal·lacions 

d’il·luminació.

7. Implantar sistemes de generació energètica d’alta eficiència.

8. Implantar sistemes d’energies renovables i d’aprofitament d’energies 

residuals.

9. Impulsar el model d’empreses de serveis energètics als edificis i equipa-

ments municipals. 
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3.5.2 - L’ENLLUMENAT PÚBLIC

El context

Un dels serveis públics imprescindibles per a garantir la qualitat de vida i 

la seguretat dels ciutadans als nuclis urbans és l’enllumenat públic, el qual 

ha d’oferir, per tant, prou nivell lumínic  amb el menor impacte ambiental 

possible. En general, l’enllumenat és el servei amb un consum d’energia 

elevat, per la qual cosa és fonamental gestionar-lo de manera eficient per 

a reduir aquest consum i les emissions de GEH associades.

En el cas de Barcelona, l’enllumenat públic representa actualment el 

20,4% del consum total d’energia dels serveis municipals, si bé les inno-

vacions tecnològiques que van apareixent en aquest camp permeten fer 

progressos significatius que redunden en una disminució del consum. Tan-

mateix, els avenços que s’aconsegueixin en el futur en matèria d’estalvi 

i eficiència energètica vindran molt determinats per l’aplicació efectiva 

de les normatives que ja hi ha i que estableixen uns determinats valors 

de seguretat, uniformitat, intensitat lumínica, contaminació lluminosa, etc. 

El marc legal actual que delimita les polítiques en l’àmbit de l’enllume-

nat públic està constituït pel Reglament d’Eficiència Energètica en Instal-

lacions d’Enllumenat Exterior del Ministeri d’Indústria 1890/2008, la Llei 

6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 82/2005, també de la 

Generalitat. Els municipis han d’actuar, per tant, a partir d’aquesta base 

normativa, la qual especifica les línies a seguir per dotar els municipis 

d’un enllumenat eficaç, eficient i avançat des del punt de vista ambiental.

El Pla de millora de l’enllumenat de Barcelona, previst per al període 2009-

2011, ha servit de referència durant l’elaboració del PECQ. Les mesures 

proposades han de permetre assolir els compromisos de reducció d’emis-

sions de GEH adquirits, tot garantint una il·luminació de qualitat i eficient.

LES PROPOSTES DEL PMEB 1999-2010

El Pla de millora energètica de Barcelona 1999-2010 (PMEB) ja proposava, 

en aquest sentit, un conjunt de mesures destinades a millorar l’enllumenat 

de la ciutat i reduir el seu consum elèctric:

 - Reduir la potència instal·lada mitjançant substitució de vapor de mercuri 

per vapor de sodi d’alta pressió.

 - Renovar lluminàries permetent introduir productes amb més rendiment.

 - Instal·lar nous quadres de comandament equipats amb sistemes de re-

ducció de flux.

 - Normalitzar la utilització dels sistemes de gestió centralitzada en l’enllu-

menat públic, millorar i actualitzar l’actual sistema informàtic de control 

centralitzat mitjançant nous programes i sistemes de monitoratge.

 - Gestionar i reduir el nombre d’escomeses per a optimitzar potències i 

reduir consums.

Des del 2002, la implantació de les mesures proposades en el PMEB han 

permès assolir els resultats següents: 

 - Reduir la potència instal·lada per punt de llum.

 - Incrementar la potència amb regulador de flux en capçalera.

 - Augmentar la potència en control dinàmic.

 - Dur a terme proves pilot de noves tecnologies disponibles (per exemple, 

l’ús de LED per a l’enllumenat viari). 
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El consum i les emissions

L’enllumenat públic va consumir 95 GWh d’electricitat l’any 2008, valor 

que representa el 20,4% del consum energètic municipal o el 0,6% del 

consum total de la ciutat. Va ser, per tant, el segon consumidor d’elec-

tricitat, després dels edificis públics i molt lluny de la resta de consums 

elèctrics associats als serveis municipals.

Durant els darrers anys, el nombre de punts de llum de Barcelona ha anat 

incrementant, tant de l’enllumenat viari com dels túnels i l’artístic. Així, 

l’any 2008, s’hi van afegir més de 7.400 noves unitats (el 4,63% del total) 

fins a les 160.631 unitats, amb una potència elèctrica instal·lada total de 

23.656 kW. La il·luminació artística està formada per 3.800 punts, la ma-

joria dels quals són làmpades d’halogenurs metàl·lics. La tecnologia de 

vapor de sodi és la que està més implantada en l’enllumenat de la ciutat, 

ja que són làmpades més eficients i amb una vida útil més llarga. 

TAULA 55 | DISTRIBUCIÓ PER TECNOLOGIA DELS PUNTS DE LLUM D’ENLLUME-
NAT VIARI (2008)

Punts llum actuals Total Fracció

Vapor Sodi 93.485 63,4%

Vapor Mercuri 20.086 13,6%

Altres fluorescències 27.082 18,4%

Halogenurs metàl·lics 6.883 4,7%

Total 147.536

TAULA 56 | DISTRIBUCIÓ PER TECNOLOGIA DELS PUNTS DE LLUM D’ENLLUME-
NAT DE TÚNELS (2008)

Punts llum actuals Total Fracció

Vapor Sodi 6.066 65,5%

Vapor Mercuri 17 0,2%

Altres fluorescències 3.172 34,3%

Total 9.255
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TAULA 57 | EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’UNITATS INSTAL·LADES I DEL CONSUM 
GLOBAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE BARCELONA (2001-2008)

Any Unitats instal·lades [u] Potència Instal.lada 
Unit. [kW/u]

consum global il-
luminació [GWh/any]

2001 131.806 0,161 95,96

2002 134.620 0,160 96,52

2003 137.047 0,158 96,29

2004 139.261 0,158 101,37

2005 139.639 0,157 110,38

2006 140.681 0,155 102,38

2007 153.190 0,140 99,01

2008 160.631 0,129 95,01

� Tot i que entre anys es detecten certes oscil·lacions, la tendència global del 

consum és créixer, com també ho fa el nombre d’unitats instal·lades. Per contra, el 

consum mitjà unitari s’ha reduït un 10,7%, perquè les noves unitats instal·lades i les 

unitats substituïdes són energèticament més efi cients.

Els successius balanços energètics de Barcelona que s’han elaborat en els 

darrers anys han permès fer un seguiment de la incidència efectiva de les 

diferents mesures implantades per a millorar la qualitat i l’eficiència ener-

gètica de l’enllumenat exterior. Així, l’estudi de l’evolució dels indicadors 

energètics permet constatar el següent: 

 - Entre els anys 2001 i 2008, la potència específica per punt de llum es va 

reduir en una mitjana anual del 3%, amb un total acumulat del 19,9%.

 - El nombre de punts de llum instal·lats a tota la ciutat va créixer un 3% 

anual entre els anys 1999 i 2008, amb un total acumulat del 30,6%. 

 - El consum global de l’enllumenat va augmentar un 1,4% anual en el 

mateix període, amb un total acumulat de 10,7%. 

L’evolució tecnològica ha millorat, per tant, l’eficiència de les instal·lacions, 

ja que el consum energètic va augmentar en aquest període menys que 

el nombre de punts de llum. Això no obstant, es pot continuar adequant i 

modernitzant les instal·lacions actuals, millorant-ne la regulació i manteni-

ment, optimitzant les hores de funcionament i, en definitiva, racionalitzant 

el consum. 

Pel que fa a les emissions de GEH, l’any 2008, l’enllumenat públic va eme-

tre 13.638 t, volum que va representar el 16% del total d’emissions dels 

serveis municipals. L’evolució d’aquestes emissions en els darrers anys 

va seguir una evolució similar a la del consum d’energia, ja que ambdós 

valors tenien el mix elèctric català com a factor de proporcionalitat.

Els successius balanços 

energètics de Barcelona que 

s’han elaborat en els darrers 

anys han permès fer un 

seguiment de la incidència 

efectiva de les diferents mesures 

implantades per a millorar la 

qualitat i l’eficiència energètica 

de l’enllumenat exterior



PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL DE BARCELONA 2011-2020

252

3.5.3 - LES FLOTES DE VEHICLES MUNICIPALS

A l’hora de plantejar estratègies d’actuació amb relació al parc de vehicles 

d’una ciutat, cal tenir en compte que les solucions més eficients des del 

punt de vista energètic no sempre són les més adequades des de l’am-

biental. Així, per exemple, algunes actuacions per mitigar les emissions 

d’efecte global poden ser contraproduents a escala local per reduir les 

emissions contaminants. 

En aquest sentit, des de fa anys, les administracions estan treballant en 

l’elaboració de directives i normes -a escala europea, estatal, nacional i lo-

cal- per a dissenyar i fomentar vehicles més nets i eficients, i l’ús de com-

bustibles menys contaminants. Els municipis, seguint les línies marcades 

en aquestes normatives d’ordre superior, estan introduint clàusules en 

els plecs de contractació perquè l’adquisició dels vehicles de les diverses 

flotes i serveis de l’Ajuntament consideri tant els paràmetres econòmics 

com els d’eficiència energètica i els ambientals.

A Barcelona, el Pla de millora energètica 1999-2010 ja feia referència, 

d’una banda, a la implantació de vehicles amb energies més eficients i, 

de l’altra, a la definició d’uns estàndards sobre consum i emissions dels 

vehicles de la flota municipal. Aquests objectius han estat recollits pel 

PECQ perquè es continuï avançant en l’establiment de criteris energètics i 

la limitació de les emissions de la flota municipal, ja sigui de gestió directa 

o indirecta.

L’any 2008, l’Ajuntament tenia més de 1.070 vehicles entre turismes, fur-

gonetes, camions, tot terrenys, motocicletes, vehicles especials, etc., tant 

de les flotes pròpies com de les de les diferents contractes que donen ser-

vei al municipi. Aquesta xifra no inclou la flota associada a la contracta de 

residus, que és la més nombrosa i, per tant, es tracta a part. Així, les flotes 

considerades en aquest document són les següents: servei de Bicing, Ser-

veis de prevenció i extinció d’Incendis, B:SM, Clavegueram, Enllumenat, 

Estructures, Fonts, Guàrdia Urbana, Verd Urbà i Representació.

El consum energètic d’aquestes flotes l’any 2008 va ser de 16 GWh (3,38% 

del consum total dels serveis municipals), amb unes emissions de gasos 

d’efecte hivernacle associades de 4.126 t/any de GEH, i unes emissions de 

contaminants locals de 26.000 kg d’NOx i 814 kg de PM10. 

Pel que fa als combustibles emprats, les flotes municipals no fan servir 

només un, sinó que en funció de la tipologia de vehicle i del servei que 

donen en fan servir diferents. Els més utilitzats són la gasolina, el gasoil i 

el gas natural, i en una proporció pràcticament inapreciable els biocom-

bustibles i l’electricitat. La tendència prevista per als propers anys és que 

augmenti la presència de combustibles nets en substitució dels més con-

taminants, seguint l’estratègia d’ambientalització de flotes impulsada des 

de diferents programes municipals i des d’aquest mateix Pla. 

Pel que fa a la composició de les flotes, cada una d’elles està formada 

per un nombre diferent de vehicles i de tipologies diferents, segons la 

configuració de les prestacions, el servei que se n’espera i la distància que 

han de recórrer anualment. Globalment, més del 95% de la flota municipal 

està formada per vehicles de gasoil i gasolina. Per tipologia de vehicle, un 

30%, són motos de gasolina que donen servei a les flotes de B:SM, Guàrdia 

Urbana i Verd Urbà. Els vehicles dièsel (furgonetes, turismes i camionetes) 

representen el 57%.

El 90% del consum energètic de les flotes municipals es concentra en 

les de la Guàrdia Urbana, Verd Urbà, B:SM i Clavegueram. El combustible 

més utilitzat és el gasoil, amb una aportació del 83,8% sobre el consum 

energètic total de les flotes municipals, mentre que la gasolina representa 

l’11,2%. Actualment, el gas natural liquat, l’electricitat i els biocombusti-

bles tenen una presència poc significativa en les flotes municipals, a dife-

rència del que succeeix amb la flota de vehicles de residus, en la qual el 

gas natural liquat i els biocombustibles prenen més rellevància.
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TAULA 58 | DISTRIBUCIÓ DELS VEHICLES MUNICIPALS PER FLOTA I TIPOLOGIA 
DE VEHICLE

Flota Bicing

Camioneta Gasoil 7 182.246,40

Furgoneta Gasoil 33 1.070.595,90

Total vehicles 40 1.252.842,30

Flota Bombers

Turisme Gasoil 20 533.009,70

Furgoneta Gasoil 27 0,00

Camió Gasoil 31 0,00

Total vehicles 78 533.009,70

Flota BSM

Motos Gasolina 49 130.674,16

Turisme Gasoil 4 10.645,14

Turisme Gasolina 9 27.817,75

Camioneta Gasoil 27 225.094,03

Camioneta Gasolina 1 285,96

Furgoneta Gasoil 50 2.312.131,60

Total vehicles 140 2.706.648,65

Flota Clavegueram

Furgoneta Gasoil 29 351.889,02

Camió Gasoil 5 1.062.984,77

Camió Gas Natural Comprimit 9 606.233,88

Embarcacions Gasoil 1 62.718,39

Total vehicles 44 2.083.826,06

Flota Enllumenat

Turisme Gasolina 1 171,06

Camioneta Gasoil 13 5.766,14

Furgoneta Gasoil 17 8.284,38

Camió Gasoil 15 11.159,34

Total vehicles 46 25.380,91

Flota Estructures

Turisme Gasoil 2 12.712,50

Total vehicles 2 12.712,50

Flota Fonts

Turisme Gas Natural Liquat 5 0,00

Camioneta Gas Natural Liquat 16 452,30

Furgoneta Gasoil 1 0,00

Camió Gasoil 1 37.771,38

Camió Gas Natural Comprimit 4 189.566,58

Total vehicles 27 227.790,26

Flota Guàrdia Urbana

Motos Gasolina 248 982.088,30

Turisme Gasoil 181 3.575.151,63

Camioneta Gasoil 3 126.179,19

Furgoneta Gasoil 44 1.099.732,95

Camió Gasoil 2 3.651,03

Total vehicles 478 5.786.803,10

Flota Verd Urbà

Motos Gasolina 18 526.402,96

Turisme Gasolina 2 131.600,74

Camioneta Gasoil 138 1.859.376,02

Camioneta Gasolina 1 0,00

Furgoneta Gasoil 20 265.625,15

Camió Gasoil 39 531.250,29

Total vehicles 218 3.314.255,15

Flota Representació

Turisme Gasoil 14 99.666,00

Total vehicles 14
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TAULA 59 | DISTRIBUCIÓ DELS VEHICLES MUNICIPALS PER TIPOLOGIA DE VEHI-
CLE I COMBUSTIBLE EMPRAT

Nombre Consum 
Energètic

Fracció s/total Fracció s/total

[veh] [kWh] % [veh tip/veh tot] % [kWh tip/kWh tot]

Turisme GO 221 4.231.185 20,3% 26,37%

Camioneta GO 188 2.398.662 17,3% 14,95%

Furgoneta GO 221 5.108.259 20,3% 31,84%

Embarcació GO 1 62.718 0,1% 0,39%

Camió GO 93 1.646.817 8,6% 10,27%

Motos GASL 315 1.639.165 29,0% 10,22%

Turisme GASL 12 159.590 1,1% 0,99%

Camioneta GASL 2 286 0,2% 0,00%

Camió GNC 13 795.800 1,2% 4,96%

Turisme GNL 5 0 0,5% 0,00%

Camioneta GNL 16 452 1,5% 0,00%

1.087 16.042.934,63

��GO: Dièsel; GASL: Gasolina; GNL: Gas natural liquat; GNC: Gas natural comprimit

FIGURA 215 | DISTRIBUCIÓ CONSUMS D’ENERGIA ANUAL PER FLOTA

Clavegueram 13,0 %

BSM 16,9 %

Bombers 3,3 %

Bicing 7,8 %

Flota representació 0,6 %

Guàrdia Urbana 36,1 %

Verd Urbà 20,7 %

Altres (fonts, enllumenat, estructures) 1,7 %

� No es considera la flota de neteja i recollida de residus, que té un tractament 

diferenciat.
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FIGURA 216 | DISTRIBUCIÓ DE CONSUM DE FLOTES PER TIPUS DE COMBUSTI-
BLE, L’ANY 2008

Gasoil 83,8 %

Gasolina 11,2 %

GNC 5,0 %

Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i dels com-

postos i gasos que afecten la qualitat de l’aire (NOx i PM10), quatre de les 

flotes són les que concentren gairebé totes les emissions: Guàrdia Urbana, 

Verd Urbà, B:SM i Clavegueram. 

En les flotes de Clavegueram i Fonts l’ús de gas natural fa que les emissi-

ons de PM10 siguin també menors per quilòmetre recorregut. Per contra, 

les emissions de PM10 de la flota de Guàrdia Urbana, són lleugerament 

superiors al que, en principi, es podria esperar. Això és així perquè la me-

todologia estàndard de comptabilització d’emissions emprada en el càlcul 

d’aquests valors per a motocicletes (la flota de Guàrdia Urbana en té en 

gran quantitat) és molt menys acurada que en el cas d’altres vehicles, 

cosa que provoca distorsions en els resultats finals.

En general, en els darrers anys s’han anat adquirint vehicles que han millo-

rat el comportament ambiental de les flotes, tot i que encara hi ha potenci-

al de millora. També n’hi ha pel que fa a l’eficiència dels motors i, per tant, 

a l’optimització del consum de combustibles. En aquest sentit, com que 

tant les emissions de gasos d’efecte global com d’efecte local són prou 

significatives, cal seguir concentrant els esforços en l’ús de combustibles 

alternatius, vehicles híbrids i elèctrics, etc.

FIGURA 217 | DISTRIBUCIÓ CONSUM ENERGIA I EMISSIONS DE GEH, NOX I 
PM10 DE FLOTES (2008)

� % Bicing
��% Bombers
� % BSM
� % Clavegueram
��% Guàrdia Urbana
� % Verd Urbà
� % Altres (fonts, enllumenat, estructures)
� % Representació
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3.5.4 - LA RECOLLIDA DE RESIDUS

L’any 2001 va entrar en servei una contracta de neteja i recollida de resi-

dus amb un horitzó temporal de vuit anys. Si bé l’any 2009 es va desplegar 

una nova contracta que substituïa l’anterior (vegeu l’apartat 6.2.1. Els nou 

projectes del PECQ) , aquest PECQ utilitza les dades corresponents a la 

primera, ja que l’any base que s’ha tingut en compte és el 2008.

El nombre de vehicles de la flota de residus aquest any era de 799 vehi-

cles, 308 dels quals eren grans camions propulsats per gasoil o gas natural 

que cobrien el servei de recollida de brossa dels contenidors i de recollida 

de voluminosos i punts verds mòbils. La resta de vehicles (491) s’ocupaven 

de la neteja de la via pública, activitat menys intensiva pel que fa a quilò-

metres diaris recorreguts que la dels camions, fet que es veu reflectit en 

els consums energètics finals.

El gran nombre de vehicles com de quilòmetres que han recorregut les 

flotes municipals va recaure, sobretot, en l’àmbit de la recollida de residus, 

amb l’impacte que això va tenir sobre el consum energètic total. Parado-

xalment, la flota dedicada a la neteja era molt més gran en nombre de ve-

hicles, però com que el nombre de quilòmetres va ser inferior, el consum 

final d’energia també ho va ser. Cal tenir en compte que els vehicles de 

recollida de residus fan rutes més llargues i han de buidar periòdicament 

contenidors corresponents a quatre fraccions.

TAULA 60 | FLOTA DE VEHICLES DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS

Tipologia Nombre

RECOLLIDA - total neteja 308

Recol·lectors domiciliària 1100-1700 l 57

Rentacontenidors domiciliària 1100-1700 l 12

Recol·lectors domiciliària 3200 l 57

Rentacontenidors domiciliària 3200 l 12

Recol·lectors selectiva 27

Recol·lectors domiciliària i selectiva 57

Recol·lectors voluminosos 37

Recol·lectors comercial 31

Altres (inspecció, recollida…) 14

Punts verds mòbils 4

NETEJA - Total 491

Escombradores 83

Baldejadores 47

Vehicles inspecció 0

Vehicles auxiliars 22

Caixes hermètiques 1

Vehicles tractament neu 1

Brigades 88

Neteja platges 9

Altres 10

Vehicles recollida papereres 149

Vehicles inspecció i altres 81

 Total  799 
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FIGURA 218 | COMPOSICIÓ DE LA FLOTA DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESI-

DUS, PER FONT D’ENERGIA (2008)

Vehicles dièsel 
87,0 %

Vehicles GNC 6,8 %

Vehicles GNL 2,6 %

Vehicles elèctrics 2,8 % Vehicles híbrids dièsel 0,9 %

TAULA 61 | CONSUM D’ENERGIA I QUILÒMETRES ANUALS RECORREGUTS DE 
LA FLOTA DE RECOLLIDA I NETEJA (2008)

Tipologia Nombre Consum energètic [kWh] 

Recollida - total 308 66.469.699,59 85,9%

Neteja - total 491 10.950.779,50 14,1%

Total 491 77.420.479,09 100%

FIGURA 219 | RELACIÓ ENTRE NOMBRE DE VEHICLES, CONSUM D’ENERGIA I 
MOBILITAT ANUAL (2008)

� % Recollida total
��% Neteja total

61

39 86

14

Mobilitat anual

Energia

Nombre de vehicles

27

73

TAULA 62 | DISTRIBUCIÓ D’EMISSIÓ DE CONTAMINANTS SEGONS TIPOLOGIA 
DE SERVEI

Tipologia [tCO2/any] NOx [g/any] PM10[g/any]

Recollida  15.572,54    85,31%  70.582.632,71    89,56%  4.971.638,17    79,01%

Neteja  2.681,90    14,69%  8.227.144,76    10,44%  1.321.072,28    20,99%

Total  18.254,44    100%  78.809.777,47    100%  6.292.710,44    100%
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FIGURA 220 | DISTRIBUCIÓ D’EMISSIÓ DE CONTAMINANTS SEGONS TIPOLO-
GIA DE SERVEI
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� La fl ota de neteja i residus és la principal emissora d’NOx i PM10 de tots els 

serveis municipals. És per això que els esforços per invertir aquesta realitat són de 

vital importància.

3.5.5 - ALTRES SERVEIS MUNICIPALS

A banda dels serveis municipals analitzats en els apartats anteriors,  n’hi 

ha també altres que, si bé tenen un pes molt inferior pel que fa al consum 

energètic i les emissions de GEH globals, també són fonamentals per a fer 

garantir l’activitat de la ciutat. 

Aquests serveis són les fonts municipals, els equips de ventilació i altres 

serveis de túnels i rondes, les instal·lacions i equips del servei de clave-

gueram, els bombaments del clavegueram i els interceptors del litoral, els 

semàfors de la ciutat, i els consums associats als serveis a les platges i 

al Bicing. 

El consum energètic d’aquests serveis, l’any 2008, va ser de 41.328,81 

MWh, amb unes emissions associades de 5.988,42 t de GEH. Això repre-

senta un 8,75% i un 7,1%, respectivament, dels valors globals de consum i 

emissions dels serveis municipals.





ELS ESCENARIS
Escenaris i estratègies d’actuació - BLOC 4
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4.1 - La definició dels escenaris
A l’hora d’analitzar l’evolució futura del consum d’energia i de les emissi-

ons associades a Barcelona, s’han plantejat dos escenaris:

Escenari de partida - TENDENCIAL: en el qual s’estudia com evoluciona-

ria la situació a Barcelona en cas que no s’apliqués cap mesura correc-

tora per a reduir la demanda d’energia (vegeu el capítol 4.2).

Tot i que s’utilitza el mot tendencial, aquest escenari no ha estat de-

finit seguint les tendències exactes dels últims anys, sinó que s’han 

tingut en consideració altres tendències tecnològiques i els canvis que 

es preveuen per a la Barcelona del futur, que no tenen perquè seguir un 

patró escrit en l’històric. Per facilitar la lectura dels resultats, s’ha plan-

tejat un únic escenari tendencial (Business as usual) més probabilista, 

defugint el clàssic trio d’escenaris alt, mitjà i baix.

En termes generals, la metodologia aplicada s’ha basat en examinar 

l’evolució de les principals ràtios històriques de consum energètic i 

d’emissions, i en preveure quina serà la seva evolució més probable 

en els propers anys. Pel que fa als indicadors socioeconòmics, s’han 

analitzat segons les previsions i expectatives respecte a les variables 

macroeconòmiques.

Escenari d’arribada - PECQ 2020: en el qual s’analitza aquesta evolució 

tenint en compte quins resultats s’aconseguiran amb la implantació 

dels projectes i mesures previstes en l’estratègia d’actuació del PECQ 

(vegeu el capítol 4.3). 

L’ACOMPLIMENT DEL PACTE D’ALCALDES

Escenari complementari vinculat al compromís adoptat l’any 2007 per la 

Comissió Europea (Covenant of Mayors). La Unió Europa va aprovar aquest 

any el paquet de mesures Energia per a un món que canvia, amb el qual 

es va comprometre de manera unilateral a reduir les emissions de CO2 

un 20% abans del 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i 

aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts 

renovables.

En aquest sentit, s’anomena Escenari Pacte d’Alcaldes a la reducció d’emis-

sions que proporcionaria la suma de reduccions associades als projectes 

proposats en el Programa municipal respecte de l’any de referència, sense 

considerar els creixements tendencials. Aquest sistema de presentació dels 

resultats és òptim per a fer el seguiment de la incidència de cadascuna de 

les mesures plantejades, i és el que proposa la Comissió Europea a l’hora 

d’avaluar els Plans d’acció d’energia sostenible que s’exigeixen amb la sig-

natura del Pacte d’Alcaldes.
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4.2 - L’escenari
de partida: tendencial
4.2.1 - EL CONTEXT INICIAL

Els factors determinants

Barcelona està experimentant una intensa transformació de les seves ac-

tivitats productives i comercials. Per a determinar l’evolució de l’economia 

de la ciutat en el marc d’aquest PECQ s’ha elaborat una anàlisi prospectiva 

prenent com a horitzó temporal l’any 2020, i s’ha definit un únic escenari 

tendencial socioeconòmic que permet estimar quina serà l’evolució previ-

sible de la ciutat ateses les dinàmiques actuals. 

Per a definir aquest escenari, i pel que fa al curt termini, 2009-11, s’ha 

treballat amb les previsions regionalitzades de creixement econòmic per 

sectors que es porta a terme a Hispalink39 (dades que permeten incorporar 

la conjuntura actual). A partir del 2012, i fins al 2020, s’han utilitzat les pre-

visions a llarg termini que ha elaborat la Unió Europea per països i sectors. 

Aquest informe és el més important, ja que preveu una recuperació de la 

crisi i un creixement continuat. Els efectes de la crisi actual sobre l’econo-

mia catalana estan sent intenses, especialment a causa de la conjuntura 

industrial, però en un termini de deu anys es considera que l’economia 

catalana ha de recuperar la seva posició capdavantera.

39.  Línia d’investigació en economia aplicada d’un conjunt d’universitats espanyoles.

Cal tenir en compte que, a hores d’ara, la dinàmica econòmica de Barce-

lona està condicionada per tres factors determinants:

Evolució del turisme, que es manifesta en un increment continuat de 

l’oferta de places hoteleres a Barcelona.

Evolució de la transformació terciària tecnològica, basada en la creació 

de llocs de treball en serveis avançats d’alta productivitat.

Evolució de les infraestructures de transport, especialment el Port de 

Barcelona i l’Aeroport de Barcelona, però també les que estan relacio-

nades amb els accessos a la ciutat i als grans eixos de transport terres-

tre, infraestructures que permetran dur a terme activitats logístiques i 

augmentar les relacions amb l’exterior.

S’ha previst que aquests sectors mantindran els increments de produc-

tivitat i la dinàmica creixent dels darrers anys, tendència que s’aplica a 

partir del 2011. S’hi han incorporat també els projectes en fase d’execució 

en aquests àmbits com, per exemple, les places hoteleres programades 

o les inversions en curs. Així, s’ha treballat partint de la hipòtesi d’una 

compatibilitat dels tres sectors, cosa que exigeix una gestió adequada en 

termes urbanístics, d’infraestructures i formatius. Sota aquesta premissa, 

s’ha elaborat l’escenari tendencial, el qual no s’ha decantat per cap de les 

diferents activitats productives, sinó per la convivència de les tres.
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No s’ha tingut en compte, tanmateix, un canvi estructural, sinó que sim-

plement s’ha posat l’èmfasi en l’impuls d’algunes de les activitats que 

estan a l’abast de la ciutat. Les hipòtesis del model utilitzades són les 

següents:

La conjuntura de la construcció seguirà sent negativa a curt termini i, 

de fet, li costarà recuperar el nivell dels anys 2007-08.

En el cas de la indústria, s’ha diferenciat entre la de tipus tradicional, 

que continuarà perdent pes tal com ha succeït en els darrers anys, i la 

nova indústria, que guanyarà previsiblement participació de manera 

sostinguda. S’ha considerat també la nova oferta de sòl disponible.

Pel que fa als serveis, s’han considerat tres categories: els serveis rela-

cionats amb les persones (els serveis públics, els personals i una part 

del comerç), que segueixen una evolució semblant a les previsions de-

mogràfiques; els serveis relacionats amb el turisme, en què s’ha fet 

una previsió de 4.200 places programades fins al 2012; i els serveis 

professionals, en el cas dels quals s’ha tingut en compte la dinàmica 

dels sectors emergents.

Amb relació a la productivitat, les estadístiques utilitzades mostren 

situacions diverses, amb creixements baixos al principi d’aquesta dè-

cada i augments importants durant els darrers dos anys. S’ha optat 

per aplicar un creixement mitjà de la productivitat, mantenint xifres 

d’increment similars en els diferents tipus de serveis.

FIGURA 221 | METODOLOGIA APLICADA EN L’ELABORACIÓ DE L’ESCENARI 
TENDENCIAL

HISTÒRIC FUTUR

Previsió ràtios

Consums reals

Previsió de variables 
socioeconòmiques i 
d’altres variables

Variables socioeconòmi-
ques i d’altres variables Previsió de consums

Previsió d’emissions

Ràtios històriques

TAULA 63 | VARIABLES UTILITZADES EN LA DEFINICIÓ DE L’ESCENARI TENDENCIAL

Variables socioeconòmiques i altres variables

 - Població.

 - PIB municipal.

 - Percentatge del PIB del sector serveis.

 - Percentatge del PIB del sector industrial.

 - Superfície de sostre construït.

 - Previsió al 2020 de la circulació anual viària a Barcelona (veh-km/any) 

segons l’escenari tendencial 2018 del PMU.

 - Tipologia de vehicles segons una renovació natural del parc mòbil man-

tenint l’actual antiguitat mitjana.

Ràtios socioeconòmiques i d’estructura funcional

 - Veh-km per habitant.

 - Veh-km per unitat de PIB.

 - Superfície de sostre residencial per habitant.

Ràtios de consum energètic

 - Consum d’energia (per fonts energètiques i per sectors) per habitant.

 - Intensitat energètica comercial (per fonts energètiques).

 - Intensitat energètica industrial (per fonts energètiques).

 - Consum de combustibles (per fonts energètiques) i altres energies per 

tracció, per km recorregut i per habitant.

Ràtios de generació de residus municipals

 - Per a estimar l’evolució futura de la generació de residus en massa 

s’adopta la metodologia aplicada en el Programa metropolità de gestió 

de residus 2009-2016 per a l’escenari mitjà i adaptats a la ràtio de gene-

ració de residus de la ciutat de Barcelona.

Ràtios d’emissions de contaminants

 - Factors d’emissió de NOx i PM (per fonts energètiques) per unitat d’ener-

gia consumida.

 - Previsió del mix elèctric per a determinar el factor d’emissió de GEH.

 - Generació i tractament de residus segons les previsions metropolitanes.
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FIGURA 222 | EVOLUCIÓ HISTÒRICA (1992-2008) I PREVISIÓ (2009-2020) DE 
LA POBLACIÓ A BARCELONA, EN L’ESCENARI TENDENCIAL
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� L’evolució demogràfica s’ha estimat a partir de la futura transformació 

urbanística de la ciutat, amb el resultat per a l’any 2020 d’una població d’1,74 

milions d’habitants, increment que anirà acompanyat del creixement del nombre 

d’habitatges (seguint les pautes de l’actual reutilització del sòl industrial per a sòl 

mixt productiu i residencial). Aquesta previsió s’ha comparat amb l’elaborada pel 

Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona40  que, en la seva 

hipòtesi més optimista, arriba a la xifra d’1.740.000 habitants el 2020, valor pràcti-

cament idèntic al detectat en el PECQ.

40.  Maria Antònia Monés i Josep Maria Carrera, La Barcelona Metropolitana els pro-
pers 20 anys, Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona, 2003

L’evolució econòmica de Barcelona

Creuant les dades socioeconòmiques recopilades en l’anàlisi prospectiva, 

s’ha obtingut un escenari de futur tendencial que comportaria un creixe-

ment del PIB de Barcelona d’un 1,8% de mitjana en l’horitzó 2015, i del 

2,3% en l’horitzó 2020. 

Es tracta de xifres molt inferiors a les dels darrers anys, però estan per 

sobre del que marquen les estimacions a llarg termini per a l’economia 

espanyola i catalana. Òbviament, si la recuperació de l’economia interna-

cional fos més lenta del que indiquen les previsions de la Unió Europea, 

això incidiria en el creixement de l’economia de Barcelona.

Sectorialment, es preveu un augment del pes del sector terciari, seguint 

una tendència que es ve donant de manera continuada durant els darrers 

anys. L’increment més gran es dóna en els segments dels serveis profes-

sionals i també en les activitats turístiques.

Es manté l’augment del nombre de llocs de treball, si bé menys propor-

cional al creixement econòmic a causa de les millores de productivitat. A 

mesura que els sectors de futur estan més relacionats amb indústries i 

serveis de més valor afegit, afegint-hi que hi ha un creixement més baix de 

la població, l’increment de productivitat tendeix a ser superior. 

Aquesta creació de llocs de treball, superior al creixement demogràfic, 

continuarà incidint en l’increment de la mobilitat laboral. Augmenten, per 

tant, les necessitats de serveis de transport en tot l’àmbit metropolità.
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FIGURA 223 | PREVISIONS DE CREIXEMENT ECONÒMIC A BARCELONA (PER-
CENTATGE DE CREIXEMENT ANUAL DE MITJANA EN TERMES REALS)
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FIGURA 224 | DISTRIBUCIÓ DEL PIB SECTORIAL A BARCELONA I PREVISIONS 
SOBRE EL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL

2008 2015 2020

82
%

86
%

88
%

14
%

11
% 9%

4% 3% 3%

� Serveis � Construcció � Indústria

66
.0

41

75
.0

00

84
.0

00PIB

2001 2008 2015 2020

79
%

85
% 88

% 90
%

15
%

10
%

8% 6%

6%

5% 4% 4%

� Serveis � Construcció � Indústria

94
4.

00
0

1.
03

8.
00

0

1.
10

5.
00

0

1.
14

6.
00

0

Nombre llocs de treball

� En milions d’euros constants del 2008 i distribució en percentatge



PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL DE BARCELONA 2011-2020

266

4.2.2 - L’EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT DEL PORT I L’AEROPORT

El creixement del transport de mercaderies al Port de Barcelona ha estat 

sostingut en els últims anys fins a les 50,55 Mt l’any 2008, amb una taxa de 

creixement anual acumulativa del 6,67% (tres vegades el PIB), si bé el dar-

rer any es van començar a notar els efectes de la crisi econòmica. El 2009 

va ser el primer any de creixement negatiu, amb un volum de mercaderies 

transportat de 41,79 Mt (un -17% respecte al 2008).

Això no obstant, tot i la crisi, el Port de Barcelona va iniciar un procés 

d’ampliació que permetrà situar-lo entre els cinc primers ports d’Europa, a 

més de consolidar-lo com la gran porta sud d’entrada de mercaderies del 

continent. Assolirà així una major capacitat de càrrega, arribant als 130 Mt 

i als 10 milions de TEU41, quan actualment està entorn dels 50 i 2,6 milions, 

respectivament, fet que implica un increment de la capacitat de càrre-

ga del 160%. Aquesta ampliació comportarà passar de 932 ha d’ocupació 

(558 en superfície terrestre i 374 en marítima) fins a les 2.051 ha (1.265 ha 

en terrestre i 786 ha en marítim).

Malgrat que és difícil preveure el ritme de creixement del transport de 

mercaderies al Port de Barcelona, s’ha estimat un creixement anual mitjà 

del 3% en el període 2009-2015, i del 5% anual a partir del 2015 i fins al 

2020.

Respecte a l’Aeroport de Barcelona, les previsions d’AENA són un incre-

ment del 2,7% anual dels moviments entre els anys 2008 i 2015, i estima 

un increment del 4% a partir del 2015, xifra inferior al 4,6% del període 

2000 i el 2008, que va estar marcat pel creixement de les companyies low-

cost. S’ha de dir que el juny del 2009 es va posar en marxa la nova terminal 

de l’Aeroport, fet que ha significat un augment de la capacitat de fins a 50 

milions de passatgers anuals i 90 operacions per hora.

41. Twenty feet equivalent unit: unitat de mesura de capacitat de transport marítim

FIGURA 225 | EVOLUCIÓ HISTÒRICA (2000-2009) I PREVISIÓ (2010-2020) DEL 
CREIXEMENT DE LA UTILITZACIÓ DEL PORT I L’AEROPORT DE BARCELONA
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4.2.3 - L’EVOLUCIÓ DE LA CIRCULACIÓ VIÀRIA

Per a estimar l’evolució de la circulació viària de Barcelona en l’horitzó 

del 2020 (sense aplicar més mesures de canvi modal al transport públic) 

s’ha tingut en compte l’escenari tendencial del Pla de mobilitat urbana de 

Barcelona 2018 (PMU), prolongant la sèrie fins al 2020. La principal premis-

sa considerada en aquest PMU és que la tendència futura de generació 

de viatges per mitjà de transport serà similar a la dels últims sis anys. Es 

preveu, doncs, que la circulació viària anual a la ciutat de Barcelona i les 

Rondes de Barcelona serà de 5.624,66 milions de veh-km/any, xifra que 

implica un índex de creixement del 2% anual respecte del 2008.

A fi d’estimar els factors d’emissió futurs, s’ha elaborat un escenari del 

mix de vehicles fins a l’any 2020, considerant que hi haurà una renova-

ció natural de vehicles. S’ha de tenir en compte que en aquest període 

s’aplicaran dues noves normatives europees per a reduir les emissions 

dels turismes i vehicles comercials: l’Euro V, que va entrar en vigor l’1 

de setembre del 2009, i l’Euro VI, que ho farà l’1 de setembre del 2014. 

Aquestes normatives tenen, però, un temps de moratòria, per la qual cosa 

l’aplicació efectiva ha estat l’1 de gener del 2011 per a l’Euro V i serà l’1 de 

gener del 2015 per a l’Euro VI. 

Les previsions del futur parc de vehicles s’han calculat a partir de l’an-

tiguitat actual, que és de 5,6 anys en el conjunt de la ciutat. Tenint en 

compte l’esmentada renovació natural del parc de vehicles, s’estima que 

l’antiguitat mitjana continuarà sent de 5,6 anys fins al 2020. Així, disminu-

irà el percentatge de vehicles de categories més antigues, alhora que hi 

haurà vehicles més eficients i menys contaminants, tal com marquen les 

normes europees. 

A banda d’aquesta hipòtesi de renovació natural, s’ha estimat també un 

augment del nombre de turismes híbrids d’acord amb les tendències dels 

últims anys. Tot i que actualment només representen encara un 0,21% 

dels turismes, s’ha previst que els progressos tecnològics i els canvis en 

els hàbits de consum dels ciutadans n’afavoriran l’augment fins a un per-

centatge del 10% dels turismes. En el cas concret dels vehicles purament 

elèctrics no s’ha fet cap estimació de futur, ja que tampoc es preveu en la 

definició de l’escenari tendencial.

FIGURA 226 | EVOLUCIÓ HISTÒRIA (1999-2008) I PREVISIÓ (2009-2020) DE LA 
CIRCULACIÓ VIÀRIA A BARCELONA, SEGONS L’ESCENARI TENDENCIAL
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FIGURA 227 | TURISMES CENSATS (1999-2008), CARACTERITZACIÓ I EVOLU-
CIÓ DEL PARC MÒBIL (2009/2009-2020) 
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4.2.4 - L’EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

La previsió de la generació futura total de residus té com a objectiu saber 

també la producció concreta de cadascuna de les fraccions. S’ha utilitzat 

la metodologia aplicada en el Programa metropolità de gestió de residus 

2009-2016 (PMGRM) per a l’escenari mitjà -amb una ràtio d’increment de 

generació del 0,62% anual-, adaptada a la ciutat de Barcelona i a la tempo-

ralitat del PECQ. La xifra resultant és 1.029.248 t l’any 2020.

Els objectius de recollida selectiva fixats per a l’any 2012 han estat els 

definits en el PROGREMIC 2007-2012, mentre que, a partir d’aquest any i 

fins al 2016, s’ha seguit la tendència definida en el PMGRM 2009-2016. Per 

al període 2016-2020, s’ha considerat que es mantenen constants els ob-

jectius de la recollida selectiva proposats en aquest programa. El resultat 

comporta una recollida selectiva del 62% per a l’any 2020, amb una ràtio 

de generació de selectiva d’1 kg/hab·dia.

FIGURA 228 | EVOLUCIÓ HISTÒRICA I PREVISIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS A 
BARCELONA, PER FRACCIONS
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FIGURA 229 | EVOLUCIÓ HISTÒRICA (2000-2008) I PREVISIÓ (2009-2020) EN 
LA GENERACIÓ DE RESIDUS A BARCELONA, SEGONS L’ESCENARI TENDENCIAL
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4.2.5 - L’ESTIMACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC

El consum per fonts d’energia

El creuament de les dades socioeconòmiques amb les previsions relatives 

a altres variables de futur com els projectes urbans, la circulació prevista i 

les ràtios de consum aporten una imatge del que podrà arribar a ser l’es-

cenari tendencial de consum energètic o “Business as usual”.

Aquest escenari dóna com a resultat un consum d’energia final per a l’any 

2020 de 21.826,9 GWh, amb una ràtio per habitant de 12,54 MWh/hab. 

Per fonts d’energia, aquest consum es reparteix de la manera següent: un 

45,3% d’electricitat, un 32,8% de gas natural, un 21,3% de combustibles 

per a automoció (gasoil, gasolina i gas natural) i un 0,6% de gasos liquats 

del petroli o GLP.

S’ha estimat un increment del consum energètic del 2,10% anual, bona 

part del qual està directament relacionat amb l’augment de l’ús del con-

sum de gas natural, el qual es preveu que recuperi l’any 2015 els nivells 

del consum del període 2001-2005. S’ha previst també un creixement 

del consum d’electricitat del 2,29% anual, a causa, fonamentalment, de 

l’augment del nombre d’aparells elèctrics a les llars. Pel que fa al GLP, es 

preveu que la seva demanda continuarà disminuint, mentre que el petroli 

d’automoció podrà créixer a un ritme de l’1,58% anual si no s’apliquen les 

mesures previstes en el Pla de mobilitat urbana (PMU) de Barcelona.

TAULA 64 | PREVISIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA FINAL A BARCELONA, SEGONS 
L’ESCENARI TENDENCIAL (2020)

Escenari tendencial: previsió del consum d’energia final a Barcelona 2020

1992 
[GWh]

1992 - 
1999

1999 
[GWh]

1999 - 
2008

2008 
[GWh]

2008 - 
2020

2020 
[GWh]

Electricitat 5.029,18 2,12% 5.824,20 2,91% 7.536,66 2,29% 9.890,94

Gas natural 5.204,02 1,31% 5.699,67 -0,64% 5.381,83 2,40% 7.150,56

GLP 660,73 -6,43% 414,98 -6,21% 233,12 -4,32% 137,25

Automoció 3.298,07 1,76% 3.725,93 0,37% 3.850,17 1,58% 4.648,18

Total 14.192,00 1,42% 15.664,78 0,91% 17.001,78 2,10% 21.826,93

Total 
[MWh/hab] 8,70 2,60% 10,42 0,11% 10,52 1,47% 12,54
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FIGURA 230 | EVOLUCIÓ HISTÒRICA (2000-2008) I PREVISIÓ (2009-2020) DEL 
CONSUM ENERGÈTIC A BARCELONA PER FONTS D’ENERGIA, SEGONS L’ESCE-
NARI TENDENCIAL 
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FIGURA 231 |  EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL CONSUM (1992-2008) I PREVISIÓ 
(2009-2020) DEL CONSUM ENERGÈTIC A BARCELONA PER FONTS - ESCENARI 
TENDENCIAL
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El consum per sectors

Pel que fa al consum d’energia per sectors, s’ha estimat un creixement del 

sector comercial i de serveis del 2,59% anual, tendència que el convertirà 

en el sector de Barcelona amb més consum energètic. Històricament, el 

principal consumidor d’energia havia estat el sector domèstic, però l’any 

2007 es va capgirar la tendència. Això no obstant, s’ha previst un incre-

ment del consum en el sector domèstic del 2,04% anual. 

Amb relació als sectors industrial i del transport, s’ha previst un increment 

de l’1,83% i 1,69% anual, respectivament. El sector Altres, que inclou el 

primari, l’energètic i el de la construcció, experimentarà un creixement del 

3,14% anual, si bé cal tenir en compte que representa només un 0,9% del 

consum total de la ciutat.

TAULA 65 | PREVISIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA FINAL A BARCELONA, SEGONS 
L’ESCENARI TENDENCIAL (2020)

Escenari tendencial: previsió del consum d’energia final a Barcelona 2020

1992 
[GWh]

1992 - 
1999

1999 
[GWh]

1999 - 
2008

2008 
[GWh]

2008 - 
2020

2020 
[GWh]

Domèstic 4.225,64 1,08% 4.556,04 0,46% 4.749,34 2,04% 6.055,20

Comercial 
i serveis

3.203,79 3,40% 4.049,60 2,56% 5.083,79 2,59% 6.911,52

Industrial 3.205,19 -0,97% 2.993,50 -0,24% 2.929,76 1,83% 3.643,92

Transport 3.469,69 1,93% 3.965,88 0,37% 4.100,83 1,69% 5.016,19

Altres 87,68 1,86% 99,76 3,68% 138,07 3,14% 200,10

Total 14.192,00 1,42% 15.664,78 0,91% 17.001,78 2,10% 21.826,93

Total 
[MWh/hab] 8,70 2,60% 10,42 0,11% 10,52 1,47% 12,54
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FIGURA 232 | EVOLUCIÓ HISTÒRICA (2000-2008) I PREVISIÓ (2009-2020) 
DEL CONSUM ENERGÈTIC A BARCELONA PER SECTORS, SEGONS L’ESCENARI 
TENDENCIAL 
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FIGURA 233 | EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL CONSUM D’ELECTRICITAT PER 
SECTORS (1992-2008) I PREVISIÓ (2009-2020) A BARCELONA - ESCENARI 
TENDENCIAL
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4.2.6 - L’EVOLUCIÓ DEL MIX DE GENERACIÓ 
ELÈCTRICA

Per estimar el factor d’emissió futur de gasos d’efecte hivernacle (GEH), 

s’ha de preveure també el mix de generació elèctrica. En el cas del mix 

català, s’ha tingut en compte la revisió 2009 del Pla de l’energia de Catalu-

nya elaborat per l’Institut Català d’Energia. De tots els escenaris analitzats, 

s’ha considerat l’escenari 2015-IER per al 2015 i l’escenari E4 per al 2030 

(aquest darrer s’ha utilitzat també per a estimar l’escenari 2020). En el 

cas del mix elèctric espanyol, s’ha utilitzat la informació (escassa) que 

aporta el document Anticipo del Plan de Renovables 2011-2020. Cal tenir 

en compte, en aquest sentit, que la discussió sobre el futur de l’energia 

nuclear no està tancat i, per tant, és difícil determinar realment quin serà 

el mix futur.

En tot cas, aquests mix elèctrics impliquen per a l’any 2020 una previsió 

en els factors d’emissió de GEH quant a consum elèctric de 134,28 g i 

191,87 g en els mix elèctrics de Catalunya i Espanya, respectivament. La 

tendència del factor d’emissió, segons el mix elèctric de Catalunya, és 

mantenir-se el 2020 en valors similars als del 2008, mentre que el d’Es-

panya disminueix per la millora tecnològica de les noves instal·lacions de 

generació i l’increment de les energies renovables.
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TAULA 66 | PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA PREVISTA DEL MIX CATALÀ 
(2020)

Mix català

Tecnologia 2008 
[GWh]

2015-IER 
[GWh]

2020 
[GWh]

2030–E4 
[GWh]

Carbó 463 0 0 0

Cicles combinats 11.179 8.458,3 12.215 19.727,8

Nuclear 22.420 25.174,8 16.783 0

Turbines de gas 454 0 0 0

Cogeneració 3.782 7.927,9 8.374 9.267,2

Altres. No renovables 562 365,7 365,7 365,7

Hidràulica 3.958 5.863,9 5.922 6.040,8

Eòlica 643 8.120,8 10.513 15.300,0

FV 141 673,0 799 954,5

Solar termoelèctrica 0 567,0 1.000 1.967,0

Altres ER 92 2.151,1 2.085 1.943,1

Total 43.694 59.302,6 58.057 55.566,1

��En el cas del mix català, s’ha tingut en compte la revisió 2009 del Pla de l’energia 

de Catalunya elaborat per l’Institut Català d’Energia. De tots els escenaris analitzats, 

s’ha considerat l’escenari 2015-IER per al 2015 i l’escenari E4 per al 2030 (aquest 

darrer s’ha utilitzat també per a estimar l’escenari 2020).

TAULA 67 | PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA PREVISTA DEL MIX ESPANYOL 
(2020)

Mix espanyol

Tecnologia 2008 [GWh] 2016 [GWh] 2020 [GWh]

Carbó 46.926 23.138 5.784

Cicles combinats 91.286 120.000 146.000

Nuclear 58.973 50.000 40.000

Turbines de gas 2.378 1.520 0

Cogeneració 19.260 19.260 19.260

Altres. No renovables 4.790 2.903 1.884

Hidràulica 25.844

124.068

(36,39%)

156.068

(42,3%)

Eòlica 31.393

FV 2.812

Solar termoelèctrica 0

Altres ER 2.745

Total 286.407 340.889 368.996

��En el cas del mix elèctric espanyol, s’ha utilitzat la informació (escassa) que 

aporta el document Anticipo del Plan de Renovables 2011-2020.

FIGURA 234 | PREVISIÓ DEL FACTOR D’EMISSIÓ DE GEH PER CONSUM ELÈCTRIC
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4.2.7 - L’ESTIMACIÓ DELS GASOS D’EFECTE 
HIVERNACLE

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), considerant l’escenari 

tendencial, l’any 2020 arribarà a les 5.119,28 milers de t de GEH, valor 

equivalent a 2,94 t/hab. Per fonts d’energia, el gas natural representarà un 

28,22% de les emissions, l’electricitat un 25,93%, el petroli d’automoció un 

24,04%, i els gasos liquats del petroli un 0,61%. 

Quant a les emissions de GEH per sectors, el transport (que inclou el pe-

troli d’automoció, el consum elèctric de tracció i el gas natural vehicular) 

representarà el 25,01%, el sector domèstic el 20,29%, el comercial i ser-

veis el 19,67%, l’industrial el 13,31% i el sector Altres (primari, energètic i 

obres) el 0,52%. El Port i l’Aeroport de Barcelona seran responsables del 

14,36%, i el tractament de residus del 6,84%.

TAULA 68 | PREVISIÓ D’EMISSIONS DE GEH PER FONTS D’ENERGIA A BARCE-
LONA (2020), SEGONS L’ESCENARI TENDENCIAL I EL MIX ELÈCTRIC CATALÀ

Escenari tendencial: previsió d’emissions de GEH per fonts a Barcelona 2020 
(mix elèctric català)

[t GEH x 1000] 1992 1999 2008 2020

Gasos liquats del petroli 
(GLP)

188,26 97,15 53,15 31,29

Gas natural 1.051,95 1.152,14 1.086,78 1.444,52

Electricitat 877,89 610,16 1.081,44 1.327,66

Petroli d’automoció 814,07 995,07 1.025,72 1.230,44

Tractament de RSU 1.320,01 1.446,40 327,58 350,00

Port i Aeroport 430,38 436,39 479,08 735,36

Total emissions 
[x 1.000 t] 4.682,56 4.737,30 4.053,77 5.119,28

Ràtio per habitant 
[t GEH/hab] 2,87 3,15 2,51 2,94

FIGURA 235 | EVOLUCIÓ HISTÒRICA D’EMISSIONS DE GEH (2000-2008) I PRE-
VISIÓ (2009-2020) A BARCELONA PER FONTS D’ENERGIA, SEGONS L’ESCENARI 
TENDENCIAL
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TAULA 69 | PREVISIÓ D’EMISSIONS DE GEH PER SECTORS A BARCELONA 
(2020), SEGONS L’ESCENARI TENDENCIAL I EL MIX ELÈCTRIC CATALÀ

Escenari tendencial: previsió d’emissions de GEH per fonts a Barcelona 2020 
(mix elèctric català)

[t GEH x 1000] 1992 1999 2008 2020

Domèstic 854,53 766,22 833,43 1.038,58

Comercial i serveis 584,21 530,18 785,47 1.006,98

Industrial 632,09 523,05 546,50 681,38

Transport 846,03 1.024,62 1.061,89 1.280,10

Altres 15,31 10,45 19,82 26,87

Tractament de RSU 1.320,01 1.446,40 327,58 350,00

Port i Aeroport 430,38 436,39 479,08 735,36

Total emissions 
[x 1.000 t] 4.682,56 4.737,30 4.053,77 5.119,28

Ràtio per habitant 
[t GEH/hab] 2,87 3,15 2,51 2,94

FIGURA 236 | EVOLUCIÓ HISTÒRICA D’EMISSIONS DE GEH (2000-2008) I 
PREVISIÓ (2009-2020) A BARCELONA PER SECTORS, SEGONS L’ESCENARI 
TENDENCIAL
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4.2.8 - L’ESTIMACIÓ DE LES EMISSIONS CONTAMINANTS 

Les emissions d’NOx

S’estima que Barcelona generarà l’any 2020 unes emissions de 9.864 t 

d’NOx, un 17,3% menys que l’any 2008. Aquesta dada s’obté seguint la 

metodologia utilitzada en el càlcul de les emissions d’NOx l’any 2008 i 

les previsions socioeconòmiques i de consums energètics en l’escenari 

tendencial. 

Cal afegir que es computen les emissions que es produeixen en els límits 

administratius de la ciutat, ja que es tracta de contaminants d’efecte local. 

Es preveu que els factors d’emissió utilitzats es mantindran constants en 

tots els sectors excepte en el trànsit viari a motor, ja que es preveu la 

renovació natural del parc de vehicles. 

TAULA 70 | PREVISIÓ DEL FACTOR D’EMISSIÓ D’NOX/KM RECORREGUT A BAR-
CELONA - ESCENARI TENDENCIAL (2008-2020)

Escenari tendencial: previsió factor emissió de NOx per quilòmetre recorregut a Barce-
lona

[g NOx/km recorregut ] 2008 2020

Circulació total a la ciutat 1,13 0,53

En l’escenari tendencial, es preveu així mateix la posada en marxa en els 

propers anys de la central tèrmica de cicle combinat situada al Port de 

Barcelona, que tindrà una potència total de 800 MW (2x400 MW). La cons-

trucció i entrada en funcionament d’aquesta central comportarà –com a 

conseqüència també de l’aplicació del Pla d’actuació per a la millora de 

la qualitat de l’aire dels municipis de l’àmbit metropolità-, l’aplicació de 

mesures compensatòries que teòricament evitin nivells d’emissions supe-

riors als derivats del funcionament de la central mateixa. Per a estimar les 

emissions futures de les grans centrals de generació d’elèctrica es parteix 

de les dades històriques de les instal·lacions que actualment es troben en 

funcionament i de les característiques tècniques de les noves.

L’anàlisi per sectors evidencia la gran disminució d’emissions que es pro-

duirà en el sector del transport i la mobilitat, ja que passarà de repre-

sentar un 48% del total l’any 2008 a un 30% l’any 2020. Per contra, el 

sector industrial augmentarà les seves emissions anuals, arran sobretot 

de la implantació de la nova central de generació elèctrica. El sector do-

mèstic incrementarà també les seves emissions de les 657,50 t (2008) a 

les 785,51 t d’NOx anuals (2020), mentre que el sector comercial ho farà 

fins a les 288,73 t/anys anuals (2020). Les emissions del Port de Barcelona 

creixeran a causa de la seva expansió i les expectatives de més activitat, 

passant de les 3.078 t (2008) a les 3.864 t (2020), cosa que el convertirà en 

el principal sector emissor.
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TAULA 71 | PREVISIÓ DEL FACTOR D’EMISSIÓ D’NOX PER SECTORS A BARCELO-
NA - ESCENARI TENDENCIAL (2008-2020)

Escenari tendencial: previsió d’emissions de NOX per sectors a Barcelona 2020

[t NOx] 2008 2020

Transit viari 5.014,72 2.986,37

Indústria 1.394,45 1.939,20

Domèstic 657,50 785,51

Comercial 268,33 288,73

Port 3.077,94 3.863,72

Total emissions  [t] 10.413 9.864

Ràtio per habitant [t NOx/hab] 6,44 5,67

FIGURA 237 | EMISSIONS D’NOX A BARCELONA (2008) I PREVISIONS DE FU-
TUR (2009-2020) - ESCENARI TENDENCIAL
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Les emissions de PM10

Per a calcular les emissions de PM10 també es parteix de les variables so-

cioeconòmiques de l’escenari tendencial, mantenint els factors d’emissió 

constants excepte en el cas del transport viari. En el cas de les partícules, 

la renovació natural del parc de vehicles també té un efecte important en 

la reducció d’emissions per quilòmetre recorregut.

TAULA 72 | PREVISIÓ DEL FACTOR D’EMISSIÓ DE PM10/KM RECORREGUT A 
BARCELONA - ESCENARI TENDENCIAL (2008-2020)

Escenari tendencial: previsió factor emissió de PM10 per quilòmetre recorregut a 
Barcelona

[g PM10/km recorregut ] 2008 2020

Circulació total a la ciutat 0,1032 0,050

Aquest escenari preveu per a l’any 2020 una reducció d’emissions d’un 

17% respecte de l’any 2008, passant de les 457,95 t de PM10 a les 280,18 

t (2020). Per sectors, la indústria augmentarà les seves emissions fins a 

les 150,77 t, el sector domèstic fins a les 5,83 t, i el comercial fins a les 

2,58 t. El Port de Barcelona també incrementarà les seves emissions pel 

fet d’ampliar la seva capacitat i les operacions, de les 137,31 t (2008) a 

les 172,79 t en l’escenari tendencial (2020). En el cas de les activitats ex-

tractives i formigoneres s’ha considerat que les emissions es mantindran 

constants l’any 2020 respecte de l’any 2008.
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TAULA 73 | PREVISIÓ DEL FACTOR D’EMISSIÓ DE PM10 PER SECTORS A BARCE-
LONA - ESCENARI TENDENCIAL (2008-2020)

Escenari tendencial: previsió d’emissions de PM10 per sectors a Barcelona 2020

[t PM10] 2008 2020

Transit viari 457,95 280,18

Indústria 133,45 150,77

Domèstic 4,89 5,83

Comercial 2,36 2,58

Port 137,31 172,79

Extractives i formigoneres 7,80 7,80

Emissions totals [t/any] 743,77 619,95

Emissions totals per habitant [kg/hab] 0,460 0,356

FIGURA 238 | EMISSIONS D’NOX A BARCELONA (2008) I PREVISIONS DE FU-
TUR (2009-2020) - ESCENARI TENDENCIAL
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4.3 - L’escenari d’arribada:
el PECQ 2020
4.3.1 - LES PREVISIONS GLOBALS 

L’escenari PECQ-2020 és el resultat de la previsió dels efectes que la im-

plantació dels projectes del PECQ tindrà sobre l’escenari tendencial. Qual-

sevol canvi significatiu en la dinàmica econòmica o demogràfica de la ciu-

tat pot introduir, per tant, fluctuacions en el resultat final.

Considerant la base de l’escenari tendencial i l’impacte dels projectes 

plantejats en l’estratègia d’actuació del PECQ (que inclou 108 projectes, 

dels quals 85 corresponen al Programa ciutat i 23 al Programa municipal, 

s’espera que l’any 2020 hi hagi un increment del consum energètic prop 

de l’1,4% en taxa anual mitjana, valor que equivaldria a un creixement del 

0,8% en consum per habitant. 

La societat actual té una tendència creixent a tenir més aparells electrò-

nics als habitatges i al sector serveis, així com una demanda més gran 

de confort tèrmic. Aquesta tendència ha superat fins ara els progressos 

tecnològics que milloren l’eficiència energètica dels aparells, i no es pre-

veu que s’inverteixi aplicant les mesures plantejades en l’estratègia d’ac-

tuació relatives a les actituds i hàbits dels ciutadans amb relació a l’ús de 

l’energia.

D’altra banda, malgrat que el consum energètic de l’any 2008 va ser un 

dels més baixos dels últims anys -fruit de diversos factors conjunturals-, 

les possibilitats més realistes de l’escenari PECQ apunten que hi haurà un 

creixement progressiu del consum energètic fins a retornar als nivells dels 

darrers temps. Sempre, naturalment, que no hi hagi una nova reducció del 

consum com a conseqüència de factors climàtics extrems imprevistos o 

de noves conjuntures econòmiques locals o mundials difícils de preveure 

en un escenari tendencial de futur.

Tanmateix, s’espera també que hi hagi una millora en la intensitat ener-

gètica. Mentre que en l’escenari tendencial s’espera una taxa anual del 

-0,3%, la previsió de l’estratègia d’actuació del PECQ és assolir un valor 

del -1,0%; és a dir, generar la mateixa quantitat de PIB amb un consum 

d’energia menor.

Pel que a les emissions totals de GEH, i considerant el mix elèctric cata-

là, es preveu que la taxa mitjana anual no augmenti més enllà del 0,7%, 

1,3 punts per sota de la previsió de l’escenari tendencial. En canvi, si es 

considera el mix elèctric espanyol, la reducció seria de l’1% anual. Amb 

aquestes ràtios, les emissions de GEH per càpita, considerant un augment 

de població del 7,4%, se situarien en 2,53 t/hab o 2,91 t/hab, segons el mix 

català o espanyol, respectivament.

Quant a la disminució de les emissions d’NOx i PM10, cal dir que l’escenari 

tendencial ja en planteja una reducció gràcies a les millores tecnològiques 

que s’aniran introduint i a la renovació natural del parc mòbil. Això no 

obstant, les mesures del PECQ fan reduir encara més aquestes emissions, 

amb una previsió del -1,8% i -3,8% en taxa anual per a NOx i PM10, respec-

tivament. En definitiva, un augment de les reduccions assolides respecte 

de l’escenari tendencial d’1,3 i 2,3 punts, respectivament. 
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Cal apuntar que, si bé l’escenari PECQ preveu aquesta reducció de les 

emissions dels vehicles, derivada de la millora tecnològica i de la reno-

vació del parc mòbil, s’ha de tenir en compte que ha estat calculada ba-

sant-se en el parc mòbil del 2008, motiu pel qual no serà aplicable al 100% 

al llarg del període 2011-2020. Per tant, la projecció de les tones d’emis-

sions del parc mòbil estalviades el 2008 (2.742,51 t/any d’NOx i 288,08 t/

any de PM10) al parc del 2020, dóna com a resultat que augmenten fins a 

les 1.451,21 i 149,82 t d’NOx i PM10 respectivament. Aquestes són, precisa-

ment, les xifres utilitzades en l’estimació d’emissions de l’escenari PECQ 

2020, així com en la seva modelització de la immissió.

TAULA 74 | RÀTIOS DE CONSUM I EMISSIONS DELS ESCENARIS DEL PECQ

Ràtios escenaris PECQ

 PECQ-2020 Tecnologia 2008 Tendencial-2020 PECQ-2020 Taxa creixement anual acu-
mulativa 2008-2020_tend

Taxa creixement anual acu-
mulativa 2008-2020_PECQ

Δ Total 2008 PECQ-2020

Consum energia final [GWh/any] 17.001,78 21.826,93 20.148,08 2,1% 1,4% 18,5% 

Emissions co2eq (Mix català) [t/any] 4.053.765,54 5.119.276,78 4.410.271,61 2,0% 0,7% 8,8% 

Emissions co2eq (Mix espanyol) [t/any] 5.733.150,57 5.784.227,50 5.063.398,23 0,1% -1,0% -11,7%

EMISSIONS NOX [t/any] 10.412,94 9.863,53 8.412,32 -0,5% -1,8% -19,2%

EMISSIONS PM10 [t/any] 743,77 619,95 470,13 -1,5% -3,8% -36,8%

Ràtios escenaris PECQ

 PECQ-2020 Tecnologia 2008 Tendencial-2020 PECQ-2020 Taxa creixement anual acu-
mulativa 2008-2020_tend

Taxa creixement anual acu-
mulativa 2008-2020_PECQ

Δ Total 2008 PECQ-2020

Consum d'energia final per habitant 
[MWh/hab]

10,52 12,54 11,58 1,5% 0,8% 10,1%

Intensitat energètica [Wh/EUR] 269,44 259,84 239,86 -0,3% -1,0% -11,0%

Emissions de GEH per habitant 
(mix elèctric català) [t/hab]

2,51 2,94 2,53 1,3% 0,1% 1,0%

Emissions de GEH per habitant 
(elèctric espanyol) [t/hab]

3,55 3,32 2,91 -0,5% -1,6% -18,0%

Emissions de NOx per habitant  [kg/hab] 6,44 5,67 4,83 -1,1% -2,4% -25,0%

Emissions de PM10 per habitant  [kg/hab] 0,46 0,36 0,27 -2,1% -4,3% -41,3%
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4.3.2 - L’IMPACTE ENERGÈTIC I AMBIENTAL

La quantificació de l’impacte energètic i ambiental dels projectes del 

PECQ que es fa a continuació pren com a valors de referència els de l’es-

cenari tendencial.

La valoració global

Tenint en compte que el consum d’energia final l’any 2008 va ser de 

17.001,78 GWh, l’execució dels projectes del PECQ que han pogut ser 

valorats aportarà un estalvi del 9,9% del consum energètic respecte del 

consum d’aquest mateix any. La reducció d’energia primària representarà 

el 7% dels 30.783,60 GW que es van consumir el 2008.

En termes de generació local d’energia en règim especial, el PECQ preveu 

un increment de 139,50 GWh de generació elèctrica, dels 370,01 GWh/

any de l’any 2008 als 509,51 GWh/any del 2020; és a dir, un increment del 

38%. Un 32% dels 139,50 GWh tindran un origen renovable, de manera que 

es passaria dels 44,13 GWh/any del 2008 als 89,18 GWh/any en l’esce-

nari PECQ-2020 (increment de 45,05 GWh/any). El percentatge d’energia 

elèctrica renovable generada respecte del consum total d’electricitat a la 

ciutat passaria així del 0,59% del 2008 al 0,91% del PECQ-2020.

TAULA 75 | VALORACIÓ ENERGÈTICA I AMBIENTAL DELS PROJECTES DEL PECQ

Valoració de projectes del PECQ

Tecnologia Nº Estalvi 
energia final 

[GWh/any]

Estalvi 
energia 

primària 
[GWh/any]

Generació 
local d’elec-

tricitat ER+RE 
[GWh/any]

Reducció 
CO2eq (mix 
Catalunya) 

[t/any]

Reducció 
CO2eq  (mix 

Espanya) 
[t/any]

Reducció 
NOx 

[t/any]

Reducció 
PM10 [t/any]

Programa de ciutat 85 1.633,09 1.993,48 126,99 694.177,99 696.378,95 2.688,91 281,39

Programa municipal 23 45,76 143,42 12,51 14.827,18 24.450,32 53,60 6,69

PECQ 108 1.678,85 2.136,89 139,50 709.005,17 720.829,27 2.742,51 288,08

Desagregant aquesta generació elèctrica futura en energies renovables, 

les dades són les següents: la fotovoltaica es multiplicaria per 3,3, amb 

un increment de 25,5 GWh/any (de 7,62 GWh/any als 33,12 GWh/any). Es 

preveu també una generació de 0,04 GWh/any en petites instal∙lacions de 

minieòlica. Els 19,51 GWh restants procedirien de l’electricitat generada 

pel biogàs del tractament de la fracció orgànica dels residus de la ciutat.

En termes de reducció de GEH, quan estigui plenament implantat el PECQ 

contribuirà a reduir en 709.005,17 t/any les emissions de GEH, segons el 

mix elèctric de Catalunya. Si es considera que l’any 2008 es van emetre 

4.053.765 t/any, es pot dir que el PECQ ajudarà a reduir les emissions de 

GEH en un 17,5%.

Finalment, tenint en compte que l’any 2008 es van emetre a la ciutat 

10.412,9 t d’NOx i 743,77 t de PM10, els projectes del PECQ permetran 

reduir un 26,3% i un 38,7% les emissions d’NOx i PM10, respectivament. 
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FIGURA 239 | RESULTATS GLOBALS DE L’APLICACIÓ DEL PECQ

Tendencial 2020 
per càpita
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per càpita

PECQ 2020
per càpita
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PECQ 2020
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L’evolució comparativa del consum energètic

Analitzant la previsió anual d’implantació de cadascun dels projectes del 

PECQ, s’obté l’evolució del consum energètic per a l’escenari PECQ-2020 

respecte al tendencial.

Considerant l’estalvi energètic per fonts en l’escenari PECQ, el gasoil i la 

gasolina són les que aporten la part més destacada, seguides de l’electri-

citat. En canvi, el gas natural, a causa dels projectes de cogeneracions i 

microcogeneracions que tenen com a objectiu millorar l’eficiència, impli-

quen un índex més gran de consum que en l’escenari tendencial.

TAULA 76 | VALORACIÓ DELS PROJECTES DEL PECQ PEL CONSUM ENERGÈTIC

Valoració de projectes del PECQ

Tecnologia Nº Estalvi electrici-
tat [GWh/any]

Estalvi gas natu-
raL [GWh/any]

Estalvi GLP 
[GWh/any]

Estalvi gasolina + 
gasoil [GWh/any]

Estalvi energia 
final [GWh/any]

Programa 
de ciutat

85 10,02 -1,17 0,48 1.623,76 1.633,09

Programa 
municipal

23 43,80 -49,34 0,00 51,30 45,76

PECQ 108 53,82 -50,51 0,48 1.675,06 1.678,85
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FIGURA 240 | ESCENARIS DE CONSUM ENERGÈTIC

Tendencial - 2020 Escenari PECQ - 2020
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FIGURA 241 | PREVISIÓ DE CONSUM D’ENERGIA FINAL A BARCELONA SE-
GONS ELS DIFERENTS ESCENARIS (2020)
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L’evolució comparativa de les emissions de GEH

Analitzant la previsió anual d’implantació de cadascun dels projectes del 

PECQ, s’obté també l’evolució de les emissions de GEH per a l’escenari 

PECQ-2020 respecte al tendencial.

Es preveu mantenir les emissions de GEH per habitant entorn de les 2,5 

t/hab·any, valor que si no s’apliquen els projectes del PECQ augmentaria 

fins a les 2,9 t/hab·any.

FIGURA 242 | ESCENARIS D’EMISSIONS DE GEH (MIX ELÈCTRIC CATALÀ)
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FIGURA 243 | PREVISIÓ D’EMISSIONS DE GEH A BARCELONA SEGONS ELS 
DIFERENTS ESCENARIS (2020)

[x 1.000 t GEH/any]

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0
2008 Tendencial - 2020 Escenari PECQ - 2020

4.
05

3,
77 5.
11

9,
28

4.
41

0,
27

Total

 
[t GEH/hab]

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,0
2008 Tendencial - 2020 Escenari PECQ - 2020

2,
51 2,

94

2,
53

Per habitant



PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL DE BARCELONA 2011-2020

286

L’evolució comparativa de les emissions contaminants

Analitzant la previsió anual d’implantació de cadascun dels projectes del 

PECQ, s’obté igualment l’evolució de les emissions d’NOx i PM10 per a l’es-

cenari PECQ-2020 respecte al tendencial.

La reducció de les emissions en l’àmbit de ciutat comportaran una dismi-

nució de les emissions per habitant d’1,6 kg d’NOx anuals respecte l’any 

2008, fins a assolir unes emissions de 4,84 kg d’NOx/habitant l’any 2020.

Segons les millores tecnològiques esperades, i a partir de l’aplicació dels 

projectes del PECQ, s’estima una reducció en les emissions per habitant 

de 0,19 kg PM10/any, fins a un valor de 0,27 kg PM10/hab·any el 2020.

FIGURA 244 | ESCENARIS D’EMISSIONS D’NOX
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FIGURA 245 | ESCENARIS D’EMISSIONS DE PM10

Tendencial - 2020 Escenari PECQ - 2020
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FIGURA 246 | PREVISIÓ D’EMISSIONS D’NOX A BARCELONA SEGONS DIFE-
RENTS ESCENARIS (2020)
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FIGURA 247 | PREVISIÓ D’EMISSIONS DE PM10 A BARCELONA SEGONS DIFE-
RENTS ESCENARIS (2020)
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L’evolució de la qualitat de l’aire: la metodologia aplicada

La complexitat de la ciutat, la variabilitat en les condicions climàtiques i els 

processos fisicoquímics propis de l’atmosfera comporten que la reducció 

de les emissions no es tradueixi en una disminució proporcional de la con-

centració de contaminants en l’aire. Per aquest motiu, a l’hora d’estimar 

les concentracions de contaminants en l’aire en l’escenari PECQ-2020, ha 

calgut modelitzar la dispersió de contaminants mitjançant eines específi-

ques que tenen en compte aquests factors i variables.

La metodologia seguida ha estat la mateixa descrita per a l’estudi de l’any 

2008, la qual ha consistit en crear un nou inventari d’emissions, tant a 

l’àmbit de Barcelona ciutat com de tots els focus emissors que puguin 

tenir incidència en la qualitat de l’aire de la zona estudiada. Per a mode-

litzar hora a hora la dispersió de contaminants de l’escenari PECQ-2020, 

s’ha utilitzat la sèrie de dades horàries meteorològiques de l’estació del 

Raval (2008), per tal d’obtenir resultats comparables amb l’any base del 

PECQ. Les bases cartogràfiques i la informació orogràfica del territori s’han 

mantingut constants, a excepció dels àmbits amb grans àrees de desenvo-

lupament urbà ja planificats, que han estat incorporats al model.

Per al càlcul dels escenaris d’emissions s’han seguit les mateixes hipò-

tesis socioeconòmiques exposades en la metodologia de l’escenari ten-

dencial. S’hi han incorporat les millores que aporta el PECQ en l’àmbit de 

Barcelona, cosa que ha permès obtenir un inventari d’emissions per a la 

ciutat (escenari PECQ-2020) i un per a tot l’àmbit d’anàlisi. Les principals 

variacions de l’inventari d’emissions de l’escenari PECQ-2020 respecte de 

l’escenari actual 2008 són les següents:

S’hi han incorporat les noves àrees de desenvolupament urbà previs-

tes, i s’ha fet el càlcul de les emissions dels sectors domèstic i terciari 

a partir de l’evolució dels consums energètics associats a cada sector 

i dels factors d’emissió corresponents.

S’han estimat els factors d’emissió del parc mòbil circulant a l’any 

2020, considerant la seva renovació natural i la penetració també natu-

ral de les noves tecnologies.

S’han actualitzat les emissions dels focus industrials i de la generació 

d’energia de tot l’àmbit. Destaca la posada en marxa en els propers 

anys de la central de cicle combinat del Port de Barcelona, i la substitu-

ció de les velles centrals de fuel/gas del Besòs per una nova central de 

cicle combinat en el mateix indret. 

Plantejant una hipòtesi conservadora, s’han mantingut constants les 

emissions derivades de les activitats extractives i de les grans obres en 

tot l’àmbit territorial.

S’ha suposat una millora de la gestió i el tractament de residus en 

l’àmbit metropolità, i s’hi han incorporat les noves instal∙lacions defini-

des en el PROGREMIC. Aquestes plantes estan considerades, a l’efecte 

d’aquest estudi, en el sector industrial.

S’han estimat les emissions del Port i l’Aeroport de Barcelona deriva-

des de l’evolució de la seva activitat, dels factors d’emissió establerts 

per a cada activitat i dels projectes de reducció d’emissions que cada 

entitat té previst dur a terme en els propers anys.

S’hi han incorporat els projectes de l’estratègia d’actuació del PECQ 

per a reduir les emissions d’NOx i PM10 en cadascun dels sectors i àm-

bits afectats.

La complexitat de la ciutat, la 

variabilitat en les condicions 

climàtiques i els processos 

fisicoquímics propis de 

l’atmosfera comporten que la 

reducció de les emissions no 

es tradueixi en una disminució 

proporcional de la concentració 

de contaminants en l’aire.
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FIGURA 248 | INVENTARI D’EMISSIONS A BARCELONA CIUTAT (EN ROSAT) I A TOT L’ÀMBIT D’ESTUDI, DE L’ESCENARI PECQ-2020

Nota:
“COPERT - TUB ESCAPAMENT” són les “Exhaust emissions” que im-
plica les emissions del motor.
“COPERT - ALTRES EMISSIONS” són les “Non exhaust emission” con-
té les emissions del desgast dels frens del vehicle, el desgast del 
neumàtic per rodament i el de l’asfalt.
“EXTRA RSD” són emissions addicionals a la metodologia COPERT, 
detectades en les mesures de les emissions dels vehicles mit-
jançant el sistema RSD (Remote Sensing Device)
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LA CONTAMINACIÓ DE FONS

Per a modelitzar la immissió a l’escenari PECQ 2020, s’ha estimat el com-

portament de dues variables: la contaminació de fons i la contaminació de 

fons local. Per a caracteritzar la primera, s’ha analitzat la sèrie històrica dels 

últims anys a l’estació de fons del Cap de Creus. A partir de les dades em-

píriques d’aquesta estació, s’ha estudiat la tendència de concentració de 

diversos contaminants com les PM10, l’NO2, l’NO i l’ozó, entre altres, i s’ha 

elaborat una prognosi de futur seguint el mateix patró històric. Així, per a 

l’any 2020 s’espera que la concentració de fons en mitjana anual se situï en 

4,42 μg/m3 pel que fa a NO2 (quan, el 2008, va ser de 4,26 μg/m3) i en 12,00 

μg/m3 pel que fa a les PM10 (17,86 μg/m3 l’any 2008).

D’altra banda, també s’ha avaluat el comportament de la contaminació de 

fons local, que agrupa les fonts emissores infravalorades, la contaminació 

regional i els episodis puntuals o comportaments diferents als perfils diaris, 

setmanals i mensuals introduïts a l’inventari d’emissions. Per tal de fer una 

prognosi d’aquest tipus de contaminació, s’ha aplicat la hipòtesi que té una 

relació directament proporcional a la reducció de les immissions derivades 

de l’inventari d’emissions de futur. A partir d’una anàlisi iterativa de la dis-

persió de contaminants es preveu, doncs, que la reducció a Barcelona per 

a l’any 2020 sigui, en el cas de l’NO2, d’un 25,2% inferior a la del 2008, amb 

una mitjana anual de 3,74 μg/m3 (quan, el 2008, va ser de 5 μg/m3). En el cas 

de les PM10, es preveu que sigui un 16,8% inferior, amb una mitjana anual de 

12,48 μg/m3 (15 ug/m3,l’any 2008).

TAULA 77 | MODELITZACIÓ DE LA DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS QUE DÓNA 
COM A RESULTAT LA IMMISSIÓ PREVISTA PER AL 2020

Mesures reals al 2008 i previsió de l’escenari pecq-2020 de la mitjana anual de les immissions a les estacions de la 
XVPCA de Barcelona

Tipus de mesurament 
segons ubicació

NO2 PM10   

Estació 2008 [dades reals] 
NO2   [μg/m3]

PECQ-2020 
[dades model] 

NO2 [μg/m3]

2008 [dades reals] 
PM10   [μg/m3]

PECQ-2020 
[dades model] 
PM10   [μg/m3]

CIUTADELLA      Fons urbà 42,3 30,3 - -

VALL D’HEBRON     Fons urbà 36,5 24,6 33,3 25,6

EIXAMPLE        Trànsit molt intens 65,4 39,9 43,2 27,1

PLAÇA UNIVERSITAT Trànsit molt intens - - 43,1 27,2

PORT VELL Industrial - - 36,4 26,1

IES FRANCISCO DE GOYA Fons urbà - - 30,1 25,9

GRÀCIA-SANT GERVASI Trànsit molt intens 62,6 36,5 39,2 26,5

POBLENOU Trànsit moderat 47,4 29,8 44,9 26,0

ZONA UNIVERSITARIA          Fons urbà - - 31,4 26,0

C/ LLUIS SOLÉ I SABARIS Fons urbà - - 37,5 25,8

SANTS Trànsit moderat 45,3 32,7 43,9 26,1

tj 9 9 32 3 38 3 2 2
Font: dades 2008: Direcció de Serv eis de Vigilància Ambiental, Agència de Salut pública de Bar-

celona i Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. Dades 2020: elaboració pròpia.

En el cas de l’NO2, hi ha una reducció considerable en tots els punts de 

mesura de la XVPCA, que arriba a escala de ciutat al 35%. Aquesta reduc-

ció permet situar la concentració mitjana anual per sota de 40 μg/m3 a tots 

els punts de mesurament, cosa que permet complir el límit marcat per la 

Unió Europea. A més, en els punts amb valors d’immissió més alts l’any 

2008 és on s’assoleixen les disminucions més elevades (39% i 42% en les 

estacions de l’Eixample i Gràcia-Sant Gervasi, respectivament). Això és així 

perquè aquestes estacions de mesurament estan ubicades en zones amb 

molt trànsit de vehicles a motor. 
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FIGURA 249 | COMPARATIVA DE VALORS MODELITZATS AMB DADES REALS D’IMMISSIÓ, PER AL NO2 I LES PM10

[μg/m3]

10

20

30

40

50

60

70

80

-80%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

-70%

0

0%

� XVPCA 2008 (NO2) � ADMS-PECQ 2020 (NO2)

BCN_Ciutadella BCN_Eixample BCN_Gràcia-
Sant Gervasi

BCN_Poblenou BCN_Sants BCN_Vall 
d’Hebrón

2020/2008

-2
8%

-3
9%

-4
2% -3
7%

-2
8%

-3
2%

[μg/m3]

10

20

30

40

50

60

70

80

0

BCN_
c/ Luis Solé 

i Sabaris 

BCN_
Eixample

BCN_
Gràcia

Sant Gervasi

BCN_IES 
Francisco 
de Goya

BCN_Parc 
de la Vall 
d’Hebron

BCN_
Plaça

Universitat 

BCN_
Poble Nou

BCN_
Port Vell

BCN_
Sants

BCN_ Zona
Universitaria

� XVPCA 2008 (PM10) � ADMS-PECQ 2020 (PM10) 2020/2008

-3
1%

-3
7%

-3
3%

-1
4%

-2
3%

-3
7%

-4
2 

%

-2
8%

-4
1%

-1
7%

-80%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

-70%

0%

 Valors d’immissió de cadascuna de les estacions de la XVPCA a Barcelona (esque-

rra) i de la mitjana de les estacions a Barcelona, Llobregat i Besòs (dreta). Es mostra 

també el valor real de la immissió en mitjana anual assolit el 2008 per les estacions 

(verd), i la previsió segons l’escenari PECQ-2020 que s’espera assolir l’any 2020.

Les estacions més sensibles o més properes al llindar europeu de 40 μg/m3 en 

mitjana anual són les de l’Eixample i de Gràcia-Sant Gervasi, que tenen una gran 

intensitat de trànsit viari. Caldrà, per tant, fer un seguiment exhaustiu per veure 

l’evolució de la immissió a les zones abraçades per aquestes estacions, i fins i tot 

prioritzar projectes que puguin incidir positivament en la seva qualitat de l’aire.

Ara bé, com en qualsevol estimació a llarg termini, les previsions contenen un grau 

d’incertesa fruit de la variabilitat del sistema i de les diverses possibilitats amb què 

es pot plasmar el futur. Tot i que els escenaris definits en aquest Pla són els que es 

preveu que puguin succeir amb més probabilitat, cal tenir present que la sensibilitat 

de determinades variables considerades -moltes d’elles externes a la ciutat-, poden 

fer variar les previsions més acurades, ja sigui a favor o en contra de les expectati-

ves i dels objectius fixats.

En el cas de les PM10, també s’assoleix una reducció en tots els punts de mesura-

ment de la XVPCA, que arriba a ser del 32% de mitjana anual en el conjunt de la 

ciutat. Aquestes reduccions permeten que tots els punts de mesurament obtinguin 

valors inferiors als 28 ug/m3, molt per sota del límit europeu de 40 μg/m3.
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A continuació es mostren els mapes d’immissió mitjana anual de l’NO2 i 

PM10 i que són resultat de la modelització de l’escenari PECQ-2020. Cal te-

nir en compte que aquests mapes representen la concentració mitjana de 

contaminants a nivell de terra, mentre que les estacions de mesurament 

de la XVPCA –com les modelitzacions fetes per a preveure la immissió en 

aquestes estacions- tenen ubicats el sensors de mesurament per damunt 

del nivell de terra, tal com marca la normativa europea en qüestió de me-

surament de la immissió. 

Per a facilitar la comparativa entre els mapes d’immissió de la situació ac-

tual amb els de l’escenari previst PECQ-2020, també es presenten en una 

sola imatge i per a cada contaminant, els resultats d’emissió i immissió, 

així com els mapes d’immissió respectius, tant per a l’escenari PECQ-2020 

com per a la situació actual. Es mostra igualment la comparativa dels re-

sultats de les estacions de mesurament de la xarxa XVPCA.



PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL DE BARCELONA 2011-2020

294



295

ESCENARIS I ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ - BLOC 4: ELS ESCENARIS - L'ESCENARI D'ARRIBADA: EL PECQ 2020



PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL DE BARCELONA 2011-2020

296



297

ESCENARIS I ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ - BLOC 4: ELS ESCENARIS - L'ESCENARI D'ARRIBADA: EL PECQ 2020



PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL DE BARCELONA 2011-2020

298

FIGURA 250 | ORIGEN DE LES FONTS D’EMISSIÓ PER A BARCELONA, ESCENARI PECQ 2020
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  Segons la modelització duta a terme, aproximadament el 43,7% de la concen-

tració de NO2 a l’aire de Barcelona prové l’any 2020 del transport viari, 21,9 punts 

per sota del valor del 2008 (65,6%). D’altra banda, un 17,4% de la immissió de NO2 

prové dels sectors domèstic i comercial (8,6% al 2008), 8,9% del sector industrial 

i de generació d’energia (4,8% al 2008). El 4,4% s’origina per l’activitat de la zona 

portuària i un 0,3% de les emissions de l’Aeroport (el 2008, els percentatges van 

ser del 2,1% i 0,1%, respectivament). La contaminació de fons es preveu que estigui 

entorn del 13,7% (el 2008 representava 10,1%), i la contaminació de fons prop de 

l’11,6% (8,6%, l’any 2008).

En el cas de les PM10, la contaminació de fons aporta un 45,7% (mentre que el 2008 

presentava un valor de 47,9%). Pel que fa a la contaminació de fons local, es preveu 

que sigui del 47,6% (40,2% el 2008). Analitzant la immissió derivada directament 

dels focus de l’inventari d’emissions modelitzat, destaca el trànsit viari amb un 

5,2% (11,0% al 2008), el 0,6% és del sector industrial i de generació d’energia (0,3% 

al 2008), el 0,4% de l’activitat portuària (el 2008 presentava un valor del 0,3%), un 

0,3% de la previsió de les grans obres i activitats extractives (el 2008 representaven 

el 0,2%), i menys del 0,01% de l’Aeroport.

Tant en el cas de les immissions de NO2 com en el de les PM10, cal destacar la 

disminució de la influència del trànsit viari en els nivells de concentració presents a 

la ciutat, cosa que fa augmentar el pes relatiu dels altres sectors. Tot i això, cal tenir 

en compte que el trànsit seguirà sent un dels sectors emissors antropogènics amb 

més aportació a la concentració d’ambdós contaminants.
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4.3.3 - L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL

La valoració global

En el marc del PECQ, s’ha elaborat un estudi específic per a avaluar l’im-

pacte que tindran les actuacions previstes en l’estratègia d’actuació sobre 

l’economia de la ciutat. Per a aquesta avaluació, s’han fet diferents apro-

ximacions -valoració quantitativa, rendibilitat econòmica-financera i ren-

dibilitat social, i valoració qualitativa42 sobre el teixit empresarial d’alguns 

projectes seleccionats-, si bé només s’han tingut en compte els projectes 

que realment es poden valorar.

Si bé la majoria dels projectes del PECQ han pogut ser valorats des dels 

punts de vista econòmic, en alguns casos no ha estat possible fer una 

valoració amb xifres concretes43. En un 22% dels projectes, concretament, 

la falta de valoració ha tingut a veure amb el fet que no es disposa de prou 

dades, les quals depenen d’altres administracions o institucions.

En tot cas, només s’han valorat els que tenen un impacte directe i avalua-

ble sobre el consum d’energia o les emissions de contaminants a la ciutat, 

i s’han valorat amb estalvis nuls els de caire més social a causa de la 

dificultat d’avaluar l’efecte directe i real sobre el metabolisme de la ciutat.

Així, s’estima que el cost d’execució del PECQ basant-se en l’any 2008 

(sense considerar els increments de l’IPC fins a l’any 2020 ni l’impost de 

l’IVA) és de 2.431,74 M€, repartits en 492,05 M€ pel Programa ciutat i 

1.939,69 pel Programa municipal. Cal tenir en compte que només el pro-

jecte Desplegament d’una nova contracta de neteja amb flota de vehicles 

ambientalitzada (Programa municipal) té un cost de 1.743,40 M€.

42.  Enfocament realitzat sobre sis projectes del Programa ciutat.

43.  Són especialment rellevants, el Pla de mobilitat urbana de Barcelona i els projectes 
del Port i l’Aeroport de Barcelona derivats del Pla d’actuacions per a la millora de la 
qualitat de l’aire als municipis declarats Zones de Protecció Especial de l’Ambient At-
mosfèric (Decret 226/2006, de 23 de maig), els quals no inclouen els costos d’inversió.

El cost que haurà d’assumir directament l’Ajuntament -tant si és per in-

versions, programes o estudis, o per a fomentar i incentivar alguns projec-

tes- s’estima en 1.960,22 M€ en deu anys, quantitat que es redueix fins als 

216,82 M€ si es resta la part del desplegament d’una nova contracta de 

neteja amb flota de vehicles ambientalitzada (20,56 per al Programa ciutat 

i 196,26 per al Programa municipal). Aquesta quantitat anirà destinada, 

per tant, a inversions i millores en els edificis i instal∙lacions municipals, i 

a programes d’informació i comunicació per als treballadors municipals.

S’estima que l’estalvi econòmic i els ingressos anuals derivats de les me-

sures d’eficiència i de generació local promogudes en el marc del PECQ, 

comportaran una quantitat de 34,85 M€/any (considerant els preus de 

l’energia de l’any 2008).

TAULA 78 | VALORACIÓ ECONÒMICA DELS PROJECTES DEL PECQ: TAULA RE-
SUM

Valoració econòmica dels projectes del PECQ

Tecnologia Nº Cost total [meur] Estalvi econòmic/
ingressos anual 

[ME/any]

Cost 
Ajuntament [ME]

Cost 
Ajuntament [%]

Cost Ajuntament 
per habitant 

[€/hab]

Programa 
de ciutat

85 492,05 34,44 20,56 4% 12,72

Programa 
municipal

23 1.939,69 0,41 1.939,66 100% 1.200,36

PECQ 108 2.431,74 34,85 [*] 1.960,22 81% 1.213,08

[*] Aquests estalvis econòmics provenen dels 289 GWh d’estalvis energètics i de 

generació de tots els projectes que s’han pogut avaluar econòmicament i energèti-

cament. Considerant l’estalvi econòmic d’altres projectes que, tot i no tenir dades 

d’inversió comporten un estalvi, es podria superar un estalvi de 200 M€/any.
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La valoració quantitativa

Consisteix en calcular l’impacte sobre la producció, el PIB i l’ocupació de 

les mesures a la ciutat i la seva àrea d’influència. S’ha distingit entre els 

efectes de demanda i els efectes d’oferta, i s’ha posat l’accent en les re-

percussions sobre l’economia local.

Els efectes de la demanda

El cost total d’executar les mesures del PECQ és de 2.431,74 M€. Els resul-

tats de l’anàlisi input-output mostren, doncs, que aquesta inversió s’aca-

barà convertint en una activitat productiva de 4.734 M€, cosa que significa 

un multiplicador d’1,94. En termes de PIB, les inversions del PECQ com-

portaran un increment de 1.448 M€. Un 43% d’aquest impacte repercuti-

rà previsiblement sobre l’economia del Barcelonès, un 20% sobre altres 

zones de Catalunya, i la resta es distribuirà entre l’economia espanyola 

i internacional. Aquesta repercussió sobre altres economies és el que es 

coneix amb el nom d’efectes spillover. En tenir una economia molt oberta, 

i malgrat que la despesa es localitzi en un determinat territori, l’impacte es 

va estenent via compres de productes i serveis fabricats en altres indrets.

Per tant, les inversions generades directament pel PECQ augmentaran el 

PIB comarcal en un 0,97%. És una xifra significativa, i cal valorar-ne la 

importància, tant en termes quantitatius, com pel fet que es tracta de 

l’activitat generada per un pla d’inversions a curt termini. De tota manera, 

cal tenir també en compte que aquest increment del PIB no es consolida, i 

els efectes econòmics s’extingeixen quan s’acaben les actuacions del Pla.

En termes d’ocupació, les inversions del PECQ comportaran la creació de 

21.800 llocs de treball44 al llarg del període d’aplicació de les mesures del 

Pla, un 43,6% dels quals (és a dir, entorn de 9.500), es crearan al Barcelo-

nès, uns altres 4.350 a la resta de Catalunya i 7.900 més fora de Catalunya. 

S’ha d’insistir que es tracta de llocs de treball anuals, independentment 

del nombre de contractes que es puguin portar a terme. Aquests llocs de 

treball estan vinculats a les actuacions plantejades i, òbviament, es cre-

aran i extingiran a mesura que es portin a terme les inversions previstes 

en el Pla. Que s’assoleixin aquests resultats dependrà, en gran mesura, 

de la implicació de les iniciatives locals en aquests projectes. A Catalu-

nya hi ha empreses punteres en els àmbits de l’economia ambiental45, 

que tenen capacitat per a ser protagonistes de moltes de les actuacions 

previstes. En la mesura que assumeixin aquest paper, els efectes spillover 

seran menors.

Cal recordar, però, que no tots els projectes s’han pogut valorar econò-

micament, especialment els que estan recollits al PECQ però que tenen 

origen en altres ens o formen part d’altres plans. Això implica que els 

efectes de totes les mesures incloses al PECQ seran superiors als comp-

tabilitzats en aquest apartat, principalment pel gran impacte que poden 

tenir projectes sense valoració econòmica com: el Pla de mobilitat urbana 

de Barcelona (PMU) o els projectes del Port i de l’Aeroport de Barcelona 

derivats del Pla d’actuació de la Generalitat46.

44.  Es tracta de llocs de treball equivalents anuals, és a dir llocs de treball a temps 
complet i d’una durada d’un any. No es correspon per tant amb el nombre de contrac-
tes.

45.  El potencial econòmic del sector mediambiental Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. Generalitat de Catalunya 2006.

46.  Pla d’Actuacions per a la Millora de la Qualitat de l’Aire als Municipis Declarats 
Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 
23 de maig.



303

ESCENARIS I ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ - BLOC 4: ELS ESCENARIS - L'ESCENARI D'ARRIBADA: EL PECQ 2020

FIGURA 251 | PIB GENERAT PER LES INVERSIONS DERIVADES DE LES PROPOS-
TES DEL PECQ (EN M€ CONSTANTS DEL 2010)
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FIGURA 252 | LLOCS GENERATS PER LES INVERSIONS DEL PECQ

Barcelonès Resta de Catalunya Resta
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� S’han estimat els llocs de treball equivalents anuals, és a dir, llocs de treball a 

temps complet i d’una durada d’un any. No es correspon per tant amb el nombre 

de contractes.

Els efectes de l’oferta

L’aplicació del PECQ comporta un estalvi de 1.678,85 GWh en diferents 

fonts d’energia final, així com la generació de 139,5 GWh d’energia elèctri-

ca que es pot injectar a la xarxa. S’estima, per tant, que això derivi en uns 

estalvis/ingressos econòmics de 34,85 M€/any (considerat els preus de 

l’energia a partir dels del 2008), repartits entre empreses, l’Administració 

pública i consumidors.

S’ha fet el supòsit que la reducció de costos de l’energia no altera el valor 

final de la producció47 i que, com a conseqüència, la disminució de costos 

es converteix en un increment del valor afegit brut (VAB)48 i, per tant, de 

les rendes reals de la població. Aquest supòsit simplifica el càlcul i en can-

vi té poc impacte sobre el resultat final. Per tal de quantificar com afecta 

aquesta reducció de costos al global de l’economia de la zona, s’han uti-

litzat taules input-output. Això es pot fer a partir de diversos mecanismes.

Segons l’anàlisi aplicada (matriu inversa de Leontief), la millora d’eficiència 

comportaria un increment anual del PIB del Barcelonès de pràcticament 

53,6 M€, cosa que representa un 0,08% anual. Pel que fa als llocs de tre-

ball, es crearien un total de 1.070 anuals, fet que significa un 0,09% de 

l’ocupació localitzada al Barcelonès. Aquestes xifres obeeixen a una millo-

ra d’eficiència permanent i, per tant, no són conseqüència d’una inversió 

que té una durada temporal, sinó que perduren més enllà del Pla.

47.  En la mesura que l’estalvi energètic representa una reducció de costos empresa-
rials, també es podria produir una disminució dels preus de venda dels productes i per 
tant una millora de la competitivitat. Una anàlisi en aquesta direcció és més incert, ja 
que depèn de l’actuació de cada empresa i de l’anàlisi de la seva posició competitiva.

48.  El concepte de Valor Afegit Brut (VAB) es calcula com la diferència entre el valor 
dels béns i serveis produïts (Aquest no té en compte els impostos indirectes que gra-
ven els productes finals (com l’IVA) ni les subvencions netes d’explotació) i els costos 
de produir-lo. Recull per tant l’aportació real del sector en termes de valor creat, és a dir 
l’aportació a la riquesa generada que es materialitza en salaris, beneficis empresarials i 
amortitzacions.
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Per a contrastar les xifres s’han utilitzat també altres mètodes de valora-

ció que han donat resultats molt similars, com el mètode del VAB i el mè-

tode de la inversió49. Aquest càlcul es basa en un estalvi d’energia anual 

valorat als preus actuals. Si els preus de l’energia creixen més ràpid que la 

resta de preus de l’economia, cosa realment factible, els efectes de l’efici-

ència energètica sobre el creixement del PIB seran superiors. Per tant, les 

xifres obtingudes en aquesta anàlisi d’oferta són de mínims.

És important remarcar que, a diferència del que succeeix en l’anàlisi de 

demanda, on l’impacte és temporal mentre duri el PECQ, els efectes que 

vénen des del costat de l’oferta es consoliden en l’economia local, ja que 

aquesta eficiència energètica és permanent, de manera que els efectes 

sobre el PIB i els llocs de treball no desapareixen. Entorn del 70% de la 

nova activitat generada a Barcelona es portarà a terme en el sector ser-

veis, reflectint el caràcter terciari de la ciutat. En canvi, a la resta de Cata-

lunya, més del 40%, és generaran al terreny industrial.

49.  El mètode del VAB considera que el canvi en el VAB es converteix en un efecte 
renda que recau sobre els agents de cada sector (treballadors i empresaris), i que es 
transforma en consum i estalvi. El mètode de la inversió considera que tot canvi en el 
VAB es transforma en inversió i retorna a l’activitat productiva per aquesta via.

L’ANÀLISI QUANTITATIVA: METODOLOGIA APLICADA

Per a analitzar els efectes del PECQ sobre l’economia de Barcelona, s’han utilitzat 

metodologies basades en l’anàlisi input-output.* La taula input-output (TIO), tam-

bé anomenada model de Leontief, consisteix en una representació esquemàtica 

d’un determinat sistema econòmic. Ofereix una visió global, però alhora força de-

sagregada d’una economia concreta, i proporciona un coneixement de les interre-

lacions sectorials que es produeixen tant a l’economia domèstica com en relació 

amb el sistema econòmic exterior. L’elecció d’aquest mètode obeeix al fet que 

permet calcular els efectes econòmics generats en un territori per una nova activi-

tat productiva o per una nova inversió. En aquest cas, s’ha aplicat a les actuacions 

derivades del PECQ.

Les variables econòmiques que es quantifiquen en una anàlisi input-output són 

normalment les següents: valor de la producció, que mesura l’augment de la pro-

ducció de béns i serveis que es produeix en el conjunt de l’economia; el PIB, que 

valora l’increment de valor afegit que es produeix en el conjunt de l’economia a 

causa d’una inversió; i els llocs de treball que es generen: llocs de treball anuals a 

temps complet, independentment del nombre de contractes o de persones afec-

tades. Per a fer l’anàlisi es distingeixen dos tipus d’efectes: els de la demanda i els 

de l’oferta.

La hipòtesi que hi ha darrera d’aquest mètode és que les inversions o millores 

d’eficiència que pugui assolir una empresa o sistema acaben comportant un im-

pacte econòmic superior al que es percep directament a l’empresa o sistema 

afectat. Per a poder quantificar aquest impacte, es diferencien tres tipus d’efec-

tes, la suma dels quals s’anomena efecte multiplicador i mostra la relació entre la 

inversió efectuada i el PIB obtingut: directes, derivats de la inversió en el projecte 

o els percebuts directament per l’empresa o sistema; indirectes, o increment de 

l’activitat econòmica que es produeix a causa dels efectes que la inversió té sobre 

activitats complementàries o directament relacionades; i induïts, ocasionats per 

l’augment de l’activitat econòmica que genera la despesa de les persones vincula-

des directament o indirecta al projecte.

*  Ideat i creat per Leontief, W. Input-Output Analysis, Scientific American, 1965
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La rendibilitat econòmica i social

En l’anàlisi de rendibilitat s’han incorporat dos indicadors: el de rendibilitat 

econòmica i financera i el de rendibilitat social. El primer mostra la relació 

que hi ha entre les inversions i els costos necessaris per a portar a terme 

les propostes recollides en els projectes valorats del PECQ, així com el va-

lor dels estalvis econòmics obtinguts. Es tracta, per tant, d’una rendibilitat 

que es reflecteix en beneficis monetaris, és a dir, en termes econòmics i 

financers.

El segon, l’indicador de rendibilitat social o ambiental, a més d’incorporar 

la rendibilitat econòmica i financera, té en compte també els beneficis que 

genera per als ciutadans la reducció d’emissions contaminants que com-

porta la disminució del consum energètic. Per a quantificar aquests be-

neficis, s’han aplicat tècniques de valoració d’intangibles que s’expliquen 

posteriorment, i que permeten incloure aquestes partides en el càlcul de 

la rendibilitat. S’obtenen els mateixos indicadors, VAN i TIR però, en aquest 

cas, es tracta de VAN social i de TIR social, ja que la rendibilitat que obté la 

societat no és monetària sinó en termes de benestar. 

Ara bé, abans de calcular aquests indicadors de rendibilitat, cal tenir en 

compte que en el PECQ hi ha tota una sèrie d’actuacions vinculades amb 

temes de suport als ciutadans, assessorament, seguiment del Pla, temes 

de conscienciació, etc., a les quals no s’ha assignat cap tipus de rendi-

bilitat, ja que en si mateixes no comporten estalvi energètic (si bé són 

importants perquè serveixen per a facilitar que els agents socials prenguin 

mesures d’estalvi i racionalització). Aquestes actuacions es poden xifrar 

en prop de 12 M€, un 2,5% de la inversió total. Cal insistir en que la rendi-

bilitat del Pla s’ha fet basant-se en els projectes que s’han pogut valorar, 

deixant la resta fora de l’anàlisi.

Rendibilitat econòmica i financera

Tenint en compte les dades d’inversió, la reducció de costos energètics i la 

durada dels projectes, es pot obtenir la TIR50 de cadascuna de les propos-

tes i la rendibilitat global de la PECQ. S’ha considerat que les actuacions 

del Pla s’executen durant el període de vigència, tot i que els beneficis 

de temes com l’estalvi energètic, s’estendran al llarg de la vida útil dels 

efectes de la mesura.

El fet que la rendibilitat sigui globalment positiva no vol dir que totes les 

mesures ho siguin. De fet, hi ha sectors en què és negativa, com el sector 

residencial, el del transport i el dels residus. Això no obstant, permet ges-

tionar el PECQ de manera que es puguin finançar les actuacions menys 

rendibles a curt termini, així com establir criteris de compensació en cas 

que sigui necessari.

Considerant només el Programa ciutat -la part del Pla que necessita més 

aportació privada-, i la inversió de 480,8 M€ que conformen els projectes 

que tenen estalvi econòmic, s’obté una rendibilitat mitjana del 3,60%. És 

una rendibilitat baixa, però positiva, que dóna rendiments a mitjà i llarg 

termini. Aquests resultats corresponen a la rendibilitat econòmica del pro-

jecte, independentment del seu finançament.

Si s’inclouen només les propostes que no generen estalvi econòmic direc-

te, la rendibilitat baixa lleugerament fins a situar-se en un 3,38% anual, de 

mitjana. L’Ajuntament aportaria un 4% dels recursos del Programa ciutat 

en forma de subvencions, ajuts o exempcions fiscals. Si es descompta 

aquesta quantitat, la rendibilitat, mesurada en forma de TIR, que obtenen 

els diferents agents que participen en el Pla augmenta lleugerament, ja 

que passa del 3,60% al 3,91% anual.

50.  La TIR (taxa interna de retorn) es defineix com la taxa d’interès amb la qual s’acon-
segueix que el VAN (valor actual net) sigui igual que zero. En definitiva, la TIR serveix per 
a comparar els ingressos esperats en el futur de diferents inversions, incloent-hi com a 
inversió el fet d’invertir en un banc o fons d’inversió amb una taxa d’interès acordat. La 
inversió més rendible econòmicament serà la que tingui la taxa més elevada.
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TAULA 79 | RENDIBILITAT ECONÒMICA DEL PROGRAMA CIUTAT, PER SECTORS

Rendibilitat econòmica del Programa Ciutat per sectors

Tecnologia TIR (Taxa Interna de Retorn)

Residencial -8,4%

Industrial 15,0%

Xarxes d’energia 15,1%

Comerç i serveis 6,7%

Energies renovables 7,2%

Transport -6,7%

Residus -3,2%

Altres 5,1%

Rendibilitat social

Les mesures proposades en el PECQ tenen també un altre efecte: la re-

ducció de les emissions de gasos contaminants. Aquestes emissions, tras-

lladades a termes econòmics, constitueixen una “externalitat”. 

En la seva definició més clàssica, una externalitat descriu el fet que una 

acció efectuada per un agent econòmic (individu o empresa) tingui un im-

pacte directe sobre el benestar d’altres persones o sobre els processos 

productius d’altres empreses. Aquesta definició s’ha ampliat progressiva-

ment, incorporant dins les externalitats els efectes socioambientals, que 

tenen a veure amb la incidència sobre el medi ambient i sobre el benestar 

de les persones. Aquest darrer es mesura no només en termes d’ingres-

sos, sinó en la capacitat de gaudir d’una sèrie de béns que incideixen en la 

qualitat de vida de la població.

Per a poder introduir aquestes efectes ambientals en l’anàlisi de rendibi-

litat, s’utilitzen diversos mètodes de valoració d’intangibles àmpliament 

acceptats a l’hora de fer aquests tipus de càlcul. Al llarg de les darreres 

dècades s’han anat desenvolupant tota una sèrie de metodologies per tal 

d’avaluar econòmicament les externalitats, les quals es fonamenten en 

diversos enfocaments i que tenen per objectiu posar valor econòmic51 a 

aquestes externalitats. Això no implica que es busqui utilitzar-los com a 

valor de canvi, sinó disposar d’uns valors que permetin veure l’efectivitat 

de determinades inversions i actuacions. La Unió Europea ha finançat i 

promogut, en els darrers anys, tota una sèrie de projectes de recerca en 

temes de càlcul d’externalitats, amb l’objectiu que es puguin utilitzar en 

l’àmbit europeu52.

Incorporar les externalitats als comptes econòmics i financers és impor-

tant en termes d’eficiència i és un element necessari per a prendre decisi-

ons, tant en l’àmbit privat com en el públic. Per fer-ho, cal calcular el valor 

monetari d’aquestes externalitats. Aquest càlcul no és immediat, especi-

alment en el cas de les repercussions socioambientals que són l’objecte 

d’aquest PECQ, ja que no tenen un preu de mercat i cal buscar un valor 

de referència que sigui capaç de captar-ne la importància econòmica, de 

manera coherent. 

Globalment, si s’apliquen els preus de les externalitats a les quantitats 

de contaminants que aconsegueix reduir el Pla, s’obté per a cada any el 

valor mesurat en termes monetaris de la reducció de gasos contaminants. 

Aquest valor s’ha introduït en el model de càlcul de rendibilitat econòmica 

i financera que utilitza també els costos i inversions del Programa ciutat 

que tenen beneficis i estalvis energètics. Tot això dóna la rendibilitat social 

del Programa ciutat, resultant un VAN de 72,3 M€53 i una TIR del 6,76%.

Aquest augment de rendibilitat és especialment significatiu en el cas del 

transport. Efectivament, si només es té en compte la reducció dels costos 

energètics, les mesures dissenyades pel sector del transport no són ren-

dibles ja que no compensen les grans inversions que s’han d’efectuar. En 

canvi, la inclusió dels temes ambientals capgiren la situació.

51.  Aquests sistema l’ha utilitzat, per exemple, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge del Govern de la Generalitat en l’anàlisi de les externalitats, dins l‘Estratègia 
per al desenvolupament sostenible de Catalunya, aprovada el 2010.

52.  Per exemple, en aquest estudi s’han utilitzat mètodes i dades procedents dels pro-
jectes Needs (2007), ExternE (2005), Tremove (2005), Grace (2002), Greensense (2003), 
Cases (2008), Methodex (2007).

53.  VAN calculat amb una taxa de descompte del 5%.
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TAULA 80 | VALORACIÓ DEL PREU DE LES EMISSIONS CONTAMINANTS A CA-
TALUNYA (EXTERNALITATS)

Preus ombra de les emissions de contaminants

€* / tona

CO2 35,6

NOX 3.312

PM10    (zones urbanes metropolitanes) 152.753

PM2,5    (zones urbanes metropolitanes) 381.610

(3) Els preus corresponen als valors actuals, mesurats en euros constants del 2010. 

En algunes de les emissions com la CO2 s’ha previst una evolució creixent.

TAULA 81 | RENDIBILITAT SOCIAL DE LES PROPOSTES DEL PROGRAMA CIUTAT, 
PER SECTOR

Rendibilitat social de les propostes del Programa Ciutat per sectors

Tecnologia TIR (Taxa Interna de Retorn)

Residencial -7,5%

Industrial 17,6%

Xarxes d’energia 11,5%

Comerç i serveis 4,3%

Energies renovables 7,4%

Transport 12,2%

Residus 2,4%

Altres 9,3%

La rendibilitat negativa del sector residencial té a veure amb el fet que s’ha tingut 

en compte la globalitat de la inversió.

* La rendibilitat social és la suma de la rendibilitat econòmica i fi nancera i la rendi-

bilitat ambiental.
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La valoració qualitativa

L’anàlisi també ha previst una valoració qualitativa per a alguns projectes 

del PECQ, així com l’impacte potencial que tenen sobre l’estructura pro-

ductiva de la ciutat i la seva àrea d’influència. Les propostes vinculades a 

la reforma d’habitatges i rehabilitació d’edificis, concretament, tindrien un 

impacte econòmic centrat en el sector de la construcció, sector important 

en termes estratègics. La gran disminució en la construcció de nous habi-

tatges ha comportat una caiguda espectacular de l’activitat constructiva. 

La rehabilitació, per tant, esdevé un factor per a esmorteir la davallada del 

sector, amb uns efectes socials i ambientals molt positius.

Prenent dades de l’any 2008, el sector de la construcció va aportar un 

3,6% de l’activitat productiva de la ciutat de Barcelona i un 5% dels llocs 

de treball. Si hi afegim la resta dels municipis que formen el Barcelonès, 

el percentatge augmenta fins al 9% del PIB i dels llocs de treball, cosa que 

indica que moltes de les obres fetes a la ciutat de Barcelona la porten 

a terme professionals que resideixen als municipis del voltant. Cal tenir 

en compte que el sector de la construcció és una activitat intensiva en 

mà d’obra, un factor important en un moment com l’actual, i que podria 

generar la possibilitat de recuperar part dels llocs de treball perduts en 

el sector de la construcció. Tot i que és una activitat tradicional que no 

genera grans increments de productivitat, cal tenir en compte que és una 

activitat consolidada.

En termes econòmics, a més, es tracta d’una activitat amb un important 

efecte multiplicador. Un estudi  recent sobre la rehabilitació d’habitatges a 

Catalunya posa en relleu que, per cada euro invertit en la rehabilitació, es 

crea activitat productiva per valor d’1,8 euros, xifra que en el cas d’actua-

cions vinculades amb la sostenibilitat és, fins i tot, lleugerament superior.

La rehabilitació, i de manera especial la que relaciona temes de millo-

ra d’eficiència energètica i de reducció de l’impacte ambiental, incideix 

també en un nombre important de professions diverses i especialitzades. 

Es tracta, per tant, d’una oportunitat per formar personal que pugui dur 

a terme aquestes activitats i crear empreses que treballin en el sector. A 

més de l’impacte sobre el sector de la construcció, avaluat en un 44%, 

s’estimen impactes d’inversió en altres sectors com el de materials de 

construcció (16%), fabricació de productes metàl∙lics (10%), comerç (7%), 

activitats immobiliàries (3%), restauració (3%), i serveis empresarials (5%) 

entre altres minoritaris; sectors amb un nombre important d’empreses 

localitzades a Barcelona i als municipis més propers.

D’altra banda, la proposta sobre l’assessorament energètic d’estalvi per a 

les llars i locals comercials, així com d’altres relacionades, faran que calgui 

disposar de personal preparat que pugui detectar les millores d’eficiència 

que cal adoptar en cada cas. Aquesta mesura afectarà principalment les 

activitats d’assessorament professional, i les formatives vinculades a co-

brir les necessitats derivades del nou servei.

El fet d’incloure també un marc normatiu per a regular la incorporació de 

sistemes fotovoltaics a la ciutat, influirà el sector empresarial de manera 

diferent segons la posició que ocupin en la cadena de valor. El sector vin-

culat a la fotovoltaica és un sector en molts casos integrat per empreses 

joves i amb un potencial de creixement alt, tot i que dependrà molt de 

la política energètica del país i de l’Administració. A més, la tecnologia 

utilitzada permet endegar iniciatives descentralitzades a escala local. De 

fet, en els darrers anys s’ha anat creant una certa indústria fotovoltaica 

catalana amb exponents arreu de tot el territori, tot i que presenta una 

concentració molt important al voltant del cinturó industrial barcelonès.

Fins ara, la indústria catalana s’ha desenvolupat, igual que en el conjunt de 

l’Estat espanyol, a partir de la demanda interna. Les empreses catalanes 

tenen una dimensió reduïda. En aquest sentit, aquest projecte generarà 

una demanda que ajudaria a fomentar-ne la capacitat de producció i dis-

tribució i la competitivitat, cosa que permetrà consolidar l’incipient clúster 

fotovoltaic. Les empreses catalanes, com les alemanyes, les japoneses i 

les xineses, tenen l’avantatge competitiu de l’experiència adquirida en els 

darrers anys, i poden optar a introduir la seva presència en països que 

aposten pel creixement d’aquestes tecnologies. En un primer pas, en pa-

ïsos de la conca mediterrània però, en el futur, en altres zones i països 

en desenvolupament amb condicions climàtiques favorables, i manca de 

tecnologia.
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En el sector català fotovoltaic predominen els serveis, ja que el gros 

del negoci es troba en la distribució de producte importat i la promoció 

d’instal∙lacions fotovoltaiques. Catalunya no té la indústria més estratègi-

ca de la cadena de valor, és a dir, la creació de la cèl∙lula. En canvi sí que 

disposa d’empreses posicionades en l’assemblatge de mòduls i la pro-

moció i instal∙lació de sistemes fotovoltaics, amb un important nombre 

d’empreses que ofereixen el servei “claus en el pany”, centres tecnològics 

amb línies d’investigació relacionades, distribuïdors i associacions repre-

sentatives, etc. En paral∙lel, s’ha generat una forta indústria auxiliar de 

components poc exclusius o de baix valor afegit com el cablejat o les 

estructures de les instal∙lacions fotovoltaiques. A més, s’estan creant una 

sèrie de mercats de suport a les activitats fotovoltaiques en temes finan-

cers, jurídics, consultoria, assessoria tècnica, mesurament, seguretat, as-

segurances i de gestió. 

En definitiva, totes configuren un sector amb un mapa d’agents molt 

complet. El grup més nombrós i amb més volum de negoci són els “clau-

manistes-promotors”, amb prop d’un centenar d’empreses i de les quals 

les cinc primeres generaven la meitat de la facturació del segment que 

ascendeix a uns 270 M€. El segon grup més nombrós és el dels “distri-

buïdors”. Entorn d’una cinquantena d’empreses es dediquen a importar 

i vendre material fotovoltaic amb un volum de negoci per sobre dels 150 

M€, el 2008. Finalment, hi ha unes vint empreses fabricants de producte a 

Catalunya que van facturar aproximadament 120 M€ l’any 2008. Es tracta 

del segment menys nombrós del negoci fotovoltaic català. Totes les àrees 

de fabricació posteriors a la fabricació de la cèl∙lula es troben cobertes: 

assemblatge de mòduls, inversors, seguidors i altres com les bateries, les 

estructures i la monitorització. 

Pel que fa a l’anàlisi d’alguns projectes vinculats amb la mobilitat viària, 

la primera correspon al projecte de control de les emissions dels vehicles 

més contaminants i anàlisi d’alternatives d’intervenció sobre el trànsit 

cercant els consensos per aplicar-les. Es tracta d’una mesura de sensibilit-

zació directa als conductors dels vehicles més contaminants. Els efectes 

directes sobre el teixit productiu local té uns efectes limitats i puntuals 

perquè l’execució de la mesura implica adquirir o llogar tecnologia per a 

controlar les emissions al carrer juntament amb personal qualificat. 

Això no obstant, en la mesura que el control d’emissions generi un incre-

ment de vehicles als tallers o una renovació accelerada d’altres, es pot 

calcular en 28.000 vehicles afectats, els quals generaran un impacte en 

la demanda de la indústria de l’automòbil. L’any 2009 es van matricular 

39.900 nous vehicles a Barcelona, que equivaldria al 70% de l’impacte de 

la mesura, si bé cal tenir en compte els vehicles no matriculats a Barcelo-

na però que accedeixen diàriament a la ciutat. El 18% dels vehicles matri-

culats a Barcelona van ser produïts a Espanya i la resta procedien d’altres 

països. Segons dades de l’INE, però, un 20,5% del valor de producció del 

sector de l’automoció espanyola es fa a Catalunya. Totes aquestes xifres 

donen una idea del que pot representar aquesta mesura sobre l’estructura 

productiva del país.

Quant al projecte que proposa un redisseny de la distribució de merca-

deries, cal fer notar que la logística i el transport han incrementat de ma-

nera continuada la seva importància en l’economia catalana al llarg dels 

darrers anys. A més, és un sector dinamitzador de l’economia tal com es 

posa de manifest en la capacitat d’atraure empreses. En el cas de Barcelo-

na, l’existència de dues infraestructures logístiques potents com el Port i 

l’Aeroport, i les àrees logístiques que els envolten, fan que les activitats de 

transport i logística representin més del 10% del PIB de la ciutat.

La mesura que incorpora el PECQ fa referència a la reestructuració de les 

activitat de distribució i logística interna a la ciutat i, per tant, té un paper 

important sobre la qualitat de vida dels ciutadans, ja que el seu objectiu 

és racionalitzat la mobilitat de la flota de vehicles i reduir les emissions. En 

canvi, quant a l’estructura productiva, els efectes sobre el teixit productiu 

de la ciutat són menys rellevants. La construcció de les plataformes i la 

maquinària i instal∙lacions que cal crear per portar a terme aquestes acti-

vitats generaran una certa demanda sobre sectors com la construcció o la 

indústria, importants en la zona d’influència de la ciutat, que s’estendrà al 

llarg del període d’execució del Pla.
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Pel que fa al projecte de procurar reduir la circulació de taxis en buit, es 

tracta d’una mesura que no té gairebé efectes sobre l’estructura produc-

tiva de la ciutat. La disminució del consum de combustible repercuteix 

bàsicament sobre els taxistes, i té efectes positius sobre el medi ambient, 

però en canvi no planteja noves necessitats que es puguin materialitzar 

en modificacions en el teixit productiu de la ciutat. Ara bé, segons com es 

materialitzi la mesura, una gestió més activa i tecnològica de les parades, 

o el foment de les emissores de ràdio per poder accedir al servei, generarà 

una certa demanda en temes de recerca i de tecnologia.

FIGURA 253 | RENDIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL DE LES PROPOSTES DEL 
PECQ PER SECTORS D’ACTUACIÓ (TIR, TAXA DE RENDIBILITAT ANUAL)

� Rendibilitat social � Rendibilitat econòmica-financera
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TAULA 82 | RESUM - VALORACIÓ ECONÒMICA, ENERGÈTICA I AMBIENTAL DELS PROJECTES DEL PECQ 

Programa de ciutat

4 Residencial 87,30 22,27 2% 2,08 1,29 745,62 9.956,60 427,62 0,00 0,00 0,00 11.129,84 0,00 14.364,99 2.222.160,75 2.528,01 31,80 31,80

9 Industrial 22,40 22,40 0% 0,02 0,01 2.222,30 17.226,20 0,00 0,00 484,20 0,00 19.932,69 32.345,23 113.740,37 15.578.757,04 -29.197,83 -67,26 -67,26

7 Xarxes 86,65 53,95 12% 10,05 6,22 28.027,12 25.611,96 0,00 0,00 0,00 0,00 53.639,08 15.919,92 148.420,21 15.021.661,02 -10.613,01 -6.516,16 -6.516,16

6 Comercos i serveis 9,76 9,18 1% 0,13 0,08 2.134,51 -30.833,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.698,80 14.141,70 6.798,07 -828.371,20 -8.737,42 -62,42 -62,42

14 Gen. renovables i R.E. 33,51 33,50 2% 0,77 0,48 633,36 2.891,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.524,82 8.545,55 28.062,89 3.753.831,23 697,33 4,68 4,68

18 Transport 158,29 120,86 3% 5,53 3,42 -1.696,20 -27.789,50 0,00 354.964,54 1.268.276,55 0,00 1.593.755,46 0,00 1.588.745,34 415.553.552,16 2.191.880,13 260.090,22 222.607,23

3 Residus 90,48 90,48 0% 0,00 0,00 -29.304,42 0,00 0,00 0,00 32,01 0,00 -29.272,41 56.042,55 71.716,07 241.440.917,89 -156.650,00 -22.150,00 -11.020,00

14 General 3,66 3,66 54% 1,98 1,22 7.255,95 1.768,38 56,09 0,00 0,00 0,00 9.080,42 0,00 21.627,41 1.435.481,84 459,76 3,79 3,79

10 Port/Aeroport 698.540,02 50.060,00 50.060,00

85 Suma Programa de ciutat: 492,05 356,31 4% 20,56 12,72 10.018,24 -1.168,20 483,71 354.964,54 1.268.792,76 0,00 1.633.091,11 126.994,94 1.993.475,35 694.177.990,73 2.688.907,00 281.394,64 255.041,65

Programa municipal

13 Edificis públics 135,98 44,46 100% 135,95 84,13 19.917,62 18.565,68 0,00 0,00 786,03 0,00 39.269,32 2.506,90 83.088,17 7.783.388,19 1.839,85 1,90 0,00

3 Serveis públics 38,54 0,14 100% 38,54 23,85 7.321,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.321,28 10.000,00 46.437,75 4.674.478,56 0,00 0,00 0,00

2 Enllumenat públic 1,65 100% 1,65 1,02 20.260,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.260,24 0,00 54.317,01 2.973.413,61 0,00 0,00 0,00

5 Flotes vehicles públic 1.763,52 1.746,79 100% 1.763,52 1.091,35 -3.696,93 -67.905,84 0,00 -496,38 51.008,79 0,00 -21.090,35 0,00 -40.427,73 -604.099,32 51.759,76 6.687,21 0,00

23 Suma Programa municipal: 1.939,69 1.791,40 100% 1.939,66 1.200,36 43.802,21 -49.340,16 0,00 -496,38 51.794,82 0,00 45.760,49 12.506,90 143.415,19 14.827.181,04 53.599,61 6.689,11 0,00

108 Suma total PECQ: 2.431,74 2.147,70 81% 1.960,23 1.213,08 53.820,45 -50.508,36 483,71 354.468,16 1.320.587,58 0,00 1.678.851,60 139.501,84 2.136.890,54 709.005.171,77 2.742.506,61 288.083,75 255.041,65

Estalvis (en+) d’energia final Energia primària

Cost total        Cos ajuntament Cost Ajuntament Estalvis (en+) nets [energia final MWh/any]* Reducció (en+) total d’emissió contaminants [kg/any]

[M€] COST [M€] [%] [€] €/habitant Electricitat Gas natural GLP Gasolina Gasoil Hidroc. Estalvi energ.
final total 

[MWh/any]

Generació
(en +) elec. 
[MWh/any]

Estalvi energ. 
primària total

[MWh/any]

CO2eq NOx ** PM10** PM2,5**

N
om

br
e

de
 p

ro
je

ct
e

Sector

 COST TOTAL i INCREMENT DE COST: estimació del cost total dels projectes, des del punt de vista global de la ciutat. Queden recollits els costos totals del projecte -que assumirien tots els agents, des de l’Administració pú-

blica fi ns a les empreses o ciutadans-, i l’increment de cost -aplicable principalment als projectes de substitució o millora d’algun element o instal∙lació. El sobrecost considera l’increment que pot representar una solució 

més efi cient o de menys emissions de contaminants respecte d’una solució convencional. Cal tenir en compte que els costos són sense IVA i sense considerar els increments de l’IPC (basant-se en el 2008).

COST DE L’AJUNTAMENT: estimació de la inversió que haurà de fer l’Ajuntament per a executar i incentivar els projectes del PECQ. Aquesta inversió és una part del cost total del PECQ, segons queda defi nit pel percentat-

ge que acompanya la xifra. De la mateixa manera, i pel que fa a la inversió de l’Ajuntament, es mostra una estimació del cost per habitant.

ESTALVIS D’ENERGIA FINAL: estalvi per a cadascun dels recursos energètics es consumeixen a Barcelona.

GENERACIÓ EN ELECTRICITAT: producció derivada dels nous projectes d’instal∙lacions en règim especial.

ESTALVI ENERGIA PRIMÀRIA: estimació de l’estalvi que es derivarà de la reducció del consum d’energia fi nal. 

(**) REDUCCIÓ TOTAL D’EMISSIÓ DE CONTAMINANTS: reducció de les emissions de GEH (CO2eq) segons els mix elèctric de Catalunya, i reducció d’NOx, PM10 i PM2,5 en kg/any. Cal tenir en compte que, en el cas de les emis-

sions de GEH, s’ha tingut en compte la reducció en origen, ja que el CO2eq és un contaminant d’efecte global. En canvi, en el cas de les emissions d’NOx i PM10 només s’ha tingut en compte la reducció de les emissions que 

hi haurà a la ciutat i les de determinades instal∙lacions que afecten la qualitat de l’aire de la ciutat.
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4.4 - L’acompliment 
del Pacte d’Alcaldes
La Unió Europa va adoptar, el març del 2007, el paquet de mesures Energia 

per a un món que canvia, amb el qual es va comprometre de manera uni-

lateral a reduir les emissions de CO2 un 20% abans del 2020, incrementant 

en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subminis-

trament energètic procedeixi de fonts renovables.

Arran d’aquest compromís, la Comissió Europea promou el Pacte d’Al-

caldes (Covenant of Mayors), una iniciativa que vol portar a escala local 

aquest repte amb la participació activa del conjunt de la ciutadania. El 

Pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes 

ciutats europees, i està obert a qualsevol municipi al marge de la dimensió 

que tinguin. Amb l’adhesió a aquest Pacte, els municipis –a través dels 

seus ajuntaments- es comprometen a elaborar un Pla d’acció d’energia 

sostenible en un termini màxim d’un any, des de la data de signatura.

En aquest sentit, s’anomena Escenari Pacte d’Alcaldes la reducció d’emis-

sions que proporcionaria la suma de reduccions associades als projectes 

proposats en el Programa municipal respecte de l’any de referència, sense 

considerar els creixements tendencials. Aquest sistema de presentació 

dels resultats és òptim per al seguiment de la incidència de cadascuna de 

les mesures plantejades, i és el que proposa la Comissió Europea a l’hora 

d’avaluar els plans d’acció d’energia sostenible que s’exigeixen amb la 

signatura del Pacte d’Alcaldes.

Així doncs, partint del consum i de les emissions per càpita associades 

al 2008, s’espera que els successius plans d’acció plantejats generin una 

reducció del 23% del valor d’emissions per càpita. 

Les reduccions totals (i no per 

càpita) en l’àmbit del Programa 

ciutat es valoren en un 16% en 

el cas dels GEH i en un 9% en el 

cas del consum energètic, inferi-

ors als valors per càpita. És a dir, 

l’augment de població previst per 

als propers anys proporcionarà 

una millora en l’eficiència global de la ciutat. L’eficiència és un dels grans 

valors afegits de les ciutats compactes, ja que el creixement de població 

no comporta un creixement lineal de consum energètic.

L’escenari final vindrà sempre condicionat per efectes externs aliens als 

projectes. Així doncs, l’evolució de la configuració del mix elèctric (català 

o espanyol) determinarà en gran mesura una millora o empitjorament dels 

resultats finals.

En qualsevol cas, el compromís de Barcelona és assegurar la reducció de 

més del 20% de les emissions associades al Programa municipal, ja que 

seran resultat de l’execució dels projectes que depenen únicament de 

l’Administració local (vegeu la figura 290). Tanmateix, el PECQ desplega els 

elements necessaris perquè els objectius, en l’àmbit de la ciutat, també es 

mantinguin en línia amb els que proposa la Comissió Europea.
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FIGURA 254 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA AMB L’ACOMPLIMENT DEL 
PACTE D’ALCALDES
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FIGURA 255 | EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS AMB L’ACOMPLIMENT DEL PACTE 
D’ALCALDES
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5.1 - L’estructura del pla

Per tal d’assolir l’escenari d’arribada exposat en el capítol anterior, l’estra-

tègia d’actuació següent preveu un conjunt de projectes alineats amb els 

objectius del PECQ i classificats sota diferents criteris que en faciliten la 

gestió i l’anàlisi posterior de com evolucionen. Aquests projectes han de 

facilitar a la ciutat l’assoliment dels reptes que es plantegen en el PECQ, 

així com els compromisos de reducció d’emissions de gasos d’efecte hi-

vernacle associades a l’activitat municipal (disminuir-les en un 20% res-

pecte a les del 20081). El Pla s’estructura en dos blocs: 

PROGRAMA CIUTAT: inclou els projectes que tenen a veure amb la 

dinàmica i el funcionament del conjunt de la ciutat, a excepció dels que 

són competència directa de l’Ajuntament de Barcelona. Així, s’hi inclo-

uen els sectors domèstic, el comercial, l’industrial, la mobilitat viària 

(sense considerar, en aquest cas, els vehicles de les flotes municipals), 

etc.

 - Recull també altres projectes o plans d’acció ja aprovats -alguns de 

competència municipal i alguns de competència d’altres ens- que han 

estat incorporats perquè afecten energèticament o ambientalment la 

projecció de futur de la ciutat. 

 - Pla de mobilitat urbana de Barcelona – PMU.

 - Projectes del Port i l’Aeroport de Barcelona derivats del Pla d’actuació 

de la Generalitat.

 - Projectes que implantarà TMB per a millorar l’eficiència energètica i 

reduir les emissions a l’atmosfera.

 - Projectes de millora en el tractament de residus sòlids urbans.

PROGRAMA MUNICIPAL: inclou els que tenen a veure amb qüestions 

que són competència exclusiva de l’Ajuntament: els edificis munici-

pals, l’enllumenat públic, els semàfors, les fonts d’aigua o els vehicles 

municipals. 

En total, el PECQ inclou 108 projectes, dels quals 85 pertanyen al Progra-
ma ciutat i 23, al Programa municipal. 

FIGURA 256 | PROJECTES DEL PECQ, PER PLANS

PECQ (108 projectes)
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Programa de ciutat
(85 projectes)
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(23 projectes)
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Els projectes del PECQ s’han classificat també en dues categories dife-

rents: sector i programa.

SECTOR: defineix a quin sector afecta directament el projecte o me-

sura. Els sectors identificats són els següents, que responen també a 

una classificació en un ordre superior de jerarquia segons el Programa 

ciutat i el Programa municipal:

Programa ciutat
 - RESIDENCIAL: projectes que afecten tant els edificis d’habitatges com 

els habitatges mateixos; també preveu les mesures que incideixen di-

rectament sobre els ciutadans i la demanda energètica a la llar.

 - INDUSTRIAL: projectes orientats al sector industrial, ja sigui gran o pe-

tita indústria. 

 - XARXES: projectes vinculats amb les xarxes de districte de distribució 

de calor i/o fred (DHC), així com les mesures que fan referència a la 

qualitat del servei elèctric i de gas natural.

 - COMERÇOS & SERVEIS: projectes orientats a la millora energètica o 

ambiental del sector terciari, incloent-t’hi les oficines i els comerços.

 - GENERACIÓ AMB ENERGIA RENOVABLE & RE: projectes centrats en la 

generació d’energia a la ciutat, ja sigui amb energies renovables com 

amb altres energies eficients. Tot i que alguns projectes d’aquest sec-

tor podrien estar inclosos en altres sectors –com l’industrial o el de 

serveis-, s’ha preferit desagregar-los per a donar prioritat a la generació 

descentralitzada d’energia.

 - TRANSPORT: projectes que afecten tant la mobilitat viària en sentit am-

pli, com els tipus de vehicles que es fan servir.

 - RESIDUS: projectes de futur relatius al tractament de residus en un àm-

bit supramunicipal, però ponderats energèticament i ambientalment 

per a la ciutat de Barcelona.

 - GENERAL: projectes transversals o de caràcter general que afecten o 

involucren més d’un sector, o la societat en general.

 - PORT/AEROPORT: projectes relacionats amb les infraestructures del 

Port i l’Aeroport de Barcelona.

Programa municipal
 - EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS: projectes que actuen sobre els edi-

ficis públics de gestió municipal (PEMEEM).

 - SERVEIS PÚBLICS: mesures que afecten directament els serveis públics 

de gestió municipal.

 - ENLLUMENAT PÚBLIC: projectes que involucren les instal·lacions d’en-

llumenat públic gestionades per l’Ajuntament.

 - FLOTES VEHICLES PÚBLICS: mesures que afecten les flotes de vehicles 

municipals.

TAULA 83 | CLASSIFICACIÓ DELS PROJECTES DEL PECQ, PER SECTORS

Classificació de projectes del PECQ – nombre de projectes per sector

Sector PROGRAMA PECQ

Residencial

Programa de Ciutat (85)

4

Industrial 9

Xarxes 7

Comerços & serveis 6

Gen. Energ. Renovable & R.E. 14

Transport 18

Residus 3

General 14

Port i Aeroport 10

Edificis públics

Programa Municipal (23)

13

Serveis públics 3

Enllumenat públic 2

Flotes vehicles públics 5

Suma de projectes 108
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PROGRAMA: defineix la tipologia tècnica o d’actuació.

 - ENERGIES RENOVABLES: projectes que se centren en incrementar la 

generació energètica mitjançant les fonts d’energia renovable.

 - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: projectes que repercuteixen directament so-

bre la millora de l’eficiència energètica; cal dir que alguns projectes 

inclosos en altres àmbits també la milloren, però no s’ha considerat 

oportú incloure’ls en aquest programa.

 - EMISSIONS LOCALS: projectes que incideixen sobre la millora de la qua-

litat de l’aire, des de la prevenció fins a l’actuació sobre els elements 

emissors.

 - GESTIÓ, COMUNICACIÓ I COMPORTAMENT: projectes que incideixen 

directament sobre el comportament social respecte a l’ús de l’energia 

i el consum energètic, sense afectar el confort; projectes que, a partir 

d’una millora en la gestió, impacten positivament en l’eficiència ener-

gètica i/o la reducció de les emissions contaminants; projectes que 

proposen noves lleis o ordenances legals, o la revisió i seguiment de les 

actualment vigents; projectes que aporten coneixement i informació 

als ciutadans sobre el comportament energètic i ambiental de la ciutat, 

així com sobre les millors opcions d’estalvi i reducció d’emissions; pro-

jectes o mesures per a difondre la relació entre energia i ambient entre 

els ciutadans i els treballadors municipals, així com per a donar-los ei-

nes per a reduir el consum o les emissions sense afectar el confort o 

la productivitat.

TAULA 84 | CLASSIFICACIÓ DELS PROJECTES DEL PECQ, PER PROGRAMES

Programa Projectes

Energies renovables 20

Eficiència energètica 25

Emissions locals 32

Gestió, comunicació, comportament 31

Suma de projectes 108
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5.2 - Els reptes i les línies 
estratègiques
5.2.1. - ELS REPTES

El procés d’aprenentatge que implica fer una diagnosi exhaustiva i trans-

versal d’una gran ciutat com Barcelona, així com la incorporació de noves 

visions aportades en els processos de consulta, han fet repensar els rep-

tes plantejats durant la conceptualització del PECQ. A l’hora d’abordar, de 

manera més específica, els problemes relacionats amb la qualitat de l’aire, 

la situació en què es troba la ciutat exigeix que aquest tema sigui conside-

rat una qüestió prioritària de salut pública. Per això, a més de considerar la 

transcendència que el comportament de les persones té sobre el consum 

energètic, cal saber i determinar la relació directa entre la contaminació 

local i la salut, que depèn de manera directa de la qualitat de l’aire que es 

respira cada dia. 

En aquest context, és fonamental posar de manifest els beneficis supra 
ambientals que comporten certs estalvis energètics i la generació 
amb energies renovables. Les instal·lacions que aprofiten els recursos 

energètics autòctons, a més de tenir un paper important en la descen-

tralització de la producció d’energia, també tenen un valor pedagògic en 

recordar als ciutadans que l’energia s’ha de generar. Així mateix, porten 

associades un benefici econòmic i social, en forma de creació de llocs 

de treball i d’atomització del sector energètic, motiu pel qual se n’ha de 

facilitar la tramitació perquè la burocràcia no es converteixi en el principal 

escull a superar.

En matèria de comunicació, el PECQ inclou la difusió del coneixement 

energètic i ambiental d’una manera estructural; és a dir, evitant els mis-

satges merament publicitaris que s’associen a grans campanyes, i divul-

gant de manera periòdica la informació i les dades més rellevants perquè 

es comprenguin bé les dades exposades, que reforci la credibilitat de 

l’Administració pública local. D’aquesta manera, es pot fer coparticipar 

la ciutadania dels objectius d’estalvi i reducció ja que, sense la seva com-

plicitat i implicació activa -més enllà del compromís polític- és literalment 

impossible assolir els reptes plantejats. No es tracta de sobreresponsabi-

litzar el ciutadà, sinó de ressaltar la seva quota de corresponsabilitat, tot 

fent visible l’adquirida per altres sectors històricament poc compromesos. 

Per contra, el canal emprat ha de ser divers i, fins i tot, es pot plantejar la 

utilització de mecanismes de comunicació més mainstream per a refor-

çar certs discursos relacionats amb l’eficiència energètica i les energies 

renovables. Fer servir, per tant, els grans fluxos mediàtics per a comunicar 

aquestes idees pot ser útil.

Històricament, el desconeixement social del sector energètic s’ha atribuït 

a la seva complexitat. En canvi, hi ha fets que demostren que diàriament 

es tracta amb informació de caire energètic de diferents nivells de com-

plexitat, des del consum d’un cotxe a l’etiquetatge d’una nevera. És per 

això que s’ha de contribuir a normalitzar la informació, tot permetent que 

s’inclogui l’energia com una variable més a l’hora de prendre decisions. 

Aquest coneixement prendrà rellevància, certament, quan el preu de 

l’energia augmenti.

Una altra eina de sensibilització ciutadana són les instal·lacions públiques i 

les actuacions del sector terciari, que tenen un gran poder exemplificador 

a l’hora de transmetre els valors de la cultura de la sostenibilitat aplicats 

a l’ús de l’energia.
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5.2.2 - LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Programa ciutat

L1 - Incidir sobre la relació entre el comportament de les perso-
nes, el comportament social i el comportament organitzacional 
amb el consum energètic.

Conscienciar la ciutadania de la necessitat de fer un bon ús de l’energia 

i dels impactes ambientals de fer-la servir de manera ineficient, mitjan-

çant mesures d’acció d’informació i de sensibilització.

L2 - Introduir la necessitat d’aplicar principis d’eficiència energè-
tica en la rehabilitació d’edificis i en la reforma d’habitatges.

Cal assegurar que no només els nous edificis incorporen criteris d’efici-

ència energètica, sinó que les rehabilitacions i petites reformes també 

els tinguin en consideració, tant en el pla constructiu com en instal-

lacions. 

 

L3 - Continuar prioritzant l’ús dels principals recursos renovables 
de què disposa la ciutat i incorporar tecnologies d’alta eficiència.

El principal recurs renovable de què disposa Barcelona és l’energia so-

lar. Cal continuar augmentant el nombre d’instal·lacions, i garantint el 

correcte funcionament i gestió de les actuals, així com trencar barreres 

d’altres fonts renovables poc implantades per tal d’avançar en la des-

centralització de la generació.

Cal fer una aposta per les xarxes de districte allà on sigui tècnicament 

viable. 

La utilització dels combustibles fòssils hauria de passar necessària-

ment per fomentar les millors tecnologies disponibles.

L4 - Reduir la presència de la mobilitat privada a Barcelona, res-
ponsable d’un dels principals problemes de salut pública de la 
ciutat com és la contaminació de l’aire. 

Aquest objectiu passa per executar els projectes del Pla de mobilitat 

urbana de Barcelona i assumir tots els objectius del Pacte per la mobi-

litat; en especial, els relacionats amb la millora del transport col·lectiu i 

la presència de la bicicleta.

Tanmateix, un aspecte clau és el canvi tecnològic, reduint la presència 

del gasoil i apostant per propulsions menys contaminants i amb menys 

impacte ambiental i sobre la salut de les persones.

La visualització del problema passa també per iniciatives d’informació 

i sensibilització.

L5 - Reduir l’impacte ambiental de grans infraestructures i actors 
econòmics de la ciutat com la indústria, el Port i l’Aeroport.

Fomentar col·laboracions en matèria energètica amb el sector indus-

trial i amb altres actors econòmics de la ciutat per a reforçar les línies 

estratègiques d’actuació en matèria mediambiental ja planificades pels 

seus respectius ens gestors.
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Programa municipal

L1 - Reduir l’impacte de la mobilitat municipal 

L’objectiu és doble. D’una banda, racionalitzar l’ús dels vehicles de les 

flotes municipals, tot avaluant la viabilitat de sistemes alternatius de 

transport (transport públic, bicicletes, sistemes de cotxe compartit). De 

l’altra, introduir canvis tecnològics en els vehicles perquè estiguin per-

fectament adaptats -des dels punts de vista energètic i ambiental- a 

l’entorn urbà i al servei que han de dur a terme, prioritzant sempre la 

minimització dels impactes sobre la qualitat de l’aire. 

L2 - Racionalitzar l’ús de l’energia en equipaments, tant en els 
nous com en els que ja hi ha. 

Aquest procés de racionalització té dos vessants diferenciats: el tecno-

lògic i el de comportament. Amb relació al primer, es preveu que en deu 

anys les necessitats dels serveis municipals tendiran a incrementar, ja que 

es construiran equipaments nous i/o i es milloraran els actuals. És per això 

que cal establir directives clares i detallades que introdueixin les millors 

tecnologies disponibles, i impulsar-ne l’aplicació en projectes nous.

Pel que fa al segon, cal que els usuaris d’aquestes instal·lacions (tant 

treballadors municipals com ciutadans) siguin conscients dels impac-

tes que comporta fer-los servir ja que, fins i tot el més eficient dels 

sistemes, perd efectivitat si se’n fa un mal ús o gestió. 

L3 - Rebaixar la proporció d’energia primària d’origen fòssil con-
sumida pels serveis municipals 

Després de l’èxit de l’Ordenança solar tèrmica, Barcelona ha de conti-

nuar liderant la introducció de les energies renovables a la ciutat. L’ele-

vada dependència dels recursos fòssils genera impactes tant ambien-

tals com de seguretat i dependència de l’exterior. Per això, cal aprofitar 

l’actual context energètic, més sensible a aquest tipus d’iniciatives, per 

aprofundir en la generació descentralitzada i l’aprofitament dels recur-

sos locals, tant per a generar fred i calor, com electricitat i combusti-

bles per a la mobilitat. 

FIGURA 257 | LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PECQ: RESUM

Incidir sobre la relació entre el comportament de les persones, el comportament social i el 
comportament organitzacional amb el consum energètic.

Introduir la necessitat d’aplicar principis d’eficiència energètica en la rehabilitació d’edifi-
cis i en la reforma d’habitatges.

Continuar prioritzant l’ús dels principals recursos renovables dels que disposa la ciutat i 
incorporar tecnologies d’alta eficiència.

Reduir la presència de la mobilitat privada a Barcelona, responsable d’un dels principals 
problemes de salut pública de la ciutat, com és la contaminació de l’aire.

Reduir l’impacte ambiental de grans infraestructures i actors econòmics de la ciutat com 
la indústria, el Port i l’Aeroport.

Reduir l’impacte de la mobilitat municipal.

Racionalitzar l’ús de l’energia en equipaments, tant en els nous com en els ja existents.

Rebaixar la proporció d’energia primària d’origen fòssil consumida pels serveis municipals.
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5.3 - Els projectes
5.3.1 - ELS PROJECTES DEL PROGRAMA 
CIUTAT

El Programa ciutat inclou 85 projectes dels 108 que preveu en total el 

PECQ (un 78,7%). Estan agrupats en els sectors i àmbits següents: resi-

dencial (4), industrial (9), xarxes (7), comercial i serveis (6), la generació 

renovable i el règim especial (14), transport (3), residus (18), general (14), 

i Port/Aeroport (10). 

EL SECTOR RESIDENCIAL
RES1 - Visualitzador de consum a les llars.
Educació sobre el consum d’energia i extensió de bones pràcti-
ques que fan reduir el consum elèctric a les llars.
De l’estudi social realitzat en el marc del PECQ, resulta que la majoria 

de famílies no sap si consumeix molt o poc respecte la mitjana i tam-

poc té una noció del consum energètic.

Actualment estan apareixent diversos aparells visualitzadors del con-

sum elèctric molt econòmics, així com altres models del negoci com la 

monitorització per a petits consumidors a un cost mensual molt baix. 

Tots aquests models tenen possibilitats de connexió a Google Power-

Meter com a centre de gestió de dades o d’altres sistemes.

Aquest projecte proposa promoure uns visualitzadors del consum 

d’energia (inicialment elèctrica) a les llars i les opcions poden ser:

L’Ajuntament instal·la un “visualitzador de consum elèctric” a la llar du-

rant un període determinat (p. ex. de 2 a 4 setmanes). Els ciutadans po-

den demanar-ho per telèfon o Internet o sol·licitar-la a les biblioteques 

públiques. L’aparell s’instal·la a la llar i permet mesurar i visualitzar el 

consum en qualsevol moment, així com enregistrar les dades per a 

visualitzar-les en un ordinador. D’aquesta manera l’usuari pot verificar 

el consum hora a hora i, fins i tot, d’alguns aparells quan s’encenen.

Després del període estipulat es podria rebre la visita d’un expert en 

eficiència energètica (p.ex. es pot vincular al projecte de l’Assessor 

Energètic) que analitza els mesuraments i dóna consells per a estalviar 

energia.

Es pot donar l’opció de comprar l’aparell (model de comissió de venda 

per a suportar els costos del servei inicial).

També hi ha la possibilitat d’incentivar jocs d’ordinador / vídeo consola 

per a visualitzar el potencial d’estalvi (p. ex. jocs en xarxa), i això pot 

estar vinculat al projecte “Consums acarats, plataforma comparativa 

de consums energètics i d’impacte ambiental”.

RES2 - Mecanisme de seguiment integral de l’aplicació de mesu-
res d’eficiència energètica en el sector de l’habitatge.
Integrar en un únic protocol municipal el seguiment de la correc-
ta execució de mesures relacionades amb energies renovables, o 
eficiència energètica en el sector domèstic.
Es proposa crear un mecanisme de seguiment i supervisió municipal 

que integri tots els components d’eficiència energètica i generació 

d’energia que pugui presentar un edifici d’ús majoritari residencial, tant 

si es tracta d’edificis nous com d’edificis actuals, per a poder centra-

litzar en un únic protocol, el seguiment administratiu/tècnic de verifi-

cació de l’acompliment de determinades mesures relacionades amb 

l’eficiència energètica als habitatges.

Inicialment, aquest mecanisme de seguiment hauria de fer el segui-

ment de les instal·lacions següents:

- Seguiment de l’acompliment correcte de l’Ordenança solar tèrmica.

- Seguiment del funcionament correcte de les instal·lacions solars 

tèrmiques derivades de la OST (vinculat amb altres projectes del 

PECQ).

- Seguiment de l’acompliment correcte de l’Ordenança solar fotovol-

taica.
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- Supervisió de la substitució/instal·lació correcta de mesures d’efi-

ciència energètica als habitatges que rebin descomptes fiscals o 

altres avantatges (p.ex. canvi de finestres, electrodomèstics, etc.).

- Supervisió de l’execució correcta dels projectes de rehabilitació 

d’obra major i menor de les millores d’eficiència energètica realit-

zades en edificis d’ús principal com a habitatges (p.ex. aïllaments, 

etc.).

RES 3 - Proposta d’un marc normatiu de millora energètica en la 
rehabilitació d’edificis.
Es proposa desenvolupar o adaptar un marc normatiu que faciliti 
incorporar a les obres menors dels edificis del sector residencial 
que prevegin actuacions en façana, criteris del CTE i del Decret 
d’ecoeficiència per a reduir la demanda energètica de l’edifici.
Desenvolupar un marc normatiu que afecti les actuacions en l’envo-

lupant dels edificis i que incorpori els aspectes del CTE i del Decret 

d’ecoeficiència que siguin aplicables a les obres, i que prevegin una 

reducció de la demanda energètica, com les actuacions a les façanes.

Actualment, el CTE incorpora la seva aplicació en rehabilitació i refor-

mes o rehabilitacions d’edificis actuals amb una superfície útil superior 

a 1.000 m2 i en què es renovi més del 25% del total dels tancaments.

Aquest projecte farà incorporar en la rehabilitació d’edificis d’ús ma-

joritari residencial que prevegin actuacions a l’envolupant de l’edifici, 

els criteris d’eficiència energètica del CTE i del Decret d’ecoeficiència 

que estiguin relacionats amb l’envolupant i, per tant, relacionats amb la 

reducció de la demanda energètica d’aquest envolupant.

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte inclou tots els edificis de menys 

de 1.000 m2 de superfície útil, incorporant tant les obres majors com 

les obres menors que afectin l’envolupant, especialment les que afec-

tin la façana.

A causa de les possibles complicacions tècniques, físiques o de catalo-

gació d’edificis, caldrà tenir presents les exempcions pertinents.

RES4 - Millora de l’eficiència energètica en la reforma d’habitat-
ges.
Incentivar la millora de l’eficiència energètica aprofitant les refor-
mes en habitatges.
Projecte que incentivarà aprofitar les reformes als habitatges per a in-

corporar conceptes d’eficiència energètica.

Considerant que les reformes als habitatges poden ser una oportunitat 

per a millorar l’aïllament de les finestres, de determinades parets, o el 

canvi d’electrodomèstics elèctrics per altres de gas natural per a gene-

rar escalfor (més eficient en energia primària); i considerant, a més, que 

una part molt important dels habitatges en què caldria millorar l’efici-

ència energètica són els habitatges de lloguer, es proposa un projecte 

que incentivi que quan es fan reformes als habitatges s’incorporin con-

ceptes d’eficiència energètica, incentivant els propietaris particulars i, 

en especial, el sector d’habitatges de lloguer.

Es planteja baixar l’IBI o altres impostos si, quan es fan reformes als 

habitatges, es demostra que es fan les actuacions següents vinculades 

a l’eficiència energètica:

- millora de fusteries, vidres i persianes de les finestres.

- millora de l’aïllament de determinades parets (aïllament interior de 

l’habitatge).

- substitució de sistemes elèctrics de generació de calor (excepte el 

forn) per sistemes amb gas natural.
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EL SECTOR INDUSTRIAL

IND1 - Empreses de serveis energètics al sector industrial.
Millorar l’eficiència energètica al sector industrial i dinamitzar un 
mercat nou basant-se en l’eficiència energètica.
Afavorir l’externalització dels serveis energètics al sector industrial.

Moltes indústries necessiten un assessorament energètic per a apro-

fitar al màxim el seu potencial d’estalvi, a més d’ajudar-les a definir 

futures línies estratègiques de generació energètica o d’externalització 

de serveis. Es proposa conjuntament amb la Plataforma de Serveis del 

Consorci de la Zona Franca, donar suport a les empreses amb asses-

sorament tècnic, dinamitzant, alhora, el contacte empresarial d’empre-

ses de serveis energètics i empreses consumidores d’energia.

IND2 - Acord amb altres entitats per l’eficiència energètica al sec-
tor Industrial.
Assolir un acord per a integrar esforços en les mesures i incentius 
que facin millorar l’eficiència energètica al sector industrial.
Establir un acord amb altres entitats per l’eficiència energètica al sec-

tor industrial per tal d’assolir els temes següents:

- Difusió d’experiències reals d’estalvi d’energia mitjançant eficiència 

energètica o generació local al sector.

- Promoure, des de l’Administració, la creació d’un programa de 

promoció de l’eficiència energètica a la indústria, amb un sistema 

de “premi”, amb mesures energètiques reals i objectius concrets 

de reducció. Es planteja una mena de consulta a les indústries de 

“com ho farien ells”, per dos motius: per dissenyar alguna cosa que  

“compleixi” amb necessitats, i també per aconseguir compromís i 

motivació.

- Reforçar i consolidar programes ja existents d’assessorament a la 

indústria (per exemple, el programa PAGE de l’ICAEN) per tal d’opti-

mitzar la comunicació amb la indústria i de capturar les necessitats 

de cadascuna d’elles, adaptant els programes i actuacions de l’Ad-

ministració a la realitat de les indústries.

- Enfocar esforços (promoció, incentivació, informació, subvenció...) 

en la instal∙lació de mesuradors d’energia i de connectar-ho al pa-

nell de control que normalment tenen les indústries, i fer registres 

regularment. El que es mesura es pot reduir. D’aquesta manera es 

faria evident per a les indústries, l’avaluació de mesures de millora 

de l’eficiència energètica.

- Consolidar la figura del gestor energètic des de l’Administració, 

proporcionant eines de gestió i de procediments “normalitzats” als 

responsables de la part energètica de la indústria, així com intentar 

“convèncer” a nivell més directiu de la importància d’aquesta figura, 

i de la necessitat de disposar de recursos i de capacitat de decisió.

- Promoure la coordinació entre els diferents agents i agilitar el paper 

de l’Administració en contacte amb les indústries, per tal de tenir un 

interlocutor únic. Això evitaria qualsevol risc de “cansar” la indús-

tria, i mantenir la seva disponibilitat per a col∙laborar.

IND3 – Sistemes de gestió de l’eficiència energètica al sector in-
dustrial.
Promoure l’eficiència energètica al sector industrial.
La implantació de sistemes de gestió energètica al sector industrial 

aporta estalvis energètics i millora de processos. Es proposa desen-

volupar un projecte que promogui aquests sistemes de gestió sempre 

que vagin associats amb objectius concrets de reducció d’energia i vin-

culats al pla estratègic de l’empresa. A més, el sistema de gestió hauria 

de disposar dels elements necessaris de mesurament per a poder ca-

racteritzar energèticament els processos per diferents zones.

Es proposa augmentar l’eficiència energètica al sector industrial con-

juntament amb l’ICAEN i la Plataforma de Serveis del Consorci de la 

Zona Franca, elaborant estratègies de suport a aquestes indústries per 

a ser més eficients energèticament i, alhora, més competitives.

Com a eina de suport es pot incentivar la implantació de la EN 16001.
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IND4 - Augmentar l’eficiència energètica en els processos de pro-
ducció.
Millorar els processos de producció del sector industrial per a 
assolir menys consum energètic i emissions amb la mateixa pro-
ducció.
El conjunt d’indústries analitzades en el PECQ tenen una capacitat d’es-

talvi energètic, millorant la qualitat de la matèria primera que entra en 

el procés de producció i aplicant millores en els processos. Es proposa, 

conjuntament amb l’ICAEN i la Plataforma de Serveis del Consorci de la 

Zona Franca, dissenyar estratègies de suport a les indústries per a ser 

més eficients energèticament i, alhora, més competitives.

Alguns mètodes o metodologies a treballar segons el tipus de procés:

- Recuperació de calor a partir de fums de combustió generats per 

certs equips en algunes plantes.

- Anàlisis PINCH: les plantes industrials tenen múltiples necessitats 

quant a fred i calor. La utilització d’estratègies d’integració de pro-

cessos pot generar importants millores en l’eficiència energètica 

d’aquests processos. L’anàlisi Pinch, també anomenat mètode Pinch 

de disseny de processos o tecnologia Pinch, és una metodologia per 

a optimitzar la recuperació energètica en processos industrials mi-

nimitzant la inversió local. Aquesta metodologia inclou optimitzar 

la vinculació termodinàmica entre els fluxos de fred i calor en els 

processos.

La utilització de l’anàlisi Pinch permet estalvis superiors d’energia que 

es poden obtenir a partir de tècniques convencionals com la recupe-

ració de calor dels gasos d’escapament de les calderes, l’aïllament i la 

gestió dels sistemes de trampes de vapor.

IND5 - Fomentar la cogeneració al sector industrial.
Millorar l’eficiència energètica al sector industrial i incrementar la 
generació elèctrica distribuïda.
Fomentar la instal∙lació de plantes de cogeneració per a donar calor útil 

principalment als diferents processos de la indústria. Aquest tipus de 

projecte és viable tècnicament  i econòmicament i es planteja com una 

inversió de l’empresa mateixa.

Eventualment es podrien avaluar altres modalitats per a desenvolupar 

el projecte com ara el model d’Empresa de Serveis Energètics (ESE).

IND6 – Assecatge de llots per a l’aprofitament energètic.
Aprofitar un subproducte com són els llots per a generar energia.
Determinades indústries amb petites estacions depuradores generen 

tones de llots que es podrien aprofitar energèticament com a biomassa 

o RSU si disposessin d’un sistema per a assecar-los. Es planteja ana-

litzar les possibilitats reals per a implantar sistemes d’assecatge en 

determinades indústries.

La gestió correcta d’aquests residus té els avantatges següents:

- Reducció de residus i estalvi en gestionar-los.

- Producció d’una font d’energia no fòssil.

A més, hi ha diverses opcions per a fer servir aquesta biomassa:

1. Biomassa per a autoconsum.

2. Biomassa per a la venda.
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IND7 - Energia solar fotovoltaica en cobertes industrials.
Aprofitar un espai disponible i de gran captació solar com les co-
bertes industrials per a produir energia.
Es proposa dinamitzar el potencial d’algunes cobertes solars mitjan-

çant l’assessorament i el recolzament administratiu per a facilitar la 

instal·lació d’energia fotovoltaica en determinades cobertes industri-

als, tant si és de propietat com de lloguer de la coberta, aportant so-

lucions a possibles barreres com la temporalitat dels lloguers de sòl 

industrial i el període d’amortització del sistema FV.

Aquest projecte no només té un caràcter de generació energètica i 

reducció d’emissions de CO2, sinó que addicionalment té un vessant 

d’imatge corporativa important. A més, es pot integrar als punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics, un tema d’actualitat. Algunes empreses 

ja han efectuat una valoració de les cobertes disponibles estimant una 

potència total instal∙lable mitjana molt elevada.

Aquest projecte també està relacionat amb altres projectes del PECQ 

en què es proposa reduir tràmits per a implantar instal∙lacions solars 

fotovoltàiques.

IND8 - Separació d’ampolles tintades i incolores per a millorar el 
rendiment de les foses.
Millorar el rendiment de les empreses que fonen les ampolles per 
a fabricar el vidre.
Es proposa instal·lar, en el cicle del reciclatge de les ampolles, una mà-

quina que separi les ampolles incolores de les tintades i, d’aquesta 

manera, aconseguir un augment d’eficiència energètica en el procés 

de fondre el vidre per a reciclar.

En la fabricació de vidre es fonen les matèries primeres i aquestes re-

accionen per a formar el vidre. La introducció de casc reciclat en la 

mescla de matèries primeres fa baixar l’energia específica de produc-

ció de vidre.

IND9 - Estalvi energètic en cabines de pintura dels petits/mitjans 
tallers de pintura de xapa de vehicles.
Incentivar l’eficiència energètica als tallers de pintura de vehicles 
mitjançant un nou sistema tecnològic adaptable a les cabines 
convencionals.
L’eficiència energètica dels tallers de pintura de cotxes es pot millo-

rar mitjançant una nova tecnologia aplicable a les cabines de pintura 

de vehicles. Aquest nou sistema és adaptable a qualsevol cabina de 

pintura convencional o de nova construcció i consisteix en un equipa-

ment que aporta aire addicional en sentit perpendicular a la circulació 

principal de la cabina, de manera que modifica les condicions del flux 

vertical, accelerant notablement l’evaporació de l’aigua de la pintura 

aplicada, amb la qual cosa s’aconsegueix reduir considerablement el 

consum energètic i reduir les emissions de CO2.

Segons un estudi encarregat per ICAEN, hi ha una nova tecnologia (cre-

ada al Regne Unit i amb àmplia experiència a països de la UE capda-

vanters en el foment de l’estalvi energètic) aplicable a les cabines de 

pintura de vehicles i que es pot adaptar a qualsevol cabina de pintura 

convencional o de nova construcció. Aquesta tecnologia consisteix en 

un equipament que aporta aire addicional en sentit perpendicular a la 

circulació principal de la cabina, de manera que modifica les condici-

ons del flux vertical, accelerant notablement l’evaporació de l’aigua de 

la pintura aplicada, amb la qual cosa s’aconsegueix reduir considera-

blement el consum energètic i reduir les emissions de CO2 (és una re-

petició del que es diu al paràgraf anterior) Per exemple, amb el sistema 

indicat a l’estudi de l’ICAEN, es redueix el temps d’assecatge per aire 

calent de 96 minuts en una cabina convencional a només 60 minuts. 

D’altra banda, durant l’assecatge amb circulació auxiliar lateral d’aire, 

s’aprofita una quantitat superior d’energia calorífica disponible en l’ai-

re, resultant, alhora, en l’escurçament del temps en el procés d’enduri-

ment i millorant substancialment el rendiment energètic.
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EL SECTOR XARXES

XAR1 - Central de Generació d’Energies Zona Franca - Gran Via 
L’Hospitalet.
Aprofitar les energies residuals disponibles a Barcelona com la 
biomassa i el fred de la regasificadora per a emetre menys CO2 i 
reduir la dependència de combustibles fòssils.
El projecte consisteix en instal·lar una central d’energia a la Zona Fran-

ca anomenada: Central de Generació d’Energies Zona Franca - Gran 

Via L’Hospitalet, per a generar electricitat, fred i calor, amb un sistema 

de recuperació del fred residual de la Regasificadora del Port de Bar-

celona, tot plegat recolzat amb equips convencionals per a generar 

fred i calor i una planta de biomassa per a generar electricitat amb 

aprofitament de calor.

Aquest projecte l’ha iniciat l’Ajuntament de Barcelona licitant i adjudi-

cant l’execució i la gestió del projecte.

El projecte té diverses fases d’execució:

- FASE I: central de generació de calor i fred a La Marina i Planta de 

valorització energètica de biomassa.

- FASE II: central de generació de calor i fred a la Zona Franca, Planta 

de recuperació de fred d’ENAGÀS, i xarxa de transport fins a la cen-

tral de la Zona Franca.

- FASE III: expansió fins a les noves zones territorials de l’Hospitalet 

de Llobregat i dels nous edificis de serveis de la Zona Franca.

L’inici de funcionament (FASE I) està previst per al mes de març del 

2011 i la connexió a la xarxa de calor, per a l’any 2015 (que correspon 

al desenvolupament de la Fase II del projecte).

XAR2 – Extensió a La Sagrera de la Xarxa de DHC
Extensió del sistema de climatització centralitzada del Fòrum-22@ 
a l’àmbit en transformació de St. Andreu-Sagrera, per a millorar 
l’eficiència energètica i reducció del consum d’energia primària.
Maximitzar l’aprofitament de l’energia residual de la planta de 
revalorització energètica del Besòs (TERSA).
L’àmbit de Sant Andreu - Sagrera ha iniciat un procés de transforma-

ció urbana que comportarà construir més d’1.100.000 m2 de sostre 

nou d’usos diversos, així com un procés d’urbanització que incorporarà 

nous carrers i parcs a tota la franja que avui ocupa l’estructura ferro-

viària a cel obert.

Aquest projecte planteja implantar una xarxa de climatització centralit-

zada i connectar-la amb la xarxa actual del Fòrum i 22 @ i, per tant, el 

subministrament de calor i fred amb sistemes d’alta eficiència.

En una primera fase, la implantació d’aquest sistema i connexió a la 

xarxa actual permetria cobrir la demanda energètica de climatitza-

ció d’uns 321.500 m2 de sostre terciari (uns 10.130 MWh/a de calor i 

47.050 MWh/a de fred).

Per a dur a terme aquesta extensió de la xarxa és necessari implantar 

una xarxa local de 4 tubs (2 km), connectar també a 4 tubs amb la xarxa 

local (2 km) i una central de puntes amb una potència instal·lada d’uns 

23 MW de calor i 32 MW de fred.
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XAR3 - Sistema d’informació sobre la xarxa i la qualitat dels ser-
veis energètics (electricitat i gas).
Avaluar i fer el seguiment dels índexs de qualitat que permeti 
l’elaboració puntual d’informes per als òrgans de govern i els de-
partaments o empreses municipals que han de prendre decisions 
sobre la planificació o gestió de projectes d’infraestructures elèc-
triques i de gas.
Sistema d’informació que permeti recollir de manera periòdica les da-

des sobre l’estat de la xarxa, la seva explotació i la qualitat dels serveis 

que ofereix, permetent incorporar aquestes dades a l’Observatori de 

l’Energia.

El sistema d’informació hauria de disposar de:

- Emmagatzemat de dades en format electrònic.

- Una base de dades oberta que permetés:

- Un gestor documental que permetés la recerca per criteris i/o 

filtres de documents en format pdf, dwg...

- Una interfície de visualització que, via web, permetés als usuaris 

accedir a la base de dades.

XAR4 – Programa informàtic de suport al seguiment de la infraes-
tructura elèctrica.
Afavorir que el procés de tramitació sigui més àgil i segur, ava-
luar la fiabilitat de la xarxa i establir uns objectius a mitjà i llarg 
termini, partint de les dades disponibles sobre la configuració i 
característiques de les instal·lacions elèctriques.
“Mecanisme” de suport per a la presa de decisions que permeti a l’Ad-

ministració la simulació de les propostes realitzades per les companyi-

es elèctriques (transport i distribuïdora), fer noves propostes o suggerir 

solucions de consens per a salvar les diferències entre els projectes 

d’una i altra companyia.

El “mecanisme” ha de tenir la  capacitat d’avaluar el repartiment de 

càrregues en la xarxa elèctrica de Barcelona en alta tensió i de mitjana 

tensió amb funcions de transport. Ha de ser un element de suport a la 

presa de decisions, no un mecanisme de càlcul o planificació.

XAR5 - Actualització del protocol de comunicació d’incidents en el 
subministrament elèctric i de gas.
Adaptar els criteris d’activació del protocol i els formats de notifi-
cació a la nova Llei de garantia de la qualitat de subministrament 
elèctric, i establir criteris d’activació a incloure en protocol per 
al gas.
Redacció d’un nou protocol de comunicació entre les empreses dis-

tribuïdores, empreses comercialitzadores i l’Administració, per tal de 

formalitzar el bescanvi de dades sobre els incidents i la qualitat del 

subministrament d’electricitat i de gas.

XAR6 – Incentivar la connexió del sector habitatge a xarxes de 
DH&C.
Fomentar la connexió d’edificis multihabitatge a les xarxes de 
DH&C.
S’observa que la gran majoria de clients de les xarxes de DH&C corres-

ponen al sector terciari, quan està demostrat que és una de les solu-

cions més eficients a l’hora de cobrir demandes tèrmiques d’edificis. 

Fomentar el contacte entre promotor i gestor de la xarxa, mitjançant 

alguns ens intermediaris que gestionin la facturació minorista d’ener-

gia amb el gestor majorista de la xarxa.

XAR7 - Programa de comunicació per a promocionar la instal·lació 
de sistemes microCHP en substitucions d’instal·lacions tèrmi-
ques antigues.
Fomentar la instal·lació de petites centrals de cogeneració en edi-
ficis amb cert ús.
Sense oblidar la priorització de l’energia solar tèrmica, detectar els 

usos en què un sistema de microCHP pot tenir més coherència (balanç 

d’emissions òptim superior o major energia primària estalviada), i faci-

litar-ne la penetració. Per exemple, es pot introduir aquest sistema en 

canvis d’instal·lacions ja que no queden afectats per la obligatorietat 

de la OST.
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EL SECTOR COMERCIAL I SERVEIS

COM1 - Crear un marc regulador per a l’ús de calefacció/climatit-
zació en el sector comercial i serveis.
Evitar que es malbarati l’ús de l’energia per temes d’emissions de 
CO2 i de consciència social.
Es proposa crear un marc regulador que afecti el tancament o auto-

matisme de les portes al carrer dels comerços que deixen permanent-

ment les portes obertes quan s’utilitzen aquests sistemes (molt comú 

en algunes cafeteries), així com l’ús d’estufes a l’exterior.

Per tant, primer s’haurà de fer un inventari dels comerços o serveis 

(com hotels) que disposen de calefacció o climatització i mantenen les 

portes obertes al carrer mentre utilitzen aquests sistemes.

Conjuntament al desenvolupament del marc regulador favorable caldrà 

elaborar un programa de conscienciació per al sector comerços i ser-

veis perquè pugui valorar la iniciativa com un bé comú.

COM2 - Instal·lació de sistemes de trigeneració a grans hotels per 
substitució de maquinària en renovació d’instal·lacions ordinàries 
obsoletes.
Promoure la instal·lació de sistemes de trigeneració als grans ho-
tels per a millorar l’eficiència energètica, reduir el consum d’ener-
gia primària i d’emissions de CO2.
Introducció i consolidació d’un model de generació distribuïda a 
la ciutat.
Aquest projecte vol promoure la implantació de sistemes de trigenera-

ció en els grans hotels de la ciutat, tant en els de nova construcció com 

en els actuals que disposin de l’espai necessari i requereixin un procés 

de renovació dels equips de generació tèrmica.

El desenvolupament d’aquests sistemes ja es pot desenvolupar com 

una inversió pròpia per part del propietari-gestor de l’equipament o a 

través de la contractació d’empreses de serveis energètics (ESE).

La tricogeneració permetria cobrir parcialment les demandes de calor 

(ACS, calefacció, bugaderia, etc.) i de fred per a la climatització i, alhora, 

generar electricitat, tot assolint un rendiment global proper al 70%.

COM3 - Incentivar la instal·lació de sistemes solars tèrmics en 
poliesportius actuals.
Reduir el consum d’energies d’origen fòssil amb la promoció 
d’instal·lacions solars tèrmiques a grans consumidors de calor.
Es proposa promoure la implantació de sistemes solars tèrmics en po-

liesportius actuals (ja que els edificis nous ja estan regulats per l’Or-

denança solar tèrmica i el CTE) que tinguin una orientació bona i un 

potencial de superfície de captació mitjançant la informació i difusió 

dels avantatges i possibles subvencions de paisatge urbà.

Actualment, a Barcelona, hi ha inventariats 534 m2 de superfície de 

captadors solars tèrmics a les 5 instal·lacions esportives públiques se-

güents:

- Estadi Joan Serrahima  43 m2

- Piscines Bernat Picornell  334 m2

- Centre Municipal de Vela  76 m2

- Poliesportiu Municipal de la Creueta del Coll  36 m2 

- Vestidors Guàrdia Urbana Zona Franca  45 m2

Es proposa incrementar el nombre d’instal·lacions, tant en edificis pú-

blics com en privats mitjançant diverses estratègies com la informació 

i difusió dels avantatges dels sistemes solars tèrmics, tant si és amb 

inversió pròpia o per tercers (empreses de serveis energètics) o mitjan-

çant subvencions de Paisatge Urbà, entre d’altres formes.

COM4 - Instal·lació de sistemes de microcogeneració a poliespor-
tius.
Promoure la instal·lació de sistemes de microcogeneració als 
equipaments esportius per a millorar l’eficiència energètica, re-
duir el consum d’energia primària i d’emissions de CO2.
Introducció i consolidació d’un model de generació distribuïda a 
la ciutat.
Aquest projecte vol promoure la implantació de sistemes de micro-

cogeneració als equipaments esportius de la ciutat, tant als de nova 

construcció com en els actuals que disposin de l’espai necessari i re-

quereixin un procés de renovació dels equips de generació tèrmica.

El desenvolupament d’aquests sistemes ja es pot fer com a inversió 

pròpia per part del propietari-gestor de l’equipament o a través de la 

contractació d’empreses de serveis energètics (ESE).



329

ESCENARIS I ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ - BLOC 5: L'ESTRATÈGIA D'ACTUACIÓ - ELS PROJECTES

La microcogeneració permetria cobrir parcialment les demandes de 

calor (ACS, calefacció, escalfament de piscines, etc.) i de fred per a la 

climatització i, alhora, generar electricitat, tot assolint un rendiment 

global proper al 65%.

En els casos en què sigui possible es plantejarà la utilització de com-

bustibles d’origen renovable (biomassa o biogàs) per a incrementar 

l’aportació renovable a la ciutat i, en els casos en què no sigui possible, 

l’ús de gas natural com a combustible baix emissiu.

Aquesta proposta s’ha calculat calculant que la implantació de la co-

generació implica l’exempció del compliment de l’Ordenança solar 

tèrmica però, en molts casos, aquestes dues actuacions podrien ser 

compatibles i millorarien els resultats ambientals (caldrà fer una anàlisi 

de detall en cada cas).

COM5 - Implantació a TMB de criteris de sostenibilitat en infraes-
tructures i criteris de compra sostenible de productes, a banda 
d’altres mesures.
Conjunt de projectes que tenen diferents objectius exposats a 
continuació:
- Dissenyar i gestionar les infraestructures de manera sosteni-

ble, així com reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, mi-
llorar la qualitat de l’aire i lluitar contra el canvi climàtic.

- Fomentar internament la cultura de la sostenibilitat.
- Dissenyar i implantar un Sistema de Gestió Ambiental Integral.
- Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciuta-

dans i incrementar la quota de mercat i la reputació de TMB.
- Potenciar el transport públic a través del diàleg amb els grups 

d’interès i les sinergies amb l’Administració i altres operadors.
Conjunt de projectes liderats per TMB que comporta tota una sèrie de 

mesures exposades a continuació:

- Disseny, construcció i manteniment d’infraestructures amb criteris 

de sostenibilitat ambiental.

- Implantació de criteris ambientals en la compra de productes i ser-

veis de TMB.

- Mapa d’emissions de la xarxa de bus: creació i implantació d’una 

eina (simulador d’emissions) per a elaborar mapes d’emissions a 

partir de les característiques dels vehicles i les característiques de 

la xarxa.

- Promoure un Pla de comunicació, formació i participació ambiental 

intern per tal d’aconseguir el màxim grau de conscienciació i parti-

cipació del personal en el procés de TMB cap a la sostenibilitat.

- Quadre d’indicadors del comportament ambiental de TMB segons 

l’ISO 14001/EMAS: implantació d’una eina per al seguiment en lí-

nia del comportament ambiental de TMB a través de la presentació 

d’indicadors de consum d’aigua, consum d’energia, consum de ma-

terials, generació de residus i emissions.

- Pla extern de comunicació en matèria de sostenibilitat ambiental.

- Sistema per a obtenir informació de l’evolució d’hàbits i valors am-

bientals del ciutadà.

COM6 - Optimització de la gestió d’energia i aigua a les instal-
lacions de TMB.
Increment de l’eficiència energètica, optimització de la gestió de 
l’aigua a les instal·lacions de metro i de bus.
Projecte que executarà TMB per a fer una millor gestió de l’energia 

amb renovació de sistemes per a assolir millors eficiències, així com 

reduir el consum d’aigua a les instal·lacions de TMB.

TB consumeix anualment 11,4 milions de KWh d’energia elèctrica i 

38.405 m3 d’aigua a les seves instal·lacions.

A més, el metro consumeix anualment 196,2 milions de KWh per la 

flota, 71,6 milions de KWh a les instal·lacions i  78.892 m3 d’aigua (Font: 

memòria anual TMB 2009).

TMB proposa una sèrie d’accions de futur (2010-2014) exposades a 

continuació:

- Auditories d’aigües i energia a la resta de centres.

- Implantació de mesures per a reduir el consum d’aigua i energia:

- Renovació de sistemes convencionals d’il·luminació per sistemes 

d’il·luminació de baix consum.

- Limitadors de cabal, reductors o airejadors, reductors de cabal 

per a aixetes i dutxes.

- Renovació de WC convencionals per WC amb doble polsador o 

botó d’interrupció.

- Prova pilot per a millorar l’eficiència en el consum d’aigua i energia 

en un taller i una estació tipus: auditories de consum; definició i im-

plantació de criteris d’estalvi i mecanismes de seguiment i control.
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LA GENERACIÓ RENOVABLE I EL RÈGIM ESPECIAL

ER01 - Marc normatiu per a regular la incorporació de sistemes 
FV a la ciutat.
Que les noves edificacions d’usos comercials i de serveis al públic 
tinguin una dependència energètica externa menor i que emetin 
menys CO2 per a funcionar.
Fomentar la utilització d’energies renovables en l’entorn urbà.
L’objecte d’aquest projecte serà regular la incorporació obligatòria de 

sistemes d’energia solar fotovoltaica als edificis i construccions de ti-

tularitat pública i privada situats al terme municipal de Barcelona, tant 

per a l’ús directe de l’energia elèctrica produïda com per a injectar-la 

a la xarxa elèctrica, amb intenció de fomentar la utilització d’energies 

renovables en l’entorn urbà. 

Les determinacions d’aquesta Ordenança afecten i seran aplicables en:

- la realització de noves edificacions o construccions; o,

- la rehabilitació o reforma integral de l’edifici o construcció.

- el canvi d’ús rellevant de l’edifici o construccions actuals.

Els usos majoritaris afectats són:

- Comercial, allotjament o qualsevol altre servei obert al públic > 

3.000 m2

- Centres cívics, casals i altres edificis destinats a usos socials > 1.500 m2

- Oficines > 1.500 m2

- Industrial i/o magatzems > 1.500 m2

- Edificis de l’Administració pública > 1.500 m2

- Centres d’ensenyament > 1.500 m2

- Centres esportius > 3.000 m2

- Centres sanitaris > 3.000 m2

- Aparcaments (segons determinades consideracions) > 3.000 m2

L’objectiu és instal·lar una potència elèctrica igual o superior a, com 

a mínim, 7 Wp de FV per metre quadrat de sostre construït dels usos 

afectats.

ER02 - Comprovar el correcte manteniment/funcionament d’instal-
lacions solars derivades de la OST.
Fer que totes les instal·lacions derivades de l’OST tinguin un fun-
cionament òptim al llarg de la seva vida útil (tolerància 0 al mal 
funcionament).
Al llarg de la història de l’Ordenança solar tèrmica, l’Ajuntament de 

Barcelona, en el seu protocol de supervisió de les instal·lacions solars 

derivades de l’aplicació de l’Ordenança, ha pogut comprovar com al-

gunes no tenen un manteniment correcte i/o no són aprofitades en la 

seva capacitat.

Moltes d’aquestes disfuncions vénen donades pel desconeixement 

mateix de l’usuari de com funciona la instal·lació i del que li pot aportar 

a la seva economia.

Caldria, doncs, iniciar un projecte amb dues fases:

- FASE 1: per a conscienciar els usuaris de la importància global d’uti-

litzar la instal·lació solar tèrmica, de la necessitat de contractar un 

correcte manteniment preventiu i correctiu, i de com aprofitar el 

potencial que té instal·lat a casa seva i dels seus beneficis econò-

mics i ambientals.

- FASE 2: posteriorment, després de la FASE 1 es proposa una su-

pervisió dels sistemes solars en la qual podrien haver-hi possibles 

sancions si es verifica que la instal·lació continua funcionant incor-

rectament deguda al mal ús dels usuaris.

ER03 - Proposta per a simplificar els tràmits de connexió de peti-
tes instal·lacions d’ER.
Facilitar la connexió d’instal·lacions FV a la xarxa en tot el que fa 
referència a l’àmbit barceloní i català.
Simplificar tràmits per a la connexió d’instal·lacions FV de petita po-

tència en escomeses elèctriques de potència igual o inferior a la con-

tractada en l’habitatge com, per exemple, les instal·lacions de menys 

de 5 kWp.

Reduir les despeses de temps i tràmits que es requereixen des de les 

administracions locals i autonòmica, i  el gestor de la xarxa per a la 

instal·lació de centrals FV. Establir un mecanisme de finestreta única 

en aquests dos àmbits legislatius.
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En una primera fase, es posaria a disposició del públic una persona 

destinada a rebre i gestionar (amb les companyies elèctriques, OGE, 

etc.) la documentació que s’aporti.

ER04 - Promocionar instal·lacions FV de petita potència en terrats 
comunitaris.
Incentivar la instal·lació de petites instal·lacions en terrats d’edi-
ficis multihabitatge.
Establiment d’un procediment per tal de vehicular els nombrosos ac-

tors inclosos i salvar les complicacions derivades (propietat de la instal-

lació, gestor de la mateixa, promotor...).

Els darrers anys, la majoria de la potència FV instal·lada ha estat fa-

cilitada per un nombre petit de promotors i per l’Administració local.

L’objectiu final és atomitzar les instal·lacions FV sobre el màxim nom-

bre de terrats possibles, diversificant el tipus de promotor d’aquesta 

mena d’instal·lacions. 

Per a incentivar-ho, es pot pensar en una plataforma web que, a més 

d’informació, pot tenir un servei de consulta pública amb precàlcul del 

potencial de generació FV per a tots els edificis de Barcelona amb càl-

culs simples econòmics (cost, payback, etc.). Aquest web pot ser una 

pàgina interna del web d’acarar consums, i pot derivar també cap al 

projecte de FV amb esquemes participats en cas que la coberta de 

propietari no tingui espai o assolellament.

Del procediment resultant s’impulsaria una prova a 5 edificis voluntaris.

ER05 – Estudi de diagnosi i anàlisi de les IEST.
Actualitzar el registre d’IEST executades a Barcelona amb dades 
reals sobre les seves característiques i estat a data d’avui. Valorar 
el grau de compliment de l’OST i la correspondència amb la llicèn-
cia atorgada per l’Ajuntament de Barcelona.
Avaluar el percentatge d’IEST que estan funcionant i contribuint amb 

un estalvi energètic, sigui quina sigui la font de producció d’ACS con-

vencional.

Per a fer-ho, es proposa:

- Determinar la casuística d’anomalies tècniques que fan que les IEST 

no funcionin o no donin la contribució que se n’esperava, assignant-

hi els motius o causes.

- Estimar l’impacte en l’estalvi energètic i el cost que tindria la seva 

correcció segons una classificació d’incidències per criteris com ara 

l’origen o la gravetat.

- Dotar els tècnics homologats de les EIC dels coneixements teòrics 

i pràctics mínims necessaris per a realitzar les tasques de validació 

de les IEST.

Aquestes primeres 80 auditories en instal·lacions actuals tenen una 

funció doble, ja que les realitzen les EIC amb l’acompanyament d’en-

ginyeries especialitzades en el sector. D’aquesta manera, d’una banda 

les EIC adquireixen uns coneixements que els permetrà millorar les ins-

peccions de primera ocupació i, de l’altra, les enginyeries encarregades 

de les auditories d’instal·lacions donen a l’AEB coneixement de l’estat 

del parc d’instal·lacions actuals.

ER06 - Promocionar instal·lacions FV de mitjana i gran potència 
amb esquemes participats.
Acostar la possibilitat d’invertir en energies renovables a un ma-
jor nombre de ciutadans.
Tant a Barcelona com a l’estranger ja s’han dut a terme iniciatives simi-

lars amb diferents tecnologies (eòlica, fotovoltaica) amb èxit. L’objectiu 

final de la proposta és fer atractiva la inversió en instal·lacions foto-

voltàiques tot fraccionant el cost inicial en participacions relativament 

reduïdes. D’aquesta manera, aquest cost reduït fomenta la participació 

de ciutadans que normalment no invertirien en aquest sector, i atomit-

za la propietat de les centrals de generació elèctrica.

Es proposa promocionar l’esquema mitjançant el suport logístic i admi-

nistratiu a aquestes iniciatives, ja siguin promocionades des del sector 

associatiu o privat, com des de l’Administració local mateixa, cedint 

cobertes públiques per a aquest propòsit.

ER07 - Estudi del potencial d’energia solar tèrmica a Barcelona.
A partir d’un estudi del potencial de recursos energètics renova-
bles i de les tecnologies de generació eficient a la ciutat, particu-
laritzat en deu Estudis Particulars (EP): solar tèrmica, fotovoltaica, 
minieòlica, biomassa, aprofitament del freàtic, bombes de calor 
geotèrmiques, microcogeneració, expanders de gas natural, apro-
fitament de calors residuals i xarxes de districte (DH&C), que s’es-
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tà duent a terme per a la ciutat, s’han de definir noves estratègies 
i polítiques per a potenciar l’energia solar tèrmica al teixit urbà, 
incloent nous àmbits d’aplicació.
El projecte pretén definir el potencial màxim d’energia solar tèrmica, 

i ha de servir d’eina per ajudar a la presa de decisions quant a noves 

polítiques d’implantació d’energia solar tèrmica a la ciutat. El projecte 

es planteja en dues fases:

- FASE 1: estudis individuals i particularitzats (EP) del potencial tecno-

lògic i plantejament d’escenaris per a cadascuna de les tecnologies 

indicades (10), en la qual s’obtindrà el potencial tecnològic de la ST.

- FASE 2: eina i metodologia per a l’anàlisi dels EP: elaboració d’una 

eina (full de càlcul o similar) que permeti realitzar una comparativa 

de tecnologies, permetent avaluar quina és la solució tecnològica 

que, des del punt de vista de l’eficiència, dóna millors resultats per 

a la cobertura d’una demanda concreta.

ER08 - Guia de rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques.
Disposar d’una eina que marqui les pautes quant a la rehabilitació 
d’instal·lacions solars i que reculli les principals casuístiques pel 
que fa a anomalies tècniques que fan que les IEST no funcionin o 
no donin la contribució que se n’esperava, assignant-hi els motius 
o causes, i proposant solucions en cada cas per a la seva reha-
bilitació i que permetin assegurar-ne el bon funcionament futur. 
En aquesta guia es tractaran també les instal·lacions que, atesa 
l’antiguitat que tinguin calgui rehabilitar.
La guia de rehabilitació ha de permetre:

- Tipificar els problemes més freqüents, les causes i les solucions (pa-

quets de rehabilitació).

- Valorar l’impacte tècnic i econòmic de les solucions.

- Establir una sèrie de requisits tècnics que han de garantir els projec-

tes de rehabilitació, tant si són elaborats per projectistes com per 

instal·ladors (memòries tècniques tipus).

- Definir un procediment administratiu que garanteixi el seguiment i 

el control d’aquest tipus d’actuacions que, habitualment, seran tra-

mitades com a llicències d’obres menors.

- Proposar vies de finançament i recuperació de les inversions per als 

titulars de les instal·lacions (avançament de les inversions inicials).

- Definir mecanismes que garanteixin el manteniment del rendiment 

de les instal·lacions (condicionament del cobrament de subvenci-

ons als resultats de les auditories).

Per a elaborar aquesta guia s’hauria de comptar amb empreses 

d’instal·ladors i mantenidors, CCVV i organismes com ara l’IMPUQV, 

l’ICAEN i l’IDAE.

ER09 - Adequació del text de l’Ordenança solar tèrmica.
Agilitar els processos administratius; garantir uns requisits fun-
cionals de les instal·lacions solars tèrmiques (IEST), i incorporar 
noves tecnologies i/o nous sistemes als dissenys de les IEST, 
adaptant-se a les millores evolutives de la tecnologia i del sector.
- Cobertures mínimes i condicions de justificació sobre la IEST en fun-

cionament.

- Exempcions per substitució parcial o completa per a sistemes alter-

natius.

- Exempcions per falta de superfície.

- Documentació de legalització d’IEST i complementarietat dels Certi-

ficats Finals i els Certificats RITE.

- Sistemes de monitoratge.

- Procediments d’auditoria d’IEST en explotació.

- Adaptació del procés de tramitació al nou procés de llicències elec-

tròniques.

ER10 - Plataforma oberta de monitoratge d’instal·lacions solars 
tèrmiques.
- OObtenir dades agreggaaades en llíínia deeee la geeeneraaació dde cccaloor ammmmb 

eenergia solar per a pppproducccióóóó d’ACSSSS, cobbbertuures ssollaaars rrrreeallls i 
eestalvis d’energia peer a les auuuuditorieeeess d’IEEEST eeen exxxploottacciiióó.

- DDisposar d’una eina cccompleemmmentàriaa a less auddditorrriess dde cccaammmmp.
- RRealitzar balanços ddde segguiiment ddel cccreixxemeeentt dell paaaarc 

dd’IEST no només en metrees qqquadraaaatss inssstal·llaats ssinnóóó ennnn kWWWWh 
dd’estalvi energètic, ii valoraar aaaaixí la iddoneeeïtat dde lees pppolíttttiqquuuues 
eenergètiques.

- TTenir dades per a milllorar eels dissennnnyys deee les iinstaaal·laacionnnss.
- PPermetre als usuariss conèixxerrr el funnnciionaamennt i l’eesttaaalvi ddde llles 

seves IEST.
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- Instal·lar un sistema de monitoratge a les IEST que permetés des-

carregar les dades agregades de les IEST seleccionades.

- Permetre a diferents perfils d’usuaris (EIC, AEB, titular) accedir a una 

informació amb més o menys detall.

- Complir amb la LOPD.

- Ser escalable i obert per a l’ús de mantenidors.

ER11 - Estudi de viabilitat de l’esquema d’explotació per tercers 
per a instal·lacions solars tèrmiques.
Analitzar la viabilitat que les empreses assumeixin instal·lacions 
solars tèrmiques, vetllant així pel seu màxim rendiment.
Avaluar si hi ha un perfil de petita o mitjana empresa capaç de treballar 

en règim ESCO o similar per a les instal·lacions ST centralitzades, tot 

assumint un pool d’instal·lacions a gestionar. I fomentar-lo, en cas de 

resposta afirmativa.  

Així mateix, estudiar la viabilitat de facilitar inicialment el contacte en-

tre aquestes empreses i els propietaris / usuaris de les instal·lacions, 

mitjançant la creació d’una plataforma de trobada gestionada des de 

l’Administració (l’Agència d’Energia, per exemple).

ER12 - Gestor integral de les ordenances solars (GIOS).
- D’una banda serveix per a agilitar l’obtenció de l’informe solar 

necessari per a obtenir les llicències d’obres, activitats, prime-
ra ocupació i similars.

- Disposar d’un registre fidedigne d’IEST instal·lades a Barcelona.
- Un motor de simulació de dimensionament d’IEST amb un nombre 

de tipologies més ampli que l’actual.

- Un registre d’auditories per a les EIC.

- Un sistema de generació d’informes d’anàlisi del parc d’IEST, partint 

de les dades d’instal·lació i de les auditories.

ER13 - Projecte pilot d’implantació de minieòlica en terrats.
Incentivar la instal·lació de petites instal·lacions minieòliques 
en terrats d’edificis multihabitatge per tal que la seva producció 
elèctrica assumeixi una fracció dels consums derivats del mante-
niment de l’escala.

Establiment d’un procediment per tal de vehicular els nombrosos ac-

tors inclosos i salvar les complicacions derivades (propietat de la instal-

lació, el gestor d’aquesta instal·lació, el promotor...)

L’objectiu final és trencar la barrera que hi ha amb relació a la minieòli-

ca (bàsicament a causa del marc  tarifari) i normalitzar la presència de 

la tecnologia a la ciutat. Del procediment que en resultés, es promouria 

una prova a 5 edificis voluntaris.

ER14 - Projecte pilot d’implantació de minieòlica en zones indus-
trials.
Incentivar la instal·lació de petites instal·lacions minieòliques en 
zones industrials.
Establiment d’un procediment per tal de vehicular els nombrosos ac-

tors inclosos i salvar les complicacions derivades (la propietat de la 

instal·lació, el gestor d’aquesta instal·lació, el promotor...).

 L’objectiu final és trencar la barrera que hi ha amb relació a la minieò-

lica (bàsicament a causa del marc  tarifari) i normalitzar la presència de 

la tecnologia a la ciutat i en zones industrials. 

  Una de les barreres contra la instal·lació de generadors minieòlics 

rau en possibles molèsties en forma de vibració que instal·lacions mal 

executades poden causar. L’entorn industrial resulta òptim en aquest 

aspecte, atès l’espai disponible i la menor sensibilitat als efectes de les 

vibracions en el confort de les persones.

 Del procediment que en resultés, es promouria una prova a 5 edificis 

voluntaris.
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EL SECTOR TRANSPORT

TR01 - Control d’emissions dels vehicles més contaminants i anà-
lisi d’alternatives d’intervenció sobre el trànsit, cercant els con-
sensos per a aplicar-les.
Segons l’estudi de caracterització del parc mòbil en matèria d’emis-
sions fet a Barcelona en el marc del PECQ, el 10% dels vehicles que 
més contaminen són responsables del 40% de les emissions de 
PM10 i del 38% de les de NOx, i aquest 10% està composat per un 
52,7% de vehicles de mercaderies i per un 36,8% de turismes.
L’objectiu del projecte és detectar els vehicles més contaminants, 
i fer que redueixin les seves emissions fins a un valor mitjà de 
la seva categoria. S’estima que, amb aquesta mesura, es poden 
assolir reduccions d’emissions del 13% en NOx i del 20% en par-
tícules. Sensibilització directa als conductors dels vehicles més 
contaminants. Treballar amb l’Administració estatal i autonòmica 
per a incorporar la valoració de NOx i PM10 en el protocol de l’ITV.
El projecte es planteja en dues fases: 

1a. fase: sensibilització de l’efecte que el trànsit viari té sobre la quali-

tat de l’aire de la ciutat a partir de la realització del control d’emissions 

mesurades del tub d’escapament dels vehicles i associar-les al número 

de placa de matrícula per a adoptar mesures. D’aquesta manera, es 

vol detectar els vehicles que superin els valors mitjans d’emissió esta-

blerts com a màxims per la normativa europea per a cada categoria de 

vehicles, i posar en coneixement dels conductors que els seus vehicles 

estan contaminant per sobre d’aquests llindars, informant-los sobre 

l’efecte que les emissions de gasos contaminants tenen sobre el Medi 

Ambient, i esperonant-los perquè prenguin les mesures correctores 

necessàries. Per tant, es tracta d’una fase dissuasiva en què s’instal-

larien diferents punts de control a la ciutat i s’informaria els usuaris.

En paral·lel a la primera fase, es treballarà amb l’Administració estatal i 

autonòmica per a incorporar a l’actual protocol de l’ITV valors addicio-

nals i més restrictius que les actuals mesures d’opacitat de fums i CO, 

que es consideren insuficients per a la problemàtica de la contaminacío 

ambiental, en especial de NOx i, per tant, impossibilitant que els vehicles 

que no compleixin aquests paràmetres pugin circular per la ciutat.

La durada d’aquesta primera fase es preveu que sigui de dos anys.

2a. fase: després de la primera fase d’estimulació, es procedirà a es-

tablir un procediment per tal que els vehicles més contaminants no 

puguin circular per la ciutat sense prendre les accions correctores ne-

cessàries, havent de passar per l’ITV per a corroborar que el vehicle 

compleix els paràmetres ambientals corresponents. En el cas de les 

flotes, s’establiran els mecanismes necessaris per tal que els vehicles 

més contaminants tinguin limitat l’accés a les zones de càrrega i des-

càrrega de la ciutat. S’analitzaran les alternatives d’intervenció sobre el 

trànsit i se cercarà els consensos per a aplicar-les.

TR02 – Acords sectorials per a reduir l’ús del gasoil a les flotes de 
vehicles.
Reduir l’ús del gasoil en benefici d’altres combustibles més nets 
mitjançant acords amb diferents agents de flotes privades o al-
tres usuaris.
Aquest projecte intenta promoure vehicles amb combustibles amb 

menys emissions de NOx i partícules que el gasoil, com el gas natural, 

el GLP o la gasolina, ja que el gasoil és el combustible que té més emis-

sions d’aquests contaminants, encara que pugui ser més eficient i amb 

menys emissions de CO2 que d’altres. De fet, els vehicles de gasoil, 

segons les mesures reals fetes a Barcelona amb l’RSD -que detecta a 

distància els contaminants que surten dels tubs d’escapament-, eme-

ten 3 vegades més de NOx i fins a 8 vegades més de partícules que el 

mateix turisme en gasolina. Fins i tot la normativa d’emissions EURO 

IV permet que els turismes dièsel emetin 3,13 vegades més que la dels 

turismes gasolina.

En aquest sentit es proposa, mitjançant possibles acords amb el sector 

empresarial, actuar sobre els vehicles més antics i que quan es renovin 

el vehicle, ho facin per altres combustibles més nets com el gas natu-

ral, el GLP, o els híbrids de gasolina o elèctrics o, fins i tot, la gasolina.

Per tant, es plantegen els acords següents:

A> Acord amb els taxistes per reduir l’ús del gasoil als taxis que circulin 

per la ciutat.

B> Acord amb el sector empresarial per reduir l’ús del gasoil a les fur-

gonetes de repartiment a la ciutat.

C> Acord amb el sector empresarial perquè els turismes EURO III de les 

seves flotes abandonin el gasoil en benefici de la gasolina (o híbrids 

a gasolina), el gas natural, el GLP o l’electricitat.
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TR03 - Etiqueta ambiental que premiï els cotxes menys contami-
nants.
Fer que les empreses i particulars prioritzin l’adquisició i ús de 
vehicles més nets en detriment dels més contaminants.
Es proposa incentivar les empreses (i, fins i tot, els ciutadans) que uti-

litzin i comprin (quan hagin de fer-ho) vehicles més nets des del punt 

de vista d’emissions locals (NOx i partícules) en detriment dels més 

contaminants. 

L’etiqueta ambiental (més enfocada a flotes d’empreses) pot ser un dis-

tintiu que dóna una bona imatge de responsabilitat corporativa a més 

de poder obtenir diferents beneficis com la reserva de places de càrre-

ga i descàrrega per a vehicles de repartiment més nets o d’empreses 

acreditades amb etiqueta ambiental, a més de descomptes en aparca-

ments de B:SM per a vehicles amb etiqueta ambiental (inclou privats), 

etc. A més, es pot pensar a donar avantatges fiscals a les empreses que 

tinguin tota la seva flota amb etiquetes “verdes”. Paral·lelament, es pot 

proposar que els seus conductors facin cursos de conducció eficient, 

l’estalvi en combustible es podria repartir entre l’empresa i el conduc-

tor, i només així la mesura serà doblement eficient. Caldrà veure qui 

expedeix l’etiqueta.

Alternativament a la mesura anterior, en comptes d’avantatges fiscals 

i promoure la mesura primant, es pot pensar a sancionar i/o restringir 

accessos. Es pot pintar un percentatge de les zones de càrrega i descàr-

rega de manera especial per a indicar que només poden descarregar-hi 

determinats vehicles nets o amb acreditació ambiental. És una mesura 

que pot fer més eficient i competitiu el repartiment a les empreses que 

inicialment s’apuntin a l’ambientalització dels seus vehicles.

Caldrà parlar amb gremis i agrupacions d’empresaris del sector trans-

port i gran consum.

Per a polítiques més enllà del sector empresarial, com els turismes 

dels particulars, caldrà fer polítiques d’informació sobre els beneficis 

ambientals dels combustibles alternatius com el gas natural, el GLP o 

l’electricitat així com de les noves tecnologies.

TR04 – Redisseny de la distribució de mercaderies.
Reduir el nombre de vehicles de transport de mercaderies a les 
ciutats mitjançant la consolidació de mercaderia en una termi-
nal final. Utilitzant vehicles de menor consum energètic (fins i tot 
elèctrics) per a la distribució capil·lar, així com millorar la fluïdesa 
viària a les Rondes (reduint els embussos) i en hores punta en 
general.
Projecte que comporta una anàlisi de la distribució de mercaderies per, 

posteriorment, fer una sèrie d’actuacions que comportin una millor 

eficiència en el repartiment i una descongestió del trànsit en hores 

punta. Es pensa que poden ser interessants entre altres, les actuacions 

següents: microplataformes de distribució; analitzar la restricció horà-

ria diürna de vehicles de gran tonatge per les Rondes; incrementar la 

distribució nocturna amb vehicles de gran tonatge (25 Tn).

Microplataformes de distribució --> Es proposa establir determinades 

plataformes de consolidació de paquets a l’interior de la ciutat en què 

els vehicles de més capacitat realitzin l’aprovisionament de la merca-

deria independentment dels horaris de venda dels comerços adjacents. 

D’aquesta manera, l’enviament a l’interior de la ciutat es pot realitzar 

amb vehicles de més capacitat, fora de les hores de més intensitat de 

trànsit i, fins i tot, en període nocturn. Aquesta mesura comporta un 

estalvi de temps de conducció, més productivitat a les empreses de 

distribució i, per tant, el nombre de vehicles que han d’accedir a les 

ciutats és inferior.

Posteriorment, el lliurament final des de la plataforma fins als comer-

ços es realitza en vehicles de menys capacitat, que poden ser de baix 

consum o, fins i tot, vehicles elèctrics.

L’ús de la microplataforma de distribució de mercaderies només s’ha 

considerat oportú per al petit comerç i per a una part de les botigues 

afiliades a la xarxa HORECA (hoteleria, bars i restaurants).

Analitzar les restriccions de circulació de vehicles de gran tonatge per 

les rondes --> Caldria analitzar quins efectes ambientals i d’eficiència 

energètica pot tenir una regulació horària per les Rondes dels vehicles 

de gran tonatge. Aquesta permetria, en part, descongestionar les Ron-

des aconseguint un trànsit més fluid i, per tant, més eficient energèti-

cament i ambientalment. Caldrà, en cas que s’implanti, arribar a acords 

amb el Port i amb altres agents.
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Incrementar la distribució nocturna amb vehicles de gran tonatge (25 

Tn).--> La distribució de les mercaderies durant una franja horària noc-

turna implica l’operació dels vehicles en períodes en què no hi ha con-

gestió de trànsit i no hi ha problemes d’interacció amb altres vehicles.

Addicionalment, es poden utilitzar vehicles de tonatge superior, fet que 

augmenta la capacitat dels vehicles amb què es realitza la distribució. 

Això comporta un nombre inferior de vehicles per a transportar el ma-

teix volum de mercaderies. Aquesta operativa està encaminada a grans 

superfícies comercials que puguin disposar de personal nocturn de re-

cepció. Les grans superfícies comercials que presenten una viabilitat 

més alta són els supermercats. S’haurà de tenir especial cura de les 

zones on es pugui realitzar la mesura per tema de soroll.

TR05 - Afavorir la introducció de noves tecnologies menys conta-
minants com la moto elèctrica o híbrida endollable.
Fomentar polítiques d’introducció de noves tecnologies, com la 
moto elèctrica o híbrida endollable, en paral·lel al foment de la 
renovació del parc de motos més antigues.
Es proposa afavorir la introducció de motos elèctriques o híbrides, 

menys contaminants que les convencionals, incentivant la renovació 

del parc de motos.

Per a afavorir aquest canvi en el sector empresarial, es proposen 

acords amb empreses de repartiment de paqueteria, menjar, etc. Pel 

fet d’adoptar la moto elèctrica com a eina principal, es poden plantejar 

incentius fiscals.

D’altra banda, aquesta mesura pot anar associada a la mesura d’”Eti-

queta ambiental que premiï els cotxes menys contaminants”, per a in-

centivar les empreses a fer el canvi de tecnologia mitjançant retorns 

de la inversió en forma d’imatge d’empresa socialment responsable i 

de màrqueting.

Per al sector privat, s’incentivarà la càrrega elèctrica per motos en zo-

nes d’alta afluència d’estudiants com les universitats, etc.

TR06 - Reducció de la circulació de taxis en buit.
Reduir els veh-km anuals recorreguts per taxis sense clients.
Els taxis circulen en lliure durant un període significatiu del temps pels 

carrers de Barcelona fins que algú els atura per a requerir el seu ser-

vei de transport. Aquest fet provoca que es realitzin molts quilòmetres 

sense càrrega, amb el cost econòmic i ambiental que això comporta.

Per aquesta raó es considera necessari modificar el sistema de recolli-

da del passatge, i que només es pugui realitzar mitjançant reserva prè-

via a les empreses del sector o directament en un conjunt de parades 

de taxis localitzades de manera òptima en punts singulars de la ciutat.

Caldrà ampliar el nombre de parades de taxis i establir mecanismes 

per no donar voltes en buit. Caldrà posar indicacions d’ubicació de pa-

rada perquè la gent els trobi. S’haurà d’ampliar la xarxa de parades de 

taxis amb poca distància entre elles (proximitat al ciutadà).

TR07 - Prova pilot de la gestió del trànsit amb control semafòric i 
criteris ambientals.
Determinar l’efectivitat o no de la gestió ambiental del trànsit.
Es proposa iniciar una prova pilot en una àrea determinada de la ciutat 

que sigui prou significativa per a comprovar els efectes en reducció 

d’emissions i disminució de la congestió, de la gestió del trànsit. Les 

modelitzacions de la immissió al futur indiquen que la zona que més 

vigilància i control requerirà en matèria de qualitat de l’aire és la zona 

on hi ha l’estació de la XVPCA de l’Eixample. Per tant, es proposa, si la 

tendència és aquesta, iniciar la prova pilot en aquesta zona.

La seva realització es basarà en recopilar dades provinents dels més de 

80 detectors d’espires que té l’Ajuntament de Barcelona a la xarxa vià-

ria, dades de monitorització de les trajectòries d’una part dels autobu-

sos de TMB i dades provinents de taxis operatius a Barcelona equipats 

amb GPS.  La sèrie temporal d’anàlisi serà tota una setmana (5 dies 

laborables, un dissabte i un diumenge) durant les 24 hores del dia, per 

assegurar la definició de tot el domini de la relació flux-densitat (q-k).

Posteriorment, es desenvoluparà un sistema de gestió de semàfors per 

a controlar el flux d’accés a cada districte de Barcelona. La darrera 

implantació tecnològica dels nous equips de regulació semafòrica re-

alitzada durant el 2009-2010 a Barcelona permetrà el correcte desen-

volupament del pla semafòric dinàmic, amb una comunicació directa i 

en temps real entre el centre de control i el regulador de cada semàfor. 
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L’objectiu de la mesura és que les demores temporals aplicades als 

vehicles a les vies d’accés siguin significativament inferiors a l’estalvi 

de temps de viatge dins de la zona.  

TR08 – Model de xarxa de bus de TMB més eficient.
Planificar i gestionar la xarxa de transport públic amb criteris de 
sostenibilitat i d’una manera més eficient des del punt de vista 
energètic i de servei.
Creació d’una nova xarxa d’autobusos amb línies més eficients i acom-

panyades d’elements de prioritat de pas, el que permet aconseguir 

més velocitat de circulació. Aquest fet beneficia l’usuari perquè redueix 

el temps de viatge i també l’operador, perquè requereix d’un nombre 

inferior de vehicles per a donar el servei.

Aquest projecte és, per sí sol, un projecte estratègic iniciat fa anys, 

que té a veure amb una redefinició de la xarxa de TMB i una nova 

planificació del transport públic de la ciutat que contribuirà a millorar 

la sostenibilitat.

Precisament per la seva contribució a la sostenibilitat s’inclou en 

aquest Pla a efectes informatius. A efectes d’implantació i seguiment, 

s’ha de considerar un projecte estratègic, raó per la qual les decisions 

les prendrà l’Alta Direcció de TMB.

Així mateix, es proposa avaluar, amb TMB, la viabilitat de fer circular 

autobusos híbrids (tant els busos dièsel no-amortitzats que estan hibri-

dant com els nous que tenen en previsió adquirir, tots ells híbrids-sèrie, 

és a dir, de tracció elèctrica i que usen el motor tèrmic com a genera-

dor d’electricitat) activant el mode de circulació de mínim impacte per 

les zones més sensibles de la ciutat pel que fa a la contaminació de 

l’aire, fent que el seu impacte sigui menor en aquestes zones.

TR09 - Continuar les polítiques de TMB de renovació de la flota 
d’autobusos per tecnologies menys contaminants.
Fer més eficient i menys contaminant la flota d’autobusos urbans 
de Barcelona.
Segons la política de TMB es continuarà renovant els autobusos per 

vehicles menys contaminants. En aquest sentit, l’aposta que farà TMB 

en els propers anys, fruit també de la investigació i de proves pilot, serà 

la d’un canvi tecnològic cap a sistemes i/o fonts menys contaminants 

i més eficients.

Actualment, estan circulant 295 unitats d’autobusos amb gas natural 

(un 27%), amb menys emissions de NOx i partícules que els dièsel, i 

s’està experimentant per adaptar el concepte de vehicle híbrid als au-

tobusos dièsel, amb una millora substancial en l’eficiència energètica 

i de les emissions. El 2009, la flota era de 498 amb dièsel (E1/2/3),122 

amb biodièsel (E1/2/3), 76 amb dièsel Ad-blue, 89 amb dièsel AGR i 295 

amb GNC. 

El 2010 hi ha una previsió per part de TMB que circulin, com a prova pi-

lot, 40 autobusos hibridats a partir dels dièsel. Més endavant, la política 

de TMB és continuar amb l’increment de busos de gas natural fins al 

40% i la resta que s’ha estimat, que siguin híbrids de gasoil o de gasoil 

d’última generació.

El projecte comporta, en el període 2010-2014, les renovacions se-

güents:

2010 -> 4 híbrids estàndard.

2010 -> 5 minibusos amb tecnologia dièsel Euro IV.

2010-2011 -> 522 instal·lacions de filtres de partícules en suspensió i 

de NOx als vehicles dièsel Euro II i Euro III (els vehicles Euro I i una part 

dels Euro II es donaran de baixa).

2010-2011 -> 100 transformacions de vehicles dièsel a híbrids.

2011 -> 80 incorporacions de vehicles GNC: 52 d’estàndard i 28 d’ar-

ticulats.

2012 -> 30 incorporacions de vehicles híbrids estàndard.

2012 -> 30 incorporacions de vehicles GNC: 20 d’estàndard i 10 d’ar-

ticulats.

2012 -> 7 minibusos amb tecnologia avançada amb hidrogen, dièsel, 

híbrid o GNC.

2014 -> 62 incorporacions d’híbrids estàndard i articulats.

TR10 - Millorar la infraestructura viària i de mobiliari urbà de les 
parades de TMB.
Fer més eficient i confortable el transport en autobús per la ciu-
tat.
Es proposa millorar la infraestructura viària d’alguns indrets de la ciutat 

(p.ex. ampliar l’amplada de carril bus, etc.), a més de millorar determi-

nat mobiliari urbà com les parades de bus de TMB per a fer-les més 

confortables per a l’usuari (p. ex. les plataformes de les parades, etc.).
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D’altra banda, es proposa ampliar les parades amb PIU (Panells d’In-

formació a l’Usuari), per tal de mantenir-lo informat sobre els temps 

d’espera entre d’altres informacions possibles.

TR11 - Flotes de bicicletes elèctriques a les empreses en substi-
tució de motos.
Disminuir la circulació de vehicles a la ciutat i, per tant, reduir les 
emissions de contaminants.
Substituir part del parc mòbil de motos d’algunes empreses per bici-

cletes elèctriques, ja que aquest mitjà de transport resulta competitiu 

en recorreguts de curta distància si es realitza amb vehicles tradicio-

nals i si es fa servir bicicletes amb motor elèctric que s’acciona en els 

moments que requereixen més esforç com els carrers amb pendent 

considerable, contrarestar l’efecte del vent o salvar distàncies més llar-

gues.

Amb aquesta mesura, no només es produeix un benefici ambiental 

per tractar-se d’un mitjà no contaminant, sinó que també permet un 

estalvi econòmic a l’empresari perquè no necessita combustible per 

a funcionar.

TR12 - Afavorir la introducció de combustibles més nets a les es-
tacions de servei.
Pensar en com serà la benzinera del futur i quins combustibles 
o serveis haurà de proporcionar per a modificar els plecs o les 
condicions de concessió del sòl per estacions de servei de carrer.
Atès que es tendeix a diversificar la varietat de combustibles destinats 

a automoció, motivat, entre altres, per polítiques d’implantació de ve-

hicles més nets com els vehicles híbrids o elèctrics, l’ús de gas natural, 

etc., cal pensar en quin servei es demanarà en un futur a les estacions 

de serveis, i quines modificacions hauran de patir per a cobrir la de-

manda del parc de vehicles circulant de la ciutat.

Es proposa, per tant, afavorir, mitjançant la modificació dels plecs de 

condició de les concessions de benzineres en sòl públic, la introducció 

de combustibles més nets que el gasoil i la gasolina. D’aquesta ma-

nera, es podrà dinamitzar l’ús de vehicles que utilitzin altres fonts de 

combustible.

Aquesta mesura és important per tal que projectes com “Acords secto-

rials per a reduir l’ús del gasoil a les flotes de vehicles” i “Etiqueta am-

biental que premiï els cotxes menys contaminants” puguin tenir èxit.

TR13 - Gestió de la neteja amb aigua freàtica dels vials amb més 
trànsit per a reduir la resuspensió de partícules.
Disminuir la resuspensió de partícules de l’asfalt.
Utilitzar l’aigua freàtica per a netejar els vials per a reduir l’efecte de la 

resuspensió de les partícules amb la circulació dels vehicles. Aquesta 

neteja es farà amb una gestió modular que també tingui en compte els 

nivells d’immissió de partícules i els episodis de sequera, tanmateix 

les vies amb més IMD haurien de tenir una intensitat de neteja més 

elevada de vials.

Alternativament a la utilització d’aigua freàtica, es pot pensar a fer una 

prova pilot amb màquines del tipus Dustless Sweeping Technology.

TR14 - Xarxa de punts públics de recàrrega per a vehicles elèc-
trics.
Disposar de la logística i la infraestructura necessària per a pos-
sibilitar el desenvolupament i la implantació del vehicle elèctric 
a la ciutat.
El projecte vol desenvolupar una xarxa de punts de recàrrega que per-

meti preparar la ciutat amb la infraestructura necessària per a la pro-

gressiva introducció del vehicle elèctric a la ciutat en els propers anys.

El projecte preveu el desenvolupament del projecte Movele que com-

porta implantar 230 punts de càrrega (82 en superfície i 142 en pàr-

quings públics) fins el 2011.

Aquest projecte també recolza altres projectes com “Acords sectorials 

per a reduir l’ús del gasoil a les flotes de vehicles”, “Etiqueta ambiental 

que premiï els cotxes menys contaminants” i “Afavorir la introducció 

de noves tecnologies menys contaminants com la moto elèctrica o hí-

brida endollable”, que poden incentivar l’ús del vehicle elèctric i, per 

tant, hi ha d’haver una infraestructura de càrrega adequada.
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TR15 - Acord per arribar a una tarifació variable segons ocupació i 
tipus de vehicle a les entrades de peatge de Barcelona.
Incrementar l’ocupació mitjana dels vehicles que accedeixen a 
Barcelona.
Donar suport a l’establiment d’una reducció del preu que només pu-

guin gaudir els vehicles més nets o que tinguin una alta ocupació.

Amb aquesta actuació, les persones que es desplacen amb vehicle pri-

vat difícilment es veuran condicionades a realitzar un canvi de mitjà 

cap al transport públic, però, no obstant, sí que es veuran atretes a fer 

un ús més sostenible del vehicle privat.

Caldrà:

- Mantenir una taula de negociació amb les empreses concessionàri-

es per donar suport a l’actuació i col·laborar-hi a l’hora de fixar les 

pautes d’avaluació, gestió i explotació necessàries perquè es pugui 

portar a terme la seva implantació. 

- Instal·lar detectors a l’entrada del peatge que permetin identificar 

el nombre de persones que viatgen en un vehicle. D’aquesta mane-

ra, els vehicles d’alta ocupació que paguin el peatge amb targeta 

o targeta de Via T podran beneficiar-se d’unes tarifes inferiors. En 

cas que es passi per una cabina manual, la detecció del nombre de 

passatgers es realitzarà de manera visual i la reducció de la tarifa es 

realitzarà de manera manual.

- Amb les targetes Via T o realitzant la lectura de les matrícules es 

poden identificar la tipologia del vehicle, de manera que els que 

siguin més nets paguin una tarifa inferior al peatge d’accés a la 

ciutat. 

- Si hi ha vies gratuïtes alternatives a la via de pagament, una part 

dels usuaris potencials de l’actuació optaran per evitar la de pa-

gament. Per aquesta raó, cal que el cost monetari que comporta 

el peatge per als VAO sigui similar al cost vinculat a l’increment 

de temps que implica circular per la via alternativa.

TR16 - Promoure la realització dels cursos de conducció eficient 
i econòmica.
Educar i sensibilitzar els conductors sobre els beneficis i el poten-
cial d’estalvi d’una conducció més eficient.
Campanya per a promoure que els ciutadans i els treballadors de 

l’Administració pública realitzin cursos de conducció eficient així com 

d’informació de les tecnologies disponibles i les fonts o combustibles 

alternatius a la gasolina i gasoil i menys contaminants.

Està demostrat que, amb ajuda de tècniques específiques de conduc-

ció, es pot aconseguir un estalvi d’energia i, per tant, una reducció 

d’emissions contaminants. 

A més a més, té altres beneficis com la reducció en la despesa del 

manteniment del vehicle (frens, embragatge, caixa de canvis i motor), 

un augment de la comoditat del conductor durant la conducció que es 

reflecteix en una disminució de l’estrès i, com a conseqüència de tot 

això, una disminució del risc d’accidents entre un 10 i un 25%.

Es pot pensar a incorporar els resultats de mitjanes de consum dels 

alumnes de l’abans i el després al web d’acarar consums per a co-

municar i fer promoció de l’efectivitat del curs i el potencial d’estalvi 

energètic i econòmic.
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TR17 - Revisió i aplicació del Pla estratègic de la bicicleta a Bar-
celona.
Revisar el Pla estratègic de la bicicleta i adoptar objectius que 
afavoreixin la continuació de l’expansió de la bicicleta.
Tot i que el Pla estratègic de la bicicleta a Barcelona és del 2006 al 

2010, atès l’èxit que està tenint la bicicleta a la ciutat, es proposa revi-

sar-lo i actualitzar-lo per continuar millorant la xarxa i ampliant el nom-

bre de quilòmetres de la xarxa de carrils bici de la ciutat en els propers 

anys, així com que hi hagi nous serveis i millors.

Així, per als propers anys, tot i l’augment del nombre de quilòmetres 

de carril bici de la ciutat, caldrà augmentar aquesta xifra mitjançant 

l’estudi racional dels eixos principals de mobilitat de la ciutat que no 

disposen de carril bici. D’altra banda, caldrà millorar la seguretat del 

ciclista amb els vehicles motoritzats, o una millor distribució de la xarxa 

de carrils bici ampliant més els eixos mar-muntanya per equiparar-los 

als que ja hi ha entre el Besòs i el Llobregat.

Els objectius concrets del Pla estratègic de la bicicleta a Barcelona, 

a part de la millora i/o unificació de les infraestructures actuals, són:

- Incrementar el nombre de quilòmetres conduïts en bicicleta.

- Canviar la distribució modal, en general o segons el motiu de viatge.

- Reduir la velocitat dels vehicles motoritzats/convivència.

- Reduir l’accidentalitat.

- Millorar la imatge que tenen els residents i usuaris de l’espai públic 

vers els ciclistes.

- Millorar la salut dels residents.

- Oferir alternatives a visitants i turistes a la mobilitat.

- Informar/orientar de les possibilitats d’anar en bici a Barcelona.

- Mobilitzar els joves (segon cicle, universitaris) perquè tinguin més 

interès per la bicicleta.

TR18 - Projectes del Pla de mobilitat urbana [PMU] de Barcelona.
Aquest projecte incorpora tots els projectes establerts dins el 
“Pla de mobilitat urbana” de Barcelona fins el 2018.
El PMU de Barcelona té com a punt de partida la consideració de qua-
tre objectius principals. La mobilitat que es derivi del PMU ha de ser:
segura, sostenible, equitativa, eficient.
En aquest projecte s’integren tots els projectes que hi ha aprovats en 

els projectes del Pla de mobilitat urbana [PMU] de Barcelona, així com 

els efectes de reducció de consum energètic i d’emissió de contami-

nants que s’espera que tingui un cop executat en la seva totalitat.  

Tot i que el Pla de mobilitat urbana de Barcelona té vigència du-

rant el període 2006-2012, a causa de la seva naturalesa marca-

dament estratègica, es va elaborar amb visió fins al 2018.  

Entre els projectes que preveu el PMU i que principalment faran des-

plaçar una part important de la mobilitat en transport privat cap al 

transport públic, destaquen:

- Invertir en millores de freqüència del transport públic a les zones 

menys servides, de nit i ampliació d’horaris i serveis i millorar la 

velocitat comercial dels autobusos.

- Prolongar la xarxa de metro i tramvia a les zones de forta demanda 

sense cobertura ferroviària.

- Potenciar la creació i gestió de terminals-intercanviadors d’autobu-

sos interurbans.

- Impulsar els projectes, la construcció i la gestió de carrils BUS-VAO.

- Impulsar mesures per a donar més prioritat al transport públic col-

lectiu en superfície vers el privat.

- etc.

Segons l’escenari “Pacte per la Mobilitat” 2018 del PMU de Barcelona, 

s’espera (un cop executats tots els projectes) una reducció de la mobilitat 

viària (en veh·km) de l’1,1% a tota la ciutat respecte la mobilitat el 2006 

i, alhora, una reducció del 20,7% respecte de l’escenari 2018 tendencial.

En definitiva, el PMU indica les dades següents:

- El 2006: 16.686.628 veh-km/dia.

- Esc. 2018 tendencial: 20,8 Mveh-km/dia.

- Esc. 2018 Pacte per la Mobilitat: 16,5 Mveh-km/dia.
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EL SECTOR RESIDUS

RSU1 – PROGREMIC 2007-2012 (Programa de gestió de residus 
municipals a Catalunya).

 - Prevenir la generació de residus en pes, però també en volum, 
diversitat i perillositat, desacoblant la producció de residus del 
creixement econòmic.

 - Fomentar una bona recollida selectiva en origen, com a estratègia 
per a obtenir materials de qualitat que tinguin sortida en el mer-
cat del reciclatge.

 - Potenciar, especialment, la gestió i la recollida selectiva en origen 
de la fracció orgànica dels residus municipals.

 - Potenciar les recollides comercials en origen.
 - Potenciar un veritable mercat de reciclatge, sota els criteris de 

suficiència i proximitat.
 - Garantir la complementarietat de models.
 - Acomodar el sistema de gestió de residus al sistema de gestió 

urbana.
 -  Reduir l’abocament final, especialment de fracció biodegradable i 

materials recuperables.
 -  Incorporar a les persones en les actuacions de gestió de residus, 

maximitzar la implicació, coneixements de la població i gestors.
 -  Garantir la qualitat i transparència de la informació.
 -  Prevenir la contaminació del sòl i regenerar els sòls degradats.

El nou Programa de gestió de residus de Catalunya per al període 2007-

2012 (PROGREMIC) és un programa per a gestionar millor els residus 

municipals. Tot i que el Programa incorpora una nova lògica en l’orde-

nació de la

gestió de residus del territori català, queda palès que Barcelona és un 

dels municipis més importants per la seva dimensió. Per tant, tot i ser 

un programa d’un altre àmbit, es creu convenient de considerar-lo en 

el PECQ per la seva rellevància en el futur mediambiental i energètic de 

la gestió de residus de Barcelona. Cal dir que les dades incorporades en 

aquesta fitxa (medi ambientals i energètiques) són dades ponderades 

a Barcelona partint de les bases de càlcul del PROGREMIC per a tot el 

seu àmbit.

El PROGREMIC és un instrument amb naturalesa jurídica de pla sectori-

al de coordinació de la Generalitat de Catalunya amb l’activitat de l’Ad-

ministració local. La seva finalitat, per tant, és assegurar la coherència 

entre totes les administracions que gestionen el conjunt d’accions ne-

cessàries per a promoure la prevenció, la reutilització, la RS, el reciclat-

ge i altres formes de valorització material, la valorització energètica, 

la disposició del rebuig i la regeneració de sòls i d’espais degradats. El 

PROGREMIC conté un seguit d’objectius generals, ja definits per la nor-

mativa, que són d’obligat compliment per a les administracions locals 

corresponents, en funció de la seva competència.

- Algunes mesures que incorpora el PROGREMIC són:

 actuacions específiques de divulgació, comunicació i formació en 

matèria de prevenció i gestió de residus, redacció de normatives, 

potenciació de l’establiment de taxes que incloguin la totalitat dels 

costos de gestió, promoció de sistemes de pagament per generació, 

elevació de la proposta d’implantació d’un SDDR per a determinats 

productes i envasos en l’àmbit estatal, potenciació de la recerca i 

la innovació, implantació de mesures de regulació de les bosses de 

plàstic d’un sol ús, foment del consum immaterial i responsable, 

promoció de l’ambientalització d’esdeveniments, potenciació de les 

recollides comercials segregades, regulació i millora de l’eficiència a 

les plantes de tractament, especialment de la fracció orgànica, etc.

RSU2 – PMGRM 2009-2016 (Programa metropolità de residus mu-
nicipals). Ponderat a Barcelona.
El programa té quatre objectius fonamentals, basats en les priori-
tats que estableix la Directiva marc de residus, aprovada el 28 de 
desembre de 2008, següents:
- Mantenir o reduir la generació de residus a l’àmbit metropolità 

mitjançant accions de prevenció.
- Complementar i optimitzar les instal·lacions de tractament de 

residus de l’àmbit de l’EMSHTR per tal d’arribar a un reciclatge 
de més del 50% dels residus generals, entre la separació feta 
pels ciutadans i el que es recupera a les plantes de tractament. 
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- Continuar pel camí, ja iniciat, de garantir el tractament de 
100% de totes les fraccions dels residus municipals (RM) o as-
similables, inclosa la fracció resta. El tractament de la fracció 
resta és fonamental per a recuperar els materials aprofitables 
i produir biogàs i compost. 

- Assegurar una gestió estable del rebuig, que prioritzarà la va-
lorització energètica per sobre de la deposició, tal com indica 
la Directiva marc de residus 2008.

El Programa metropolità de gestió de residus municipals 2009-2016 

(PMGRM) és l’instrument de planificació de la gestió dels residus a 

l’àmbit metropolità i el relaciona amb els plans de gestió de residus es-

tatals i autonòmics. També n’aclareix l’àmbit d’aplicació temporal, ma-

terial i territorial. El PMGRM el redacta i l’aprova l’Entitat Metropolitana 

de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR), a partir de la 

normativa rellevant d’àmbit europeu, estatal i autonòmic. També ha de 

planificar la gestió dels residus en l’àmbit metropolità que, d’altra ban-

da, avui s’integra en les previsions de la Llei 6/1993 i del PROGREMIC. El 

PROGREMIC no concreta les actuacions i finançament necessaris per a 

assolir els seus objectius específics sobre prevenció i RS. És el PMGRM 

el que està obligat a recollir els objectius del PROGREMIC i establir les 

bases per a assolir-los. Per tant, totes les inversions, estalvis i reducció 

d’emissions derivades dels objectius del PROGREMIC estan valorades 

a la fitxa del PMGRM.

El PMGRM incorpora mesures per a la gestió de residus municipals 

amb millores a les plantes actuals de tractament i incorporant-ne de 

noves:

- Algunes mesures que incorpora el PMGRM per a millorar la gestió 

de residus són:

 Tractar la totalitat de la FORM que es reculli segregadament mitjan-

çant plantes de digestió anaeròbica o compostatge, tractar la tota-

litat de les fraccions de recollida selectiva següents: ERE, RV i RVOL; 

produir un compost de FORM i un estabilitzat de resta que com-

pleixin les característiques definides pel RD 824/2005 de 8 de juliol 

sobre productes fertilitzants, tractar la totalitat de la fracció resta 

com a flux primari abans de fer un tractament finalista del rebuig, 

minimitzar el rebuig generat a les instal·lacions, garantir la gestió 

estable del rebuig generat a les instal·lacions, millores d’adaptació 

de la planta de valorització energètica de Sant Adrià del Besòs per 

a poder valoritzar rebuigs d’ecoparcs, actuacions diverses sobre 

l’Ecoparc 1 i Ecoparc 2 per a maximitzar la capacitat de tractament 

de FORM.

- Noves instal·lacions previstes al PMGRM per l’ampliació de la capa-

citat de gestió de residus:

 Centre d’intercanvi d’objectes entre particulars, nova planta de tri-

atge d’ERE, nova planta de tractament de residus voluminosos, nova 

Planta de tractament de resta, dues deixalleries mòbils i impuls de 

deixalleries fixes, ampliació i modernització de la valorització ener-

gètica i altres instal·lacions, restauració de pedreres amb bales de 

rebuig.

RSU3 – Possible ampliació de la capacitat de determinades instal-
lacions en el període a partir del 2017/2019. Ponderat a Barcelona.
Garantir la capacitat de tractament de residus municipals al final 
del període del PECQ.
S’ha realitzat un estudi per al període 2009-2020 de la saturació de les 

capacitats de les instal·lacions del PMGRM, el resultat és que si es dóna 

l’escenari Alt de generació de residus del PMGRM allargat fins al 2020, 

en els residus voluminosos i en el rebuig s’ha detectat un dèficit de 

capacitat a les plantes de tractament cap a l’any 2017 i 2020.

En conseqüència, es proposa que si es confirmen les estimacions 

efectuades, es realitzin els projectes d’ampliació de capacitat d’instal-

lacions següents:

- Ampliació de la capacitat de tractament dels voluminosos: en cas 

de confirmar-se el dèficit detectat, caldria ampliar la capacitat de 

tractament de RVOL a partir de l’any 2017. S’estima una necessitat 

de tractament de 50.000 t/a per a l’any 2020. 

- Ampliació de la capacitat de tractament del rebuig l’any 2020: En 

cas de confirmar-se el dèficit detectat, caldria ampliar la capacitat 

de tractament del rebuig a partir del 2019. S’estima una necessitat 

de tractament de 20.000 t/a per a l’any 2020, però la capacitat acu-

mulada per al període 2019-2020 és de 30.000 tones.
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GE01 - Seguiment del PECQ i Observatori d’energia de la ciutat.
Fer un seguiment de l’evolució futura dels consums energètics i 
emissions de la ciutat, així com de l’execució dels projectes deri-
vats del PECQ.
Realitzar un seguiment anual de l’evolució del grau d’execució dels 

projectes del PECQ, així com mantenir la tasca ja realitzada en els úl-

tims anys d’”Observatori de l’Energia” i, així, continuar fent un segui-

ment del consum energètic de la ciutat, de les instal·lacions de ge-

neració d’energia que hi ha a la ciutat i de tota l’energia que generen 

segons tipus de font energètica. Tanmateix, calcular les emissions de 

contaminants que derivin del consum energètic, així com d’altres fonts 

d’emissió com el tractament de residus.

GE02 – Observatori de l’inventari d’emissions locals de Barcelona 
i de la seva dispersió
Mantenir actualitzada l’eina de modelització de la dispersió de 
contaminants de la ciutat de Barcelona perquè sigui útil com a 
eina de control i verificació del PECQ.
Tot i que ja es fa un seguiment de la qualitat de l’aire hora a hora, a 

més d’informes anuals, aquest projecte té una altra línia d’actuació 

que pot donar suport a la primera. Es proposa fer un seguiment de les 

emissions de NOx i PM10 (o d’altres contaminants que superin els límits 

legals) i vincular les emissions amb les mesures reals d’immissió de les 

estacions ubicades a Barcelona. Això es pot fer si es manté i actualitzat 

el model de dispersió de contaminants de Barcelona ja desenvolupat 

en el marc del PECQ.

Per tant, es proposa actualitzar cada dos anys l’inventari d’emissions 

de la ciutat de Barcelona per, així, fer un seguiment i de l’evolució de 

l’inventari d’emissions locals dels contaminants que afecten la quali-

tat de l’aire de Barcelona (p.ex. NOx i PM10). Posteriorment, es proposa 

modelitzar la immissió de contaminants i, així, poder comparar-la amb 

les mesures reals d’immissió de les estacions ubicades a Barcelona.

Això implicarà utilitzar l’eina de modelització de la dispersió de con-

taminants que Barcelona ha utilitzat al PECQ com a eina d’anàlisi de 

l’origen de les immissions de NO2 i PM10, com a eina de control, gestió 

i verificació de l’evolució de la ciutat i de les mesures del PECQ que 

afectin les emissions de contaminants locals.

S’haurà de fer un acord amb Salut Pública, de l’Ajuntament de Barcelo-

na, per a coordinar el projecte.

GE03 - Informació en temps real de la qualitat de l’aire actual i 
previsions.
Plataforma amb subscripció d’alertes per a predir els dies i les 
hores, així com les zones de la ciutat en què hi haurà elevades 
concentracions de contaminants, per a prevenir els grups de risc 
com els asmàtics o les persones amb dificultats respiratòries.
Actualment, diverses ciutats (Londres, Liverpool, Copenhaguen, Aal-

borg, Viena, Pequín, etc.) ja disposen de models de previsió de la qua-

litat de l’aire basades en un model de dispersió de contaminants, un 

model de previsió meteorològica, d’altres contaminants com O3, i al-

tres inputs com l’inventari d’emissions. De fet, la contaminació local 

no només depèn de les emissions, sinó que també de la meteorologia 

(vent, temperatura, etc.) i d’altres elements com l’Ozó que, en part, 

vénen de fora l’àmbit i que, en major o menor concentració, fan reacci-

ons químiques provocant un nombre superior o inferior de determinats 

contaminants.

Aquests models de previsió permeten -mitjançant diferents canals 

com el web, la subscripció via e-mail o sms, pantalles a la ciutat, etc.- 

donar avís a diferents grups de risc de la població (asmàtics, persones 

amb dificultats respiratòries, etc.) sobre les zones de més risc de la 

ciutat i en quines hores es concentra el risc.

Es proposa implantar un sistema amb un web com a centre de comuni-

cació, però amb serveis de subscripció d’alertes que, basat en l’inven-

tari d’emissions actualitzat i altres dades exògenes com la contamina-

ció de fons, la meteorologia, etc. pugui fer la previsió de la immissió de 

diferents contaminants a tres dies vista.

S’haurà de fer un acord amb Salut Pública, de l’Ajuntament de Barcelo-

na, per a coordinar el projecte.
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GE04 - Web del PECQ.
Informar i sensibilitzar el ciutadà i les empreses de les iniciatives 
de l’Administració i dels objectius en un únic portal.
Incorporar al web de l’Agència d’Energia de Barcelona els continguts 

del PECQ, amb els seus objectius i d’altres factors d’interès com la 

informació pedagògica, les recomanacions, les noticies, els ajuts, les 

eines informàtiques, etc. A més, aquest web hauria de ser un aparador 

dels projectes del PECQ i de la seva evolució en l’execució.

La informació ha de ser comprensible al ciutadà i fàcil accedir-hi, tenir 

Informació sobre ajudes públiques, mantenir la llista d’instal·lacions 

d’ER a Barcelona. El web també hauria de tenir els enllaços adequats 

per als projectes de consums acarats, etc.

Entre d’altres continguts, el web del PECQ també hauria de ser una 

porta d’entrada per a altres projectes del PECQ com, per exemple:

- Assessor energètic d’estalvi per a les llars i comerços.

- Visualitzador de consum a les llars i plataforma web de consums 

acarats al sector domèstic i comercial.

- Assegurar el correcte manteniment/funcionament d’instal·lacions 

solars derivades de la OST.

- Pla Renova’t d’electrodomèstics a la llar.

- Veure el potencial FV i de minieòlica que té cada edifici.

- Previsió de la qualitat de l’aire a Barcelona.

- On puc apuntar-me per a la FV cooperativa.

- Informació de la finestreta única.

- Informació dels objectius del PECQ.

- Etc.

GE05 – Programa de sensibilització i comunicació sobre l’energia, 
el consum i els seus efectes ambientals.
Sensibilitzar la població i el sector empresarial sobre l’energia i 
els seus efectes ambientals, i comunicar els objectius del PECQ.
Es proposa iniciar una campanya de comunicació continuada i amb 

una línia argumental definida per donar-li continuïtat a la campanya i al 

missatge que es vol transmetre.

Campanya orquestrada amb un conjunt d’iniciatives:

- Programa de sensibilització per donar a entendre els efectes sobre 

el medi ambient que té el consum energètic, i que és responsabilitat 

de tots tenir cura de no malbaratar l’energia i d’utilitzar energies 

renovables quan sigui possible.

- Programa de comunicació per donar a conèixer els objectius del 

PECQ.

- Comunicar i sensibilitzar en referència a l’anàlisi del cicle de vida 

dels productes que consumim.

- També incorporar a la sensibilització i informar sobre els costos am-

bientals de l’excés de consum (en referència al consumisme) i al 

tema del packaging.

Cal comentar que, segons l’estudi sociològic elaborat en el marc del 

PECQ, el 29% de la població barcelonina pertany a l’anomenat segment 

conscienciat i, per tant, segons l’estudi etnogràfic: “mostren interès i 

estan conscienciats amb el medi ambient i el seu impacte i els agra-

daria saber més, ja que canviarien fàcilment el seu estil de vida per 

a ser més “sostenibles”; els agradaria consumir menys energia si els 

ensenyen com fer-ho i quin seria l’impacte beneficiós”. Respecte del 

segment còmode (el 27%), no tenen una percepció clara de quin és 

l’impacte ambiental del sector domèstic, ja que tenen la percepció que 

la majoria de la contaminació es deriva del sector industrial/empresa-

rial. Caldria explicar que una part de la contaminació ambiental és a 

mans dels ciutadans mateixos.

Es proposa que la línia argumental de la campanya pugui ser atractiva i 

que enganxi fins a fer que el ciutadà tingui impaciència per a conèixer 

“nous capítols” de la campanya.

GE06 - Viabilitat de definir un marc normatiu i fiscal favorable per 
a assegurar la màxima eficiència energètica en els edificis segons 
usos.
Estudiar la viabilitat de definir un marc normatiu favorable que 
integri les altres ordenances actuals i futures, relacionades amb 
sistemes de generació d’energia en edificis i mesures d’eficiència 
energètica.
A causa del fet que actualment hi ha cada cop més normatives i or-

denances aplicables als edificis en matèria de generació d’energia i 

d’eficiència energètica, i atès que, moltes vegades, en l’àmbit dels pro-

jectes, uns sistemes es poden encavalcar amb altres, caldria disposar 
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d’un nou marc normatiu únic d’eficiència energètica d’edificis que in-

corpori totes les altres ordenances municipals (Ordenança solar tèrmi-

ca, Ordenança fotovoltaica, etc.) i que prevegi altres alternatives (p.ex. 

la microcogeneració, el DHC), amb una anàlisi del conjunt i que valori 

els recursos naturals de l’entorn i les alternatives energètiques que hi 

hagi disponibles comercialment.

Aquesta normativa afavoriria, per a cada projecte, l’estudi des d’un 

punt de vista global, de la minimització del consum d’energia primària 

i/o d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, sense afavorir en unes o 

altres tecnologies, sol·licitant al projectista una anàlisi d’alternatives 

amb la seva respectiva justificació de l’alternativa seleccionada.

GE07 - Acord entre administracions per al seguiment conjunt de 
les certificacions energètiques d’edificis.
Acord entre administracions per al seguiment conjunt de la certi-
ficació energètica d’edificis i del CTE així com d’altres normatives 
energètiques aplicables a edificis.
L’aplicació del RD47/2007 de Certificació Energètica d’edificis està re-

gulada per la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament de Barcelona hau-

ria de disposar de la informació i dels tràmits corresponents del CTE 

i del RD47/07 de certificació energètica dels edificis ubicats al terme 

municipal de Barcelona.

Es proposa iniciar un conveni de flux d’informació entre l’Ajuntament 

de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, prou àgil com perquè l’Ajun-

tament pugui supervisar el nivell d’aplicació del CTE i del RD47/07 de 

certificació energètica en nova construcció i rehabilitació d’edificis 

d’habitatges i, en un futur, la normativa referent a la certificació d’edi-

ficis actuals, abans que aquests siguin aprovats per l’òrgan competent.

També cal incorporar altres normatives energètiques d’edificis com el 

Decret d’Ecoeficiència.

A la llarga, pot ser que l’Ajuntament de Barcelona exigeixi una qua-

lificació energètica mínima dels edificis nous que es construeixin al 

municipi. En aquest cas, serà imprescindible disposar dels mecanismes 

i les eines de control que són necessàries per a fer aquest seguiment.

GE08 - Ambientalització d’obres per a reduir les emissions de con-
taminants.
Reducció de les emissions de partícules i altres contaminants de-
rivades de l’execució d’obres i del moviment de camions.
Projecte ja iniciat per l’Ajuntament i que comporta, per a grans obres 

civils (L-9, TAV, platges, ATLL, etc.), sol·licitar que les empreses cons-

tructores que optin al concurs hagin d’utilitzar camions de baixes emis-

sions i que adoptin mesures per a reduir les emissions i la resuspensió 

de les partícules.

Cal mantenir un mecanisme de seguiment ambiental de l’obra per a 

verificar la correcta marxa dels treballs.

GE09 - Criteris d’eficiència energètica i ambiental en els nous pro-
jectes urbans.
Establir unes bases per garantir que els nous projectes urbans 
aprofitin al màxim el potencial d’eficiència energètica i aprofita-
ment dels recursos naturals que cada zona pot aportar.
L’edificació, així com altres sectors estan transformant les seves pautes 

en benefici de la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emis-

sions de contaminants a l’atmosfera. En referència al planejament ur-

banístic, tot i que ja hi ha “manuals” o pautes per a millorar aquests 

aspectes en referència a l’actual normativa, encara no hi ha hagut una 

transformació de les normes urbanístiques cap a uns llindars o criteris 

comuns i òptims des dels diversos punts de vista que ha de valorar un 

planejament, entre els quals, el de l’eficiència energètica.

Després dels canvis normatius en l’edificació, el proper pas natural 

hauria de ser una transformació en la manera de pensar i regular el 

planejament urbanístic. Cal tenir en compte que la dificultat que plan-

teja aquest canvi implica que s’ha de fer d’una manera transitòria i va-

lorant molts aspectes, ja que hi ha una conjunció de factors urbanístics, 

socials, econòmics, ambientals i energètics; aspectes que requereixen 

una anàlisi en conjunt per a poder fixar uns valors mínims, màxims, 

rangs o llindars.

Per tant, el PECQ proposa afavorir i accelerar aquesta transició cap a 

un planejament més conscient des del punt de vista energètic i s’afe-

geix, en conseqüència, un projecte al PECQ per a incorporar a la tra-

mitació actual, capítols clau d’anàlisi de les diferents alternatives que 

cada projecte pot presentar amb la respectiva justificació de les soluci-
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ons adoptades, tot des del punt de vista d’eficiència energètica i apro-

fitament dels recursos disponibles, però sense oblidar altres aspectes 

clau del planejament.

GE10 – Estudi estratègic i d’adaptació al canvi climàtic de la ciutat 
de Barcelona.
Disposar d’una visió clara dels riscos i costos d’adaptació al canvi 
climàtic, i d’un conjunt de mesures i projectes per anticipar els 
seus efectes als ciutadans de Barcelona, a les seves infraestruc-
tures i a la seva economia.
Projecte que proposa elaborar un estudi estratègic per a preveure els 

efectes del canvi climàtic sobre el Mediterrani, la seva costa a Cata-

lunya i, específicament, les possibles repercussions sobre la ciutat de 

Barcelona, els seus ciutadans i la seva economia i que, a més, pugui in-

corporar conceptes com la resiliència o adaptació als efectes del canvi 

climàtic. Tal com ja estan fent altres ciutats com Nova York, Liverpool, o 

àrees com la costa Australiana, el Japó, el RU, etc., es proposa analitzar 

els efectes del canvi climàtic sobre els ciutadans de Barcelona davant, 

per exemple, d’onades de calor/fred més extremes, intensificació de 

tempestes, increment de l’estrès hídric, disminució en les precipitaci-

ons, increment del nivell del mar o intensificació dels efectes del mar 

sobre la sorra de les platges o les infraestructures properes a la costa, 

sobre la fauna, la disponibilitat d’aliments, etc. L’estudi hauria de ser 

prou complet per a permetre valorar el risc i els costos de les possibles 

solucions i poder prendre decisions per adaptar-se al canvi climàtic i, 

sobretot, avançar-se als efectes.

En resum, s’haurien de donar propostes per a reduir o amortir els efec-

tes del canvi climàtic a la ciutat de Barcelona, adoptant les actuacions 

que siguin necessàries per a:

- Garantir el subministrament d’aigua.

- Reduir l’impacte de les inundacions, identificant primer els riscos 

potencials de les infraestructures de la ciutat i adaptar-les segons el 

risc d’afectació.

- Tenir en compte el futur augment del nivell del mar. 

- Promoure programes de gestió i conservació activa d’espècies ani-

mals i vegetals i millorar la qualitat dels hàbitats.

- Repensar el model turístic.

- Invertir més recursos en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

- Preparar-se per a les onades de calor.

- Millorar l’eficiència energètica i reduir l’ús de fonts d’energia d’ori-

gen fòssil.

- Prevenir la ciutat dels esdeveniments climatològics de gran impacte 

com podrien ser les fortes nevades, les grans tempestes, etc.

- Prioritzar les estratègies i regulacions necessàries per ajustar-se al 

canvi climàtic.

- Elaborar un mapa de vulnerabilitat del canvi climàtic de la costa.

GE11 - Assessor energètic d’estalvi per a les llars i locals comer-
cials.
Que el ciutadà, l’empresari i el comerciant tinguin un referent pro-
per per a fer consultes i actuar en l’estalvi energètic, l’econòmic i 
l’eficiència energètica.
Arrel de l’estudi social amb components energètics i ambientals fet al 

PECQ, s’ha vist que hi ha un percentatge important de la població que 

no té un coneixement clar de com pot estalviar energia i de si gasta 

molt o poc.

Aquest projecte proposa crear o facilitar un servei d’assessorament 

energètic personalitzat per a les llars, els petits comerços, els locals de 

serveis i les oficines.

Aquest assessor personal es desplaça cap a l’habitatge o local, i fa 

una primera diagnosi senzilla en què es detecten potencials d’estalvi 

lliurant un informe on es pot dir: “vostè gasta X i pot acabar gastant 

X – Y en un any si fa Z”.

El projecte també permet tenir informació real sobre usos inadequats 

per a fer campanyes.

El cost de l’assessorament pot estar inclòs en les assegurances de 

manteniment de les llars/locals si s’aconsegueixen acords amb el gre-

mi. Alternativament es pot cobrar al client i si baixa el consum es torna 

el cost; o bé pot ser gratuït a l’inici i es cobra si en un any no es redueix 

el consum. Per això hi ha d’haver un acompanyament durant el procés 

que faciliti el compliment de les accions proposades i resolgui dubtes.

Tot i això, es planteja que sigui un cost molt petit i fàcilment recupera-

ble amb els estalvis econòmics proposats per l’assessor.

Caldria, d’altra banda, fer un acord amb la Cambra de Comerç de Bar-

celona o altres agrupacions per a fer que la mesura sigui àmplia i més 

efectiva.
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GE12 – Consums acarats, plataforma comparativa de consums 
energètics i d’impacte ambiental.
Que el ciutadà individual, l’empresari i el comerciant agafin cons-
ciència del seu consum energètic i actuïn en conseqüència per 
a reduir-lo, ajudats d’un sistema que permet comparacions de 
consums unitaris i d’estalvis energètics i econòmics assolits per 
altres ciutadans o comerços.
Donar a conèixer als ciutadans si consumeixen molta energia o 
poca en relació amb els altres ciutadans i/o veïns o amics.
Es proposa una plataforma web de gestió de dades de consum energè-

tic dels ciutadans que permeti fer comparatives entre ciutadans enlla-

çats o grups socials. Com a alternativa a crear la plataforma, se’n pot 

aprofitar una que ja existeixi, com Google PowerMeter.

El projecte permetrà:

- monitoritzar el consum energètic dels històrics així com els indi-

cadors de consum (kWh/m2, kWh/persona, etc.) dels ciutadans o 

comerços que tinguin instal·lat un aparell de mesurament i monito-

rització del consum energètic.

- per als ciutadans o comerços que no tinguin instal·lat un aparell com 

l’esmentat anteriorment, el sistema permetrà introduir dades de con-

sum basant-se en factures o anotacions, per exemple, mensuals.

- poder comparar indicadors de consum d’habitatges o famílies de 

característiques similars o de locals per als comerços.

- portal de difusió de bones pràctiques i rànquing dels més estalvia-

dors i de les mesures més efectives per sectors comercials.

- comparacions del consum amb la mitjana de BCN i/o del Barri i/o 

d’altres ciutats si s’amplia el projecte. 

- La plataforma dóna consells per a reduir-ne el consum o les emissi-

ons de CO2.

- Es pot incentivar l’ús mitjançant programes i “competicions” i es 

potencia que els nens puguin “educar” els adults fent projectes 

educatius a les escoles vinculades al consum de cada llar i, per al 

cas del sector comercial, es pot crear una etiqueta de “locals més 

eficient o amb menys emissions de CO2”.

GE13 - Prova pilot de materials constructius fotocatalítics per a 
reduir la presència de NOx a l’aire.
Veure l’efectivitat dels nous materials fotocatalitics per a reduir la 
concentració de NOx a l’aire.
Fer una prova pilot demostrativa de l’efecte que poden tenir certs ma-

terials amb capacitat de fer fotocatalítica amb determinants contami-

nants com el NOx i la part orgànica de les partícules en suspensió.

Actualment, estan sortint materials com les ceràmiques, el morter, la 

pintura, els panots que tenen capacitat de reduir substàncies conta-

minants presents a l’atmosfera com els NOx, les PM10, els benzens, els 

òxids de carboni o els policondensats aromàtics. Segons el tipus de 

contaminant, el ciment amb capacitat fotocatalítica, i amb l’ajuda de la 

llum solar, transforma els agents contaminants en nitrats, carbonats o 

sulfats que són compostos no tòxics.

Es proposa, doncs, aplicar un material amb aquestes característiques 

en alguna gran superfície o dins un túnel (també pot actuar en pre-

sència de llum artificial amb longituds d’ona menors de 400 nm) per a 

mesurar l’efecte d’absorció de NOx i de partícules que pot tenir sobre 

la qualitat de l’aire.

GE14 - Programa educatiu d’intercanvi d’experiències i ràtios de 
consum i emissions a les escoles.
Fer que els alumnes de les escoles incentivin els pares a estalviar 
energia mitjançant un programa educatiu que es pot tractar com 
un joc escolar.
Basant-se en el projecte de “Consums acarats, plataforma comparativa 

de consums energètics i d’impacte ambiental”, adaptar la plataforma 

web per a incorporar una xarxa d’escoles i alumnes d’escoles al siste-

ma, i així poder incorporar nous i imaginatius programes educatius a 

les escoles.

Aquest projecte està relacionat amb el projecte: “Difusió dels contin-

guts pedagògics vers el consum racional de l’energia i el medi ambient 

als centres educatius.”

Les possibilitats són moltes com, per exemple, que els alumnes puguin 

incorporar els consums energètics de les seves famílies a la platafor-

ma, i fàcilment es poden fer comparatives i rànquings entre companys 

de classe, entre classes d’un mateix col·legi o, fins i tot, entre diferents 

classes de les escoles.
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PORT / AEROPORT

AE01 - Subministrament elèctric a aeronaus a l’Aeroport de Bar-
celona.
Reduir el nombre de minuts d’utilització dels APU, per tal de redu-
ir les emissions d’òxids de nitrogen.
El projecte consisteix en promoure i optimitzar l’ús de les unitats au-

xiliars de subministrament d’energia de les aeronaus (APU) per tal de 

minimitzar les emissions contaminats a l’aire generades per aquests 

equips.

Les APU s’utilitzen durant el període de temps que l’aeronau és situada 

al lloc d’estacionament i necessita proveir-se d’energia elèctrica, pneu-

màtica i aire condicionat.

Es mesuraran els minuts de connexió de les APU i no superaran els 5 

minuts.

Es realitzaran controls periòdics de l’assignació total de llocs fixos o 

remots, per saber com millora la gestió de llocs d’estacionament per a 

aeronaus, en la mesura que augmenti l’ús de llocs fixos.

Nota: aquest projecte està associat al Pla d’actuació de la Generalitat 

de Catalunya vinculat a la declaració de les Zones de Protecció Especial 

de l’Ambient Atmosfèric.

AE02 - Substitució progressiva dels vehicles que operen a l’interi-
or de l’Aeroport de Barcelona.
Renovar el parc mòbil de l’Aeroport amb vehicles més nous per a 
reduir les emissions de diòxids de nitrogen.
La finalitat d’aquest projecte és la substitució progressiva dels vehicles 

de suport a terra (GSE) que operen a l’Aeroport d’El Prat de Llobregat. 

Amb aquesta mesura s’espera obtenir una reducció de les emissions 

de diòxids de nitrogen.

Per tal d’avaluar l’eficàcia de la mesura a adoptar es considera útil l’ús 

dels indicadors següents que, al seu torn, constitueixen una forma de 

seguiment:

- Companyies que comencen a desenvolupar el pla de substitució de 

vehicles proposat.

- Nombre d’equips que han estat substituïts per altres de nous.

- Avaluació de la possible inclusió de noves fonts de propulsió per als 

vehicles GSE. Valoració de la marxa de les mateixes en un període 

de temps determinat.

Nota: aquest projecte està associat al Pla d’actuació de la Generalitat 

de Catalunya vinculat a la declaració de les Zones de Protecció Especial 

de l’Ambient Atmosfèric.

AE03 - Optimització de la millora d’operativa a terra a l’Aeroport 
de Barcelona.
Optimitzar els recorreguts d’aeronaus a terra i dels vehicles per a 
reduir el consum de combustible a terra.
Amb la nova terminal s’ha pogut optimitzar l’operativa a terra, fet que 

es tradueix en una millor eficiència en el consum energètic dels avions 

quan circulen per terra. Es manté el projecte per a continuar fent una 

reducció d’emissions de NOx i PM10 millorant encara més l’operativa a 

terra.

Nota: aquest projecte està associat al Pla d’actuació de la Generalitat 

de Catalunya vinculat a la declaració de les Zones de Protecció Especial 

de l’Ambient Atmosfèric.

PO01 - Introducció de requeriments ambientals a la flota de cami-
ons que operen al Port de Barcelona.
Reduir les emissions associades a la flota de camions que operen 
al Port de Barcelona.
A la zona portuària es realitzen 19.760 recorreguts diaris de camions, 

dels quals un 25% correspon al trànsit de contenidors. El Port de Barce-

lona disposa d’una autorització P+ per al transport de contenidors, que 

permet agilitar l’entrada i la sortida a la zona portuària de Barcelona.  

Amb l’objectiu de controlar les emissions d’aquests vehicles (conteni-

dors), l’Autoritat Portuària de Barcelona establirà criteris ambientals 

en els requeriments i incentius precisos per a obtenir aquesta auto-

rització.           

Els requeriments ambientals amb relació a les emissions de NOx i PM 

són:

- Els vehicles que no estan homologats d’acord amb la norma Euro II 

o posterior, no podran obtenir aquest tipus de llicència a partir de 

l’any 2007.
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- Els vehicles que no estan homologats d’acord amb la norma Euro III 

o posterior, no podran obtenir aquest tipus de llicència a partir de 

l’any 2010.

- Per als vehicles fabricats segons les normes anteriors es preveu 

la possibilitat d’obtenir la llicència P+ exclusivament si implanten 

mesures de correcció de les emissions.

Nota: aquest projecte està associat al Pla d’actuació de la Generalitat 

de Catalunya vinculat a la declaració de les Zones de Protecció Especial 

de l’Ambient Atmosfèric.

PO02 - Potenciació del transport ferroviari de mercaderies al Port 
de Barcelona.
Potenciar l’ús del transport ferroviari de mercaderies com a trans-
port més eficient i menys contaminant.
Es preveu fer créixer el transport ferroviari com una de les línies priori-

tàries d’actuació. Les accions que es porten a terme en aquest projecte 

són les següents:

- Creació d’una xarxa interna de caràcter públic amb nous accessos, 

explotada amb criteris objectius i comuns a la Comunitat Logística 

Portuària, amb el compromís dels terminals i dels operadors.

- Accés ferroviari directe al Port sense demores. Preveu crear una via 

d’ample mixt (ibèric/europeu) que elimini els actuals colls d’ampolla.

- Millorar l’accessibilitat ferroviària en ample europeu a altres països 

gràcies a la utilització de la nova línia d’AVE en construcció per a 

les mercaderies. Perquè aquest objectiu s’assoleixi, cal garantir la 

capacitat de la xarxa ferroviària francesa.

- Combinació de grans corredors peninsulars i europeus amb serveis 

directes, regulars i freqüents.

- Atracció d’operadors ferroviaris i intermodals.

- Una estratègia de pressió conjunta en forma de lobby amb altres 

entitats i institucions davant de la Unió Europea i del Ministeri de 

Foment per a resoldre els problemes de capacitat actuals en el cor-

redor mediterrani, els quals també afecten altres ports peninsulars 

i del sud d’Europa.

Nota: aquest projecte està associat al Pla d’actuació de la Generalitat 

de Catalunya vinculat a la declaració de les Zones de Protecció Especial 

de l’Ambient Atmosfèric.

PO03 - Renovació anticipada de la flota interior d’embarcacions 
del Port de Barcelona.
Substituir, a curt termini, un 40% de les embarcacions i establir 
fins l’any 2015 com a termini d’adaptació a l’estàndard Stage-IIIa.
Substituir les embarcacions interiors més antigues i incorporar embar-

cacions homologades d’acord amb la normativa d’emissió de contami-

nants a l’aire més estricta.

L’Autoritat Portuària de Barcelona s’inclourà a tots els concursos d’ad-

judicació dels diferents serveis, clàusules específiques que requereixin 

l’ús de vehicles amb menors emissions possibles d’acord amb les nor-

mes actualment previstes.

Tant pel que fa als remolcadors com a la resta d’embarcacions interi-

ors, l’adaptació a l’estàndard de la normativa Stage-IIIa es pot fer per 

substitució del motor o bé modificant-los substancialment.

Nota: aquest projecte està associat al Pla d’actuació de la Generalitat 

de Catalunya vinculat a la declaració de les Zones de Protecció Especial 

de l’Ambient Atmosfèric.

PO04 – Electrificació del Port de Barcelona.
Subministrar energia elèctrica des de terra als vaixells que estan 
atracats al moll per a reduir les emissions dels motors auxiliars 
que fan servir aquests vaixells.
Es tracta de subministrar energia elèctrica des del moll, durant el pe-

ríode de temps que els vaixells hi estan atracats. D’aquesta manera 

es cobriran les necessitats d’energia per a les tasques de hotelling, 

càrrega i descàrrega que ara se subministra amb els motors auxiliars.

És una mesura eficient per a reduir les emissions de les comunitats 

portuàries, exposades en moltes ocasions a nivells elevats d’immissió 

de contaminació atmosfèrica i acústica. S’estima que el benefici ambi-

ental se situa entorn del 90%.

L’aplicació d’aquesta mesura requereix dotar el Port de Barcelona de 

punts de connexió elèctrica per als vaixells i també fer modificacions 

als vaixells. El nivell de complexitat i el cost d’aquesta actuació varia 

molt en funció del tipus de vaixell i de la seva forma d’operació.

Per al port de Barcelona es consideren dues actuacions d’electrificació:
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- Instal·lació al nou moll del Prat d’un punt de subministrament elèc-

tric tipus mòbil (vaixells de contenidors) i a la zona de terminals 

portuàries del moll adossat o del moll de Barcelona d’un punt de 

subministrament elèctric (vaixells de creuers), ambdós amb possi-

bilitat d’ampliació en el futur a més punts.

Nota: aquest projecte està associat al Pla d’actuació de la Generalitat 

de Catalunya vinculat a la declaració de les Zones de Protecció Especial 

de l’Ambient Atmosfèric.

PO05 - Modificació de l’esquema de taxes portuàries al Port de 
Barcelona.
Reducció de les emissions potenciant la utilització de tecnologies 
que les controlin, a través d’una bonificació als vaixells que ho 
acreditin.
La mesura consisteix en l’establiment per part de l’Autoritat Portuària 

de Barcelona d’un esquema de taxes portuàries que prevegi exempci-

ons per als vaixells menys contaminants.

El Port de Barcelona forma part de l’Ens Públic Ports de l’Estat, que té 

un esquema de taxes regulat per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, 

de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès ge-

neral. L’article 27.5 de la Llei estableix que els vaixells que acreditin el 

compliment d’uns determinats requeriments ambientals obtindran un 

descompte del 3% en les meritacions que han de pagar.

L’Autoritat Portuària de Barcelona ampliarà l’àmbit d’aplicació d’aques-

ta bonificació als vaixells que acreditin la utilització de les tecnologies 

següents:

- Motors que no es van fabricar d’acord amb les normes IMO NOX 

i que han estat objecte de modificacions posteriors per tal d’ade-

quar-se a aquestes normes.

- Vaixells equipats amb sistemes de control de les emissions d’eficà-

cia provada com DWI, HAM, EGR o SCR.

- Vaixells que han optat per la utilització de combustibles alternatius 

com el gas natural o altres opcions que condueixen a reduccions 

significatives de les emissions d’òxids de nitrogen o partícules en 

suspensió. En aquesta categoria s’hi inclouen els vaixells que utilit-

zin MDO, havent operat anteriorment amb RO.

Nota: aquest projecte està associat al Pla d’actuació de la Generalitat 

de Catalunya vinculat a la declaració de les Zones de Protecció Especial 

de l’Ambient Atmosfèric.

PO06 - Millores en la manipulació de materials pulverulents a dojo 
al Port de Barcelona.
Assolir unes adaptacions en els procediments de manipulació 
dels sòlids pulverulents a dojo sobre el moll que limitin les emissi-
ons difuses de partícules associades a aquest trànsit de material.
Es tracta d’incorporar una sèrie de requeriments a l’ordenança portu-

ària que regularà els procediments de manipulació dels sòlids pulveru-

lents a dojo sobre el moll.

Aquestes mesures a adaptar preveuen:

- Bones pràctiques en la utilització de la maquinària.

- Mesures en el transport de mercaderies.

- Limitar o suspendre les operatives quan la velocitat del vent superi 

determinats llindars.

A més es prendran mesures addicionals:

- Pel que fa als accessos, vials de circulació i superfícies amb trànsit 

de vehicles, camions i maquinària.

- Pel que fa als apilaments de materials pulverulents.

- Pel que fa a les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipula-

ció de materials pulverulents amb camions o maquinària en apila-

ments, tolves i similars.

- Planta i operacions de tractament.

- Valors de referència (300 mg/m2*dia de concentració de partícules 

sedimentables).

Nota: aquest projecte està associat al Pla d’actuació de la Generalitat 

de Catalunya vinculat a la declaració de les Zones de Protecció Especial 

de l’Ambient Atmosfèric.
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PO07 -Renovació de la maquinària auxiliar de càrrega i descàrrega 
al Port de Barcelona.
Substitució progressiva de la maquinària auxiliar de càrrega i des-
càrrega per tal de reduir les emissions de NOx i de PM10, entre els 
operadors de les terminals del Port de Barcelona.
Es pretén la renovació progressiva de la maquinària auxiliar de càrrega 

i descàrrega al Port de Barcelona, per tal de reduir les emissions de 

NOx i de PM10. 

Es preveuen les línies d’actuació següents:

- L’any 2010 no es permetrà operar a les unitats pre Stage I. (està 

desfasat?)

- L’any 2015 no es permetrà operar a les unitats pre Stage II.

- No es permetrà l’adquisició d’equips de segona mà.

- Per als operadors principals, es requerirà la utilització d’equips Sta-

ge IIIa l’any 2010. (està desfasat?)

- Ús de combustibles alternatius.

Nota: aquest projecte està associat al Pla d’actuació de la Generalitat 

de Catalunya vinculat a la declaració de les Zones de Protecció Especial 

de l’Ambient Atmosfèric.
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5.3.2 - ELS PROJECTES DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL

El conjunt de projectes del Programa municipal s’aplicarà al llarg dels deu 

anys d’abast del PECQ, dividits en tres Plans d’acció successius: 2010-

2011, 2012-2015 i 2016-2020. Els projectes poden desplegar-se en un o 

més plans d’acció, ateses les diverses particularitats d’aplicació que po-

den presentar els diferents projectes.

PROGRAMA MUNICIPAL 2010-2011

El primer Pla d’acció inclou els projectes que s’han promogut durant l’ela-

boració del PECQ, i que es duran a terme al llarg de l’any 2011. Cal asse-

nyalar la possible contradicció que es pot desprendre de la lectura dels 

resultats esperats, com és l’increment dels consums energètics i de les 

emissions de GEH. 

Això és degut al desplegament de la nova flota de neteja i recollida de resi-

dus que, com s’ha explicat al llarg d’aquest document, és més intensiva en 

energia a causa de la major mobilitat dels vehicles, ja que ha augmentat 

la recollida de les diferents fraccions, si bé redueix de manera dràstica 

l’emissió de contaminants locals. En aquest pla d’acció cal fer una incidèn-

cia especial en els objectius de millora de l’aire.

TAULA 85 | OBJECTIU DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL

Contaminants locals

2008 2011 Diferència

NOx [kg/any] 78.809,78 50.954,03 -35,35%

PM10 [kg/any] 6.292,71 209,95 -96,66%

FIGURA 258 | OBJECTIU DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DEL PROGRA-
MA MUNICIPAL
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PROGRAMA MUNICIPAL 2012-2015

El Pla d’acció 2012-2015 inclou la part principal dels projectes associats 

al PECQ. Pràcticament la meitat de la capacitat de reducció d’emissions 

recau sobre aquest període, Destaca sobretot l’inici d’execució dels pro-

jectes referents als sistemes de concentració solar pel seu valor afegit en 

innovació.

PROGRAMA MUNICIPAL 2016-2020

El darrer pla d’acció culmina la reducció d’emissions en un 23% respecte 

del valor del 2008, desplegant tots els projectes plantejats, i sense comp-

tabilitzar les accions de comunicació i de comportament.

TAULA 86 | RESULTATS DE L’APLICACIÓ DELS PROJECTES DEL PROGRAMA MU-
NICIPAL DEL PECQ

ELS PROJECTES DEL PEMEEM

El sector d’edificis i equipaments públics té un gran potencial d’actuació, 

raó per la qual s’ha elaborat un Pla d’estalvi de millora energètica als edi-

ficis municipals (PEMEEM) que constitueix un dels pilars del Programa mu-

nicipal del PECQ.

L’objectiu que es marca al PEMEEM amb vista a l’any 2020 és aconseguir 

una reducció aproximada de les emissions de GEH derivades del consum 

d’energia als edificis municipals d’un 20% respecte de la situació de l’any 

2008. 

Els projectes del PEMEEM, inclosos en els diferents plans d’acció, impli-

caran una reducció del consum energètic de 3.198.852 MWh i un estalvi 

d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de 8.221 t.

Pla d’Acció Programa Municipal 1

2010-2011 Projectes en 
actiu 

17

Projectes  nous 
PA1 
17

Escenari Pacte dels Alcaldes

Consum energètic

Potencial total pla d’acció 
[MWh/any] 11.892,11

% respecte 2008 
(acumulat, [kWh/hab·any]) 0,80%

Emissions GEH

Total [t CO2/any] -110,05

% respecte 2008 
(acumulat, [kg CO2/persona·any]) -1,87%

Criteri de signes: negatiu implica reducció

Pla d’Acció Programa Municipal 2

2012-2015 Projectes en 
actiu 

17

Projectes  nous 
PA2 

5

Escenari Pacte dels Alcaldes

Consum energètic

Potencial total pla d’acció 
[MWh/any] -29.590,16

% respecte 2008 
(acumulat, [kWh/hab·any]) -8,24%

Emissions GEH

Total [t CO2/any] -6.424,98

% respecte 2008 
(acumulat, [kg CO2/persona·any]) -12,11%

Criteri de signes: negatiu implica reducció
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Pla d’Acció Programa Municipal 3

2016-2020 Projectes en 
actiu 

12

Projectes  nous 
PA3 

1

Escenari Pacte dels Alcaldes

Consum energètic

Potencial total pla d’acció 
[MWh/any] -40.569,34

% respecte 2008 
(acumulat, [kWh/hab·any]) -18,29%

Emissions GEH

Total [t CO2/any] -8.292,10

% respecte 2008 
(acumulat, [kg CO2/persona·any]) -23,21%

Criteri de signes: negatiu implica reducció

EDIFICIS PÚBLICS

PU01 - Aplicar la mesura de Govern d’estalvi i eficiència en edificis 
municipals.
Aplicar la Mesura de Govern d’estalvi i eficiència energètica a les 
instal·lacions municipals.
Aplicar la mesura de Govern que estableix les estratègies d’estalvi, 

eficiència i energies renovables a les instal·lacions municipals. La Me-

sura de Govern serà l’eina transversal que servirà per a implantar el 

PEMEEM, una actuació que implica a tots els departaments i àrees de 

l’Ajuntament. L’abast d’actuació sobre els edificis és ampli, ja que co-

brirà els àmbits de l’estalvi, l’eficiència energètica, les energies reno-

vables i l’ambientalització de les diverses dependències i instal·lacions 

municipals.

PU02 – Dur a terme la Taula de treball d’estalvi energètic i la figura 
del gestor energètic de les instal·lacions municipals
Dur a terme la Taula de treball d’Estalvi Energètic i la figura dels 
gestors energètics de les instal·lacions municipals.
Es desenvoluparà el funcionament de la Taula de treball d’estalvi ener-

gètic amb l’objectiu de portar a terme les estratègies que estableix el 

PEMEEM. 

La Taula la conformen l’AEB, com a assessor tecnològic i expert en 

temes energètics, i el Departament de Manteniment i Pla de locals del 

Sector de Serveis Generals que esdevindrà el referent per al territori.

Per tal de coordinar el coneixement energètic dels edificis, es crearà 

la figura del gestor energètic de l’edifici: una persona, tant si és el res-

ponsable administrador com si és el responsable de manteniment de 

energètics, etc.
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PU03 - Redactar el protocol d’edificació municipal i recepció d’edi-
ficis.
Redactar del protocol d’edificació municipal i recepció d’edificis.
El Protocol d’Edificis és un recull d’actuacions i recomanacions que 

hauran d’assumir les diverses entitats de l’Ajuntament de Barcelona 

relacionades amb la promoció i gestió d’edificis, tant de nova construc-

ció com rehabilitats.

Inicialment inclourà recomanacions de criteris d’estalvi, d’eficiència i, 

en general, de gestió de l’energia i, posteriorment, s’ampliarà a criteris 

ambientals.

PU04 - Redactar el protocol de comunicació, conscienciació i bo-
nes pràctiques.
Redactar el Protocol de comunicació, conscienciació i difusió de 
bones pràctiques.
La redacció d’un Protocol de comunicació, conscienciació i difusió de 

bones pràctiques que s’inscriurà en els objectius estratègics transver-

sals del Programa Ajuntament+Sostenible, el qual recull les necessitats 

següents:

1. Desenvolupar una cultura organitzativa socialment responsable i 

ambientalment correcta:

 Comporta, en primer lloc, canvis d’hàbits en els treballadors. L’èxit 

en aquest canvi té relació directa amb:

 - Crear un sentiment d’objectiu compartit per a tota l’organització.

 - Motivar els professionals i els equips de treball.

 - Compartir coneixement (formació i informació).

 Requereix desenvolupar els elements de gestió interna necessaris 

per a assolir els objectius ambientals i socials:

 - Anàlisi i millora de processos de treball.

 - Accions normatives.

 - Introducció de clàusules en els plecs.

 - Comissions i grups específics de treball.

2. Establir una estratègia de comunicació del programa:

 Per a motivar els professionals i generar un sentiment de missió 

entre els treballadors i també per a dotar el programa de centralitat 

estratègica en el marc municipal i donar-li visibilitat en l’àmbit local.

PU05 - Implantar sistemes de monitoratge a les instal·lacions mu-
nicipals - Sistemes de Gestió Energètica (SGE).
Implantar mesures d’eficiència i estalvi energètic a les instal-
lacions d’enllumenat dels edificis municipals
Es proposa implantar sistemes de monitoratge energètic dels edificis 

de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta mesura permetrà conèixer el 

consum dels edificis en temps real, detectar desviacions i actuar per 

a corregir-les.

El comptatge i el control del consum d’energia és l’eina imprescindible 

per a la correcta gestió de l’energia. És el pas previ a qualsevol inversió, 

ja que és el sistema de control el que permetrà dissenyar indicadors 

d’estalvi. Així mateix, un sistema centralitzat de comptatge energètic 

permet disposar d’històrics i consums instantanis que faciliten la tasca 

de detecció de fuites d’energia.

El monitoratge permet la visualització de consums no només per part 

del gestor energètic de l’edifici sinó també per a altres institucions, 

com ara l’Agència d’Energia de Barcelona, que podrà fer un seguiment 

precís de l’estalvi obtingut mitjançant les inversions en millora. D’altra 

banda, la visualització dels consums és també una eina útil per a la 

conscienciació del ciutadà, motiu pel qual es pot considerar la propos-

ta d’instal·lació d’alguns monitors en els edificis més concorreguts, o 

que la informació sigui consultable via Internet.

La implantació d’un sistema de control i monitoratge a gran escala està 

pensat, en gran mesura, per al parc d’edificis actuals, amb vista a que 

és una eina absolutament imprescindible per a conèixer els consums 

energètics de cadascun dels edificis de manera precisa. En qualsevol 

cas, el sistema de control i monitoratge també es podria aplicar a les 

noves construccions obligant, per exemple, mitjançant els plecs de li-

citació de les noves obres, a valorar la incorporació de sistemes de 

control i gestió als edificis, així com de sistemes domòtics integrals.
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PU06 - Implantar mesures d’estalvi i eficiència energètica a les 
instal·lacions municipals.
Implantar mesures d’eficiència i estalvi energètic en edificis mu-
nicipals.
S’invertirà en mesures d’estalvi energètic amb l’objectiu de reduir el 

consum d’energia.

Les mesures d’estalvi energètic han de donar solució a cadascuna de 

les problemàtiques energètiques, com ara minimitzar els efectes de la 

climatologia a través d’un disseny adequat i de paràmetres bioclimà-

tics, reduir la demanda tèrmica mitjançant bons aïllaments, etc.

Les mesures a implantar són:

- Rehabilitació energètica de l’envolupant tèrmic dels edificis actuals.

- Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior dels edifi-

cis actuals.

- Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels 

edificis: optimització de la demanda.

- Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’ascensors 

actuals als edificis.

PU07 - Implantar sistemes de generació tèrmica d’alta eficiència.
Implantar sistemes de generació tèrmica d’alta eficiència.
Hi ha instal·lacions municipals amb un elevat consum tèrmic. A la ve-

gada, els sistemes de generació de calor i fred que actualment hi ha 

instal·lats a les diverses dependències municipals aniran arribant a la fi 

de la seva vida útil. Així, doncs, cal aprofitar el moment de la renovació 

d’aquests equips per a estudiar alternatives de climatització el màxim 

eficient possible.

Els sistemes a implantar són:

- Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels 

edificis: optimització de la generació.

- Canvi de combustible dels sistemes de generació.

- Cogeneració a les instal·lacions amb elevat consum tèrmic.

- Connectar les instal·lacions municipals a les xarxes de climatització 

de barri.

Pel que fa al mecanisme d’intervenció, l’estratègia a seguir ha de ser, 

per als edificis actuals, la d’elaborar inventaris dels equips que hi ha 

actualment per tal de cobrir les necessitats de climatització i actuar de 

manera directa, potenciant la renovació dels equips o optant per exter-

nalitzar els casos en què es tingui accés a xarxes de climatització urba-

na o de districte. En canvi, als edificis de nova construcció, ja obligats 

per normativa a complir amb certs requisits d’eficiència energètica en 

les seves instal·lacions tèrmiques, cal intervenir-hi a través de millores 

sobre la normativa obligatòria o bé marcant una lletra mínima de qua-

lificació energètica basada en la normativa de certificació energètica 

d’edificis de nova construcció.

PU08 - Implantar mesures d’energies renovables.
Implantar mesures d’energies renovables.
Inversió en instal·lació d’energies renovables que permeten l’aprofita-

ment de recursos energètics, renovables i gratuïts. Quan es parla d’in-

tegrar les energies renovables en l’edificació, sovint es dóna prioritat 

a les aplicacions d’energia solar, tant tèrmica com fotovoltaica, i a les 

aplicacions de la biomassa, generalment mitjançant calderes de bio-

massa. També s’invertirà en sistemes de generació d’energia elèctrica 

mitjançant sistemes fotovoltaics.

Concretament, les actuacions a dur a termes són:

- Implantació de sistemes solars tèrmics en instal·lacions municipals. 

- Implantació de sistemes solars fotovoltaics en instal·lacions municipals.

- Viabilitat d’instal·lacions de biomassa.

- Viabilitat de sistemes de minieòlica.

PU09 - Difondre la implantació d’empreses de serveis energètics 
a les instal·lacions municipals.
Difondre la implantació de les Empreses de Serveis Energètics 
(ESE) a les instal·lacions municipals.
Les Empreses de Serveis Energètics (ESE), són empreses privades que 

tenen com a principal línia de negoci la venda de confort a l’usuari 

final i per a fer-ho, s’encarreguen de la compra del subministrament 

energètic, de la gestió dels equips generadors i consumidors d’energia i 

del seu manteniment, amb la intenció de generar confort de la manera 

més eficient des d’un punt de vista energètic.

En un contracte de serveis energètics, les ESE s’encarreguen de la pla-

nificació, realització i finançament d’una varietat de mesures d’eficièn-

cia energètica en les instal·lacions del client. Aquestes mesures tenen 

per finalitat optimitzar el subministrament i l’ús d’energia,  de la qual 

resulta un estalvi de consum i cost per al client.
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En general, l’ESE garanteix un estalvi mínim fixat contractualment. La 

diferència de cost anual d’energia abans i després de les mesures posa 

a disposició uns fons econòmics en el pressupost anual amb els quals 

el client remunera la companyia de serveis al llarg del contracte.

PU10 - Fomentar la compra verda d’energia.
L’objectiu del projecte és fomentar la compra d’energia verda per 
al consum municipal i, en general, a la ciutadania.
Barcelona participa, a través del Programa Ajuntament+Sostenible, a 

la Campanya Procura+ que coordina la xarxa de ciutats ICLEI-Governs 

Locals per la Sostenibilitat.

Aquesta xarxa està dedicada a la promoció de la compra verda entre 

autoritats locals europees. 

Pel que fa a la compra d’energia verda, des del sector de Serveis Gene-

rals de l’Ajuntament de Barcelona, es coordina i s’executa la contracta 

d’electricitat dels serveis i les dependències municipals tot incorporant 

els criteris Procura+.

PU11 - Recollida, centralització i tractament de les dades de con-
sums energètics municipals en l’Observatori de l’Energia.
Centralitzar totes les dades referents a consums municipals i ser 
el referent de l’Ajuntament en quant a indicadors energètics i am-
bientals.
L’anàlisi de les dades de consum dels 2.015 establiments municipals 

ha comportat el tractament d’un elevat volum de dades. Aquestes in-

clouen la ubicació de l’edifici, la superfície i els consums disponibles 

per les diferents fonts energètiques utilitzades. Els resultats obtinguts 

han servit per a definir la situació actual de consum energètic en les 

instal·lacions municipals, així com per a preveure el possible creixe-

ment futur del consum energètic i de les emissions de GEH associades.

La centralització de la informació referent als consums energètics de 

les instal·lacions municipals per part de l’Observatori de l’Energia, per-

met centralitzar i gestionar les actuacions per a la millora de l’eficiència 

energètica de les instal·lacions i realitzar un seguiment per a valorar les 

polítiques energètiques, portant a terme accions correctives per a pos-

sibles desviacions sobre les previsions realitzades. És a dir, la centra-

lització de la informació energètica referent a les instal·lacions munici-

pals de l’Ajuntament de Barcelona, permet a l’Observatori de l’Energia 

establir-se com a gestor energètic únic d’aquests establiments i portar 

a terme polítiques conjuntes de millora del consum d’energia segons 

les necessitats de cada instal·lació.

PU12 - Projecte pilot d’un sistema de generació de fred per con-
centració solar.
Projecte pilot  d’una instal·lació amb tecnologia de concentració 
solar per a la producció de fred mitjançant una màquina d’absor-
ció. Provocar l’entrada de la tecnologia a Barcelona.
La forma de les corbes de demanda de fred i de producció d’energia 

solar tèrmica procuren un perfecte acoblament entre les necessitats i 

la disponibilitat de recurs solar quan s’associen a una màquina de fred 

activat tèrmicament. Estudiar els rendiments d’instal·lacions d’aquesta 

mena per a procurar-ne la replicabilitat.

PU13 - Projecte pilot d’instal·lació de concentració solar per a la 
producció d’electricitat.
Projecte pilot d’una instal·lació amb tecnologia de concentració 
solar per a la producció d’electricitat per tal d’estudiar la viabili-
tat de la replicabilitat d’aquestes tecnologies en un entorn urbà. 
Provocar l’entrada de l’energia termosolar per a la producció elèc-
trica a Barcelona
Les tecnologies de concentració han permès la millora significativa del 

comportament d’una sèrie de tecnologies de captació solar que hi ha 

actualment, gràcies a la reducció de la superfície de captació necessà-

ria i a l’increment de la temperatura assolible. Aquests fets asseguren 

una major densitat energètica i permeten augurar un futur interessant 

que ja s’està explotant a les grans instal·lacions termosolars al sud de 

la península.

Per això, es vol apostar per realitzar una prova pilot que permeti iniciar 

l’expansió d’aquesta tecnologia en un context urbà con el de Barcelo-

na. En un primer moment, es podria treballar amb petites instal·lacions 

de concentració (tipus disc stirling) de baixa  potència, sense descartar 

altres tecnologies termosolars emergents de baixa ocupació de terri-

tori.
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SERVEIS PÚBLICS

SE01 - Millora de l’eficiència energètica de les fonts ornamentals.
Reduir el consum energètic de les fonts i altres instal·lacions or-
namentals.
Aplicar mesures d’eficiència energètica en les instal·lacions fonts or-

namentals per tal de reduir-ne el consum. A partir de la inspecció a 

camp, es planteja:

- Identificar oportunitats o àrees d’actuació.

- Estimar l’estalvi i inversions potencials a partir de mesures con sis-

temes de bombament hidràulic i compensació de reactiva.

- Aplicar les mesures d’estalvi que ofereixin millors resultats.

SE02 - Continuació de la substitució de semàfors d’incandescèn-
cia per semàfors LED.
Reduir el consum elèctric de la senyalització de trànsit mitjançant 
la substitució de les lluminàries dels semàfors amb bombetes 
d’incandescència per semàfors de LED.
Aquest projecte preveu continuar les tasques de substitució gradual 

de totes les lluminàries dels semàfors que actualment tenen bombetes 

d’incandescència pels nous semàfors amb tecnologia LED. El projec-

te també inclou la necessitat de millorar les escomeses i el correcte 

l’eficiència global del sistema.

SE03 - Instal·lació de 8 MW de FV sobre equipaments i altres es-
pais municipals.
Inversió en instal·lació d’energies renovables que permeten 
l’aprofitament de recursos energètics renovables existents a la 
ciutat.
El projecte proposa la incorporació de 8 MW de FV sobre equipaments i 

espais municipals, fent servir diferents fórmules de promoció d’aquest 

tipus de sistemes com la cessió o lloguer a tercers d’espais, instal-

lacions participades, instal·lacions de pèrgoles en parcs o espais pú-

blics, etc.

ENLLUMENAT PÚBLIC

EN01 - Modernització i millora de les instal·lacions d’enllumenat 
públic.
Modernitzar les instal·lacions d’il·luminació a la ciutat.
El Pla de millora de l’enllumenat, en una primera etapa fins al 2011 

(està desfasat?), té previst substituir 6.600 punts de llum a la ciutat.

Les mesures que hi ha previst implantar quant a la modernització i 

millora de l’enllumenat són les següents:

- Substitució làmpades de mercuri per vapor de sodi d’alta pressió.

- Implantació de reguladors de flux.

- Adequació dels nivells lumínics de funcionament.

- Implantació de la mitja apagada allà on sigui factible.

- Adequació dels nivells lumínics de funcionament.

- Il·luminació amb LED.

EN02 - Mesures de descontaminació de l’enllumenat públic.
Adequació d’instal·lacions d’enllumenat públic per a reduir la 
contaminació lluminosa.
L’objectiu és reduir la presència de llum allà on no és necessària o on 

no és convenient tenir-la i, per tant, evitar la dispersió cap al cel (per 

emissió directa o reflexió sobre parets i carrers), la intrusió lumínica i 

els enlluernaments. S’ha d’actuar sobre prop de 23.000 punts de llum 

nous (amb la seva lluminària i làmpada nova corresponent).
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FLOTES VEHICLES PÚBLICS

FL01 - Ambientalització de flotes municipals.
L’objectiu del projecte és el d’ambientalitzar les flotes municipals 
per tal que siguin més eficients i consumeixin menys energia.
En les flotes pròpies i externes es potenciarà la renovació o millora del 

parc actual i la substitució dels vehicles que hi ha ara a gasoil o gaso-

lina, per altres vehicles que permetin l’ús de combustibles alternatius, 

sempre que el mercat ofereixi vehicles amb aquestes característiques 

destinats a la finalitat per a la qual són adquirits.

Realitzar un estàndard en flotes municipals que estableixi les caracte-

rístiques de consum i emissions dels vehicles de la flota municipal, que 

pot incloure:

- Substitució d’energies convencionals per bio combustibles en els 

vehicles que conformen les actuals flotes municipals, reduint la pre-

sència del gasoil.

- Incorporació de noves tecnologies en l’adquisició de vehicles per a 

les flotes municipals (GNL, GNC, híbrids i vehicle elèctric).

- Instal·lació de sistemes per a la reducció de les emissions de partí-

cules i NOx en vehicles dièsel no amortitzats de la flota municipal.

La flota de recollida de residus, atesa la seva complexitat, es considera 

en un projecte apart.

FL02 - Difusió de les tecnologies actuals (combustibles renova-
bles, vehicles híbrids, etc.) i potenciació de recursos professionals 
i de coneixement en el sector de la tecnologia energètica a les 
persones encarregades de l’adquisició de vehicles per a la flota 
municipal.
Dotar d’informació referent a les millors tecnologies disponibles 
en transport a les persones encarregades de l’adquisició de nous 
vehicles per a flotes municipals o de la gestió de la contractació 
de flotes externes, per tal que l’elecció d’aquests, tingui en consi-
deració criteris d’eficiència.
Elaboració de material clar i actualitzable referent a les millors tecno-

logies disponibles en transport i difusió de la mateixa a tots els agents 

implicats.

FL03 - Estudi de viabilitat de l’ús del biogàs generat als ecoparcs 
de Barcelona i a l’abocador clausurat del Garraf per a propulsar la 
flota municipal.
Aprofitar el biogàs generat en instal·lacions de gestió de residus 
urbans per a propulsar part de la flota de vehicles municipals 
equipats per a usar GNC.
L’any 2008 es van produir 32.000.000 Nm3 de biogàs entre l’abocador 

clausurat de la Vall d’en Joan i els Ecoparcs 2 (Montcada i Reixac) i 

3 (Sant Adrià). Aquell mateix any, les flotes municipals van consumir 

1.500.000 Nm3 de GNC. Es proposa valorar la viabilitat tècnica i econò-

mica d’aprofitar aquest recurs renovable local en les flotes municipals.

FL04 - Programa de racionalització de la mobilitat interna muni-
cipal.
Estudiar l’ús que se’n fa dels vehicles de la flota municipal i opti-
mitzar els recursos destinats a cada servei.
Detectar si certs serveis poden ser subjectes a un procés de raciona-

lització quant als quilòmetres realitzats i tipus de vehicle emprat. En 

aquest supòsit, promocionar l’ús del transport públic, la bicicleta i la 

moto elèctrica per al gruix de desplaçaments que ho permetin.

Proposar l’ús de sistemes de cotxe compartit en les flotes de turismes 

que realitzen pocs quilòmetres anuals.

FL05 - Desplegament d’una nova contracta de neteja amb flota de 
vehicles ambientalitzada.
Reduir al mínim l’impacte associat a l’increment de mobilitat de 
la flota de recollida de residus derivat de la generalització de la 
recollida de la  fracció orgànica i millorar la recollida selectiva i 
l’eficiència ambiental en la neteja i recollida.
Aquest projecte ja està iniciat per l’Ajuntament de Barcelona. La ciutat 

de Barcelona té contractat el servei de neteja i recollida de residus a 

diferents empreses especialitzades per un període de temps elevat, 

segons el temps d’amortització dels equips. L’any 2009 és un any de 

canvi, finalitza la contracta 2000 - 2009 i a partir de l’1 de novembre del 

2009 s’inicia la implantació de la nova contracta 2009 -2017.
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Les accions que es van derivar de la nova contracta van ser:

1. Minimització dels residus: Promoure la prevenció de la generació de 

residus.

2. Increment de la recollida selectiva: Pas de 34% de recollida selectiva 

el 2009 a un 50% el 2012.

3. Augmentar la recollida selectiva d’orgànica al 55%: Estendre la re-

collida de la fracció orgànica al 100% de la població de Barcelona. 

Canvi del model de recollida, passant de 4 contenidors (bicomparti-

mentat de FORM i resta) a 5 contenidors individuals. 

4. Reduir el contingut d’impropis en la recollida domiciliària d’orgànica 

al 15%: Reducció al 15% dels impropis en la fracció orgànica, objec-

tiu PROGREMIC. Canvi de contenidors bicompartimentats a conteni-

dors exclusius de recollida d’orgànica.  

5. Millora de l’eficiència ambiental dels vehicles: ús de vehicles amb 

una font energètica més sostenible, sent gas natural comprimit 

(35%), biodièsel (35%) i elèctrics (30%).

6. Repercussió de les variables de sostenibilitat en la retribució del 

servei: incorporació d’un control anual de variables de sostenibilitat 

i una fórmula de repercussió sobre la retribució del servei en funció 

d’aquestes variables.

Es preveu que el nou sistema de recollida selectiva (que amplia de qua-

tre a cinc les fraccions recollides, així com la seva freqüència) comporti 

un increment del 20% dels veh-km associats.

L’objectiu de la nova contracta de neteja és ambientalitzar la flota de 

manera que es produeixi el mínim increment d’emissions associades 

tot i l’increment de quilòmetres recorreguts.

Així mateix, es redueixen al mínim les emissions de contaminants lo-

cals (NOx, partícules) de la flota en emprar majoritàriament combus-

tibles més nets en els vehicles tèrmics (amb classificació EURO V) i 

elèctrics.
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5.4 - El seguiment

El PECQ preveu també el seguiment de l’evolució futura dels consums 

energètics i de les emissions de la ciutat, i del grau d’execució de ca-

dascun dels projectes plantejats. Aquest seguiment es farà bàsicament a 

partir dels balanços energètics anuals que porta a terme l’Observatori de 

l’Energia gestionat per l’Agència d’Energia de Barcelona, així com també 

mitjançant una bateria d’indicadors. Pel que fa als indicadors, s’han definit 

dos mètodes de revisió basats en dos tipus d’indicadors:

INDICADORS D’ACCIÓ: són els que depenen directament de les acci-

ons portades a terme per l’òrgan encarregat d’executar el Pla. Aquests 

indicadors permeten, per tant, avaluar el grau de compliment de les 

accions fixades en l’Estratègia d’actuació, tant si la seva responsabi-

litat d’execució és de l’Ajuntament o d’altres entitats públiques i pri-

vades implicades. Són indicadors objectius, ja que basen el seu càlcul 

en dades mesurables. Així, per exemple, un indicador d’acció seria la 

potència fotovoltaica instal·lada en el municipi arran dels projectes del 

PECQ respecte del total de potència que el PECQ mateix té fixat que 

s’instal·li.

INDICADORS DE REACCIÓ: tenen l’objectiu de mostrar com evolucio-

nen les dades “macro” de Barcelona des del punt de vista energètic i 

ambiental. Són indicadors que presenten una formulació més comple-

xa que els d’acció, atès que es veuen afectats per altres factors exò-

gens a l’execució del PECQ (la conjuntura econòmica i energètica de la 

ciutat, els efectes climàtics que poden fer variar el consum o la gene-

ració energètica, l’evolució del mix elèctric o, fins i tot, l’aproximació a 

la realitat de l’escenari tendencial definit en aquest mateix PECQ, entre 

altres factors). Per exemple, un indicador de reacció relacionat amb 

l’anterior d’acció podria ser el percentatge d’energia renovable genera-

da al municipi respecte del consum energètic total del municipi mateix.

Amb aquestes dues tipologies d’indicadors de seguiment es pretén, d’una 

banda, fer un seguiment acurat de l’execució dels projectes del PECQ i, 

de l’altra, monitoritzar les conseqüències que tenen en el municipi i en 

les dades “macro” de la ciutat, a fi de poder avaluar de manera contínua i 

conjunta l’impacte real i l’abast global d’aquest Pla.

Cadascun dels projectes té un calendari d’execució previst per als propers 

anys i unes unitats de mesurament que han de permetre avaluar l’índex 

d’execució de cada projecte –així com del conjunt de projectes-, i fer un 

seguiment de l’execució del PECQ segons els indicadors d’acció. Aquestes 

unitats són: “kW de potència instal·lada”, “m2 de captadors”, “vehicles”, 

“habitatge”, “estudi”, “punts de llum”, “autobusos”, o “projecte” entre al-

tres. 
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FIGURA 259 | INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PECQ

E
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FIGURA 260 | EVOLUCIÓ PREVISTA DE L’ÍNDEX D’EXECUCIÓ DEL PECQ
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Escenaris i estratègies d’actuació - BLOC 6
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6.1.1 - ELS OBJECTIUS I VALORS AMBIENTALS

El PECQ neix directament sota una voluntat sostenibilista i amb uns reptes 

estratègics clarament ambientals, com:

Reduir l’increment del consum d’energia del municipi.

Reduir l’increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle asso-

ciades al consum d’energia. 

Millorar la qualitat de l’aire urbà.

D’aquests reptes sorgeixen altres objectius de caràc ter més específic:

Incrementar l’autoconsum energètic i la producció mitjançant energies 

renovables (biogàs, fotovoltaica i solar tèrmica).

Reduir els nivells d’immissió de NO2, PM10, PM2,5.

Millorar els nivells de qualitat de l’aire per altres contaminants.

Millorar l’eficiència i ambientalització del transport a Barcelona.

Implicar tots els agents i col·lectius en l’assoliment dels objectius del 

PECQ.

Forma part també dels objectius ambientals del PECQ el fet de complir el 

compromís del Pacte d’Alcaldes de reduir el 20% de les emissions de GEH 

el 2020, tot incrementant les energies renovables i augmentant l’eficiència 

energètica.

L’aportació més important del PECQ és, sens dubte, que un dels pilars 

bàsics sigui l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire, a més de prevenir la 

contaminació de gasos d’efecte global. Aquest nou enfocament del Pla de 

l’energia respecte a documents anteriors és fonamental per a fer front als 

actuals nivells de qualitat de la ciutat i dels municipis de l’entorn metropo-

lità. Els límits d’immissió de NO2 i PM10 s’han superat en els darrers anys i, 

d’acord amb la legislació vigent, s’ha procedit a crear Zones de Protecció 

Especial de l’Ambient Atmosfèric i a elaborar un Pla d’actuacions per a 

reduir la contaminació atmosfèrica. 

En aquest context, el PECQ inclou tots els projectes que es poden dur a 

terme a la ciutat per, d’una banda, reduir l’increment del consum energè-

tic de Barcelona i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle associa-

des al municipi i, de l’altra, millorar la qualitat de l’aire, sobretot pel que fa 

als contaminants NOx i partícules. Això implica que, malgrat que es tracti 

d’un pla de ciutat, l’Ajuntament de Barcelona no és l’únic agent que pot 

intervenir en l’assoliment d’aquests objectius. Així, el PECQ recull també 

altres projectes que depenen d’agents externs, que també es quantifiquen 

i s’inclouen en l’estratègia d’actuació. 

6.1 - Consideracions prèvies
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FIGURA 261 | ESQUEMA DEL PECQ I LA SEVA AVALUACIÓ AMBIENTAL
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6.1.2 - LA RELACIÓ AMB EL SISTEMA URBÀ

El vector energia és, en efecte, el que té associats més projectes de l’es-

tratègia d’actuació del PECQ, així com també les emissions locals i globals 

a l’atmosfera. Això no obstant, hi ha també projectes i sectors concrets 

que tenen relació amb altres vectors i fluxos del metabolisme urbà com, 

per exemple, els associats a la gestió i tractament dels residus.

El PECQ incideix, igualment, en altres aspectes de l’activitat i dinàmica de 

la ciutat:

ESTRUCTURA URBANA I EDIFICACIÓ: des del PECQ es planteja l’apli-

cació del programa d’eficiència energètica en els sectors residencial 

(rehabilitació habitatges), xarxes (DH&C), general (certificacions ener-

gètiques d’edificis i eficiència energètica i ambien tal en nous projectes 

urbans), i la promoció del projecte de viabilitat de definir un marc nor-

matiu favorable per a garantir la màxima eficiència energètica en els 

edificis segons usos (GE06).

VARIABLES SOCIOCULTURALS: el PECQ vol incidir també en el com-

portament i les actituds dels ciutadans envers l’energia, i abordar el 

desconeixement general que hi ha amb relació al consum ener gètic i 

les mesures que es poden aplicar per a millorar l’eficiència energètica.

TECNOLOGIA: en el sector del transport, el PECQ planteja introduir 

noves tecnologies menys contaminants, com els vehicles elèctrics. 

També en el programa d’eficiència energètica es planteja incentivar el 

District Heating and Cooling, la cogeneració i la trigeneració.

GESTIÓ URBANA: hi ha un programa específic de gestió en la classifi-

cació de projec tes del PECQ que inclou projectes en diferents sectors, 

i que pot incloure igualment el programa de revisió, ja que és respon-

sabilitat de l’administració que governa la ciutat establir el marc legal. 

Algunes mesures que es troben en el sector general tenen també una 

vinculació amb la gestió, com és l’establiment de criteris d’eficiència 

energètica i ambiental en els nous projectes urbans (GE09).

FIGURA 263 | RELACIÓ DELS PROJECTES DEL PECQ AMB ELS FLUXOS DEL 
METABOLISME URBÀ
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projecte TR13 (1)

Energia
programa energies renovables (22)

Materials
projecte TR04 (1)
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port / aeroport (10)

Persones, vehícles
sector transport (15)

Aigua residual

Materials transformats

Residus
sector residus (3)

Emissions a l’atmosfera
sector transport (15)
programa eficiència energètica (38)
programa revisió legal (7)
projectes GEO1-GEO4 (4)

Persones, vehícles
sector transport (15)

Sector residus  (3)

� S’indica entre parèntesi el nombre de projectes, i amb les fl etxes negres s’indica 

la tendència que afavoreix el PECQ en relació amb cadascun dels fl uxos.

TR13 - Gestió de la neteja amb aigua freàtica dels vials amb més trànsit per a reduir 

la resuspensió de partícules / TR04 - Redisseny de la distribució de mercaderies / 

GE01- Seguiment del PECQ i Observatori d’energia de la ciutat /GE02- Observatori 

de l’inventari d’emissions locals a Barcelona i de la seva dispersió.
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6.2 - L’avaluació
6.2.1 - ELS NOUS PROJECTES DEL PECQ

El procediment d’anàlisi

L’avaluació ambiental té en compte única ment els 90 projectes nous del 

PECQ, entenent que no té sentit valorar els que formen part d’altres plans 

i que han seguit en el seu moment el procediment d’avaluació correspo-

nent. 

Així, no es fa una valoració individualitzada de cada projecte ni es qüesti-

ona la idoneïtat de la seva implantació -ja que tots es tan plantejats sota 

uns objectius clarament ambientals-, si bé es valoren conjuntament per 

a determinar si la totalitat dels projectes dóna compliment als objectius 

qualitatius i quantitatius plantejats.

En un primer exercici, s’analitza quina relació té cada projecte amb els 

tres vectors ambientals principals –energia, canvi climàtic i qualitat de 

l’aire- o si, en canvi, es regeixen per un únic vector. Per a fer-ho, s’utilitza 

l’indicador que es considera més representatiu en cada cas:

Energia: estalvi d’energia primària.

Canvi climàtic: estalvi d’emissions de CO2.

Qualitat de l’aire: estalvi d’emissions d’NOx.

En aquesta anàlisi només es consideren els projectes que el PECA ha ava-

luat ener gèticament i ambientalment. Dels 90 projectes objecte d’avalua-

ció -únicament els nous, sense considerar la planificació sectorial vigent-, 

n’hi ha 12 que no han estat quantificats. Només s’han valorat els projectes 

que tenen un efecte directe sobre el consum d’energia o les emissions 

contaminants, de manera que els de caire més social, malgrat que exer-

ceixin un efecte indirecte sobre l’estalvi energètic i la reducció d’emissi-

ons, han estat valorats amb estalvis nuls.

Posteriorment, es determina el grau de contribució dels diferents sectors 

al compliment dels tres objectius del PECQ, i s’avaluen els projectes en 

relació amb els objectius quantitatius, tenint en compte els fixats per al 

2020 pel PECQ en global.

Els resultats assolits

Globalment, la implantació de tots aquests projectes es preveu que per-

meti reduir 553.000 MWh/any d’energia primària (25.9% global PECQ), 

194.000 MWh/any d’energia final (11.6% global PECQ), una generació de 

83.500 MWh/any (59.8% global PECQ), un estalvi de 72.973.000 t de GEH 

(10.3% global PECQ), 719.500 t d’NOx (26.24% global PECQ), 139.000 t de 

PM10 (48.4% glo bal PECQ) i 132.000 t de PM2,5 (51.9% global PECQ).

Pel que fa al compliment dels compromisos del Pacte d’Alcaldes, la reduc-

ció que s’espera per al 2020 en relació amb els gasos d’efecte hivernacle 

és d’un 17,5% respecte del 2008; si es considera únicament el sector mu-

nicipal, s’assoleix una reducció del 23,5%. 

En matèria d’energies renovables la quantificació és més complexa, ja que 

requereix considerar el mix de generació espanyol/català i l’autoconsum 

elèctric, a més de l’increment del 100% que representa l’aplicació dels 

projectes del PECQ en relació amb el 2008. Concretament, hi ha 14 pro-

jectes del PECQ (sector de la generació d’energies renovables i de règim 

especial) que impliquen un estalvi d’energia primària de 280.000 MWh/any 

i 3.525 MWh/any d’estalvi d’energia final. Per valorar-ho en relació única-

ment al sector munici pal caldria tenir en compte que, respecte al 2008, els 

projectes del Programa municipal del PECQ relacionats amb les energies 

renovables incrementen en un 500%.
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Finalment, la valoració de l’eficiència energètica a partir dels objectius 

del Pacte d’Alcaldes es pot fer per mitjà de l’indicador intensitat, mesurat 

en Wh/€. En aquest sentit, respecte al 2008 s’assoleix un 11,4%. Pel que 

fa a aquest paràmetre, però, no es disposa de dades per a fer l’estimació 

paral·lela sobre el sector municipal. Els resultats d’aquesta avaluació s’ex-

pressen en els esquemes, taules i gràfics que hi ha a continuació.

Globalment, s’observa una concentració significativa de projectes que 

presen ten certa focalització en energia i canvi climàtic, i pocs focalitzats 

en la qualitat de l’aire, ja que se situen pròxims a l’eix que correspon a 

l’estalvi d’emissió d’NOx 0%. 

En aquest eix, hi trobem un conjunt de mesures relacionades amb l’estalvi 

energètic en el sec tor públic (50-80% estalvi energia primària) així com 

també algunes mesures relacionades amb les energies renovables (50-

70% d’estalvi d’energia primària, 35-50% d’estalvi d’emissions de GEH, 0% 

d’es talvi d’NOx) i la indústria (entorn del 50% d’estalvi d’energia primària, 

50% d’estalvi de GEH, 0-10% d’estalvi d’NOx). 

Les mesures més centrades en el vector de qualitat de l’aire són les del 

trans port. Així, trobem mesures de gestió del transport en l’eix 10-30% 

d’estalvi d’emissió d’NOx i en l’eix del 80% d’estalvi energètic (com és 

el cas de la reducció del trànsit en buit, la redistribució del trànsit de 

mercaderies o la tarifació variable en funció de l’ocupació), i mesures 

d’ambientalització del transport més relacionades amb la implantació de 

combustibles més nets (reducció de l’ús del gasoil, foment del vehicle 

elèctric, ambientalització de la flota municipal, i control de les emissions 

dels vehicles més contaminants i anàlisi d’alternatives d’intervenció sobre 

el trànsit cercant els consensos per a aplicar-les).

Destaca també la presència d’alguns projectes que surten del triangle 

i que, per tant, no representen un estalvi sinó una aportació. És el cas 

dels projectes XAR1 (Central de generació d’Energies Zona Franca – Gran 

Via l’Hospitalet) i IND1 (Empreses de serveis energètics al sector indus-

trial), que representen una emissió d’NOx. Tanma teix, cal recordar que, 

en aquest exercici, no es compara l’efectivitat de les mesures, sinó els 

objectius que s’han tingut en compte. 

S’observa, per tant, de manera general, com molts projectes que contribu-

eixen a un estalvi d’energia primària també aporten un estalvi d’emissions 

de GEH, malgrat que això no va as sociat a l’estalvi d’emissions d’NOx. La 

qualitat de l’aire és un vector que exigeix mesures concretes (especial-

ment en el sector del transport) i, sovint, aques tes no comporten uns ob-

jectius energètics i de canvi climàtic.

El sector que més influeix sobre la qualitat de l’aire és el del trans port, el 

qual també té un impacte significatiu sobre els objectius energètics i de 

canvi climàtic, tot i que en una proporció inferior. Mentre que els edificis 

pú blics, l’enllumenat i el residencial tenen un component d’incidència su-

perior en termes d’energia que de GEH, altres sectors com la indústria, els 

serveis públics i la generació d’energies renovables tenen un component 

més gran en GEH que en energia.

Amb relació a l’objectiu energètic, els principals contribuents són, a més 

del transport, el sector xarxes i el sector d’edificis públics. Dos sectors 

contribueixen clarament al consum d’energia enlloc de fer-ho a l’estalvi, 

com són els comerços i els serveis i les flotes de vehicles públics.

Pel que fa a l’objectiu de reduir les emissions de GEH, els sectors del trans-

port i les xarxes aporten de manera anàloga a l’energia un estalvi signifi-

catiu de GEH. Com a tercer contri buent apareix el sector industrial, davant 

del d’edificis públics.
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FIGURA 264 | ESQUEMA D’UBICACIÓ DE LES MESURES EN EL CONTEXT DELS 
TRES VECTORS BÀSICS DEL PECQ
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FIGURA 265 | REDUCCIÓ I INCREMENT D’ENERGIA FINAL, GEH I EMISSIONS 
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TAULA 87 | OBJECTIUS QUANTITATIUS FIXATS PER AL 2020 EN ELS NOUS PRO-
JECTES DEL PECQ

Objectius fixats fins al 2020 - Energia

Objectiu PECQ - 2020
(% respecte 2008)

Reduir el consum d’energia final de tota la ciutat -9,90 %

Reduir el consum d’energia final per habitant del sector 
municipal

-18,50 %

Incrementar la generació d’energia local en RE 38,00 %

Augmentar la generació local d’electricitat amb energies 
renovables

2,00 x vegades

Biogàs + Biomassa 1,60 x vegades

Fotovoltaica + minieòlica 4,40 x vegades

Objectius fixats fins al 2020 - Gasos d’efecte hivernacle (GEH)

Objectiu PECQ - 2020
(% respecte 2008)

Reduir les emissions de GEH per habitant mantenint unes 
emissions per habitant similars al 2008 (mix elèctric de 
Catalunya)

-17,50
-

%

Reduir les emissions de GEH per habitant (mix elèctric de 
Catalunya)

-12,60
-

%

Reduir les emissions de GEH per habitant del sector públic 
(mix elèctric de Catalunya)

-23,50 %

Objectius fixats fins al 2020 - Qualitat de l’aire

Objectiu PECQ - 2020
(% respecte 2008)

Reduir les emissions d’NOx -26,00 %

Reduir les emissions de PM10 -39,00 %

FIGURA 266 | RELACIÓ ENTRE VALORS 2008, OBJECTIUS PECQ I OBJECTIUS 
DELS PROJECTES PECQ NOUS EN TERMES D’ENERGIA
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FIGURA 267 | RELACIÓ ENTRE VALORS 2008, OBJECTIUS PECQ I OBJECTIUS 
PROJECTES PECQ NOUS EN TERMES D’ENERGIES RENOVABLES
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FIGURA 268 | RELACIÓ ENTRE VALORS 2008, OBJECTIUS PECQ I OBJECTIUS 
PROJECTES PECQ NOUS EN TERMES DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

� Objectiu nous projectes PECQ � Objectiu PECQ� Barcelona 2008
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FIGURA 269 | RELACIÓ ENTRE VALORS 2008, OBJECTIUS PECQ I OBJECTIUS 
PROJECTES PECQ NOUS EN TERMES DE QUALITAT DE L’AIRE

� Objectiu nous projectes PECQ � Objectiu PECQ� Barcelona 2008
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TAULA 88 | RELACIÓ DE PROJECTES DEL PECQ

EL SECTOR RESIDENCIAL

RES1 Visualitzador de consum a les llars.

RES2 Mecanisme de seguiment integral de l’aplicació de mesures d’eficiència energètica en el sector 
de l’habitatge.

RES 3 Proposta d’un marc normatiu de millora energètica en la rehabilitació d’edificis.

RES4 Millora de l’eficiència energètica en la reforma d’habitatges.

EL SECTOR INDUSTRIAL

IND1 Empreses de serveis energètics al sector industrial.

IND2 Acord amb altres entitats per l’eficiència energètica al sector Industrial.

IND3 Sistemes de gestió de l’eficiència energètica al sector industrial.

IND4 Augmentar l’eficiència energètica en els processos de producció.

IND5 Fomentar la cogeneració al sector industrial.

IND6 Assecatge de llots per a l’aprofitament energètic.

IND7 Energia solar fotovoltaica en cobertes industrials.

IND8 Separació d’ampolles tintades i incolores per a millorar el rendiment de les foses.

IND9 Estalvi energètic en cabines de pintura dels petits/mitjans tallers de pintura de xapa de vehicles.

EL SECTOR XARXES

XAR1 Central de Generació d’Energies Zona Franca - Gran Via L’Hospitalet.

XAR2 Extensió a La Sagrera de la Xarxa de DHC

XAR3 Sistema d’informació sobre la xarxa i la qualitat dels serveis energètics (electricitat i gas).

XAR4 Programa informàtic de suport al seguiment de la infraestructura elèctrica.

XAR5 Actualització del protocol de comunicació d’incidents en el subministrament elèctric i de gas.

XAR6 Incentivar la connexió del sector habitatge a xarxes de DH&C.

XAR7 Programa de comunicació per a promocionar la instal·lació de sistemes microCHP en substitucions 
d’instal·lacions tèrmiques antigues.

EL SECTOR COMERCIAL I SERVEIS

COM1 Crear un marc regulador per a l’ús de calefacció/climatització en el sector comercial i serveis.

COM2 Instal·lació de sistemes de trigeneració a grans hotels per substitució de maquinària en renovació 
d’instal·lacions ordinàries obsoletes.

COM3 Incentivar la instal·lació de sistemes solars tèrmics en poliesportius actuals.

COM4 Instal·lació de sistemes de microcogeneració a poliesportius.

COM5 Implantació a TMB de criteris de sostenibilitat en infraestructures i criteris de compra sostenible de 
productes, a banda d’altres mesures.

COM6 Optimització de la gestió d’energia i aigua a les instal·lacions de TMB.

LA GENERACIÓ RENOVABLE I EL RÈGIM ESPECIAL

ER01 Marc normatiu per a regular la incorporació de sistemes FV a la ciutat.

ER02 Comprovar el correcte manteniment/funcionament d’instal·lacions solars derivades de la OST.

ER03 Proposta per a simplificar els tràmits de connexió de petites instal·lacions d’ER.

ER04 Promocionar instal·lacions FV de petita potència en terrats comunitaris.

ER05 Estudi de diagnosi i anàlisi de les IEST.

ER06 Promocionar instal·lacions FV de mitjana i gran potència amb esquemes participats.

ER07 Estudi del potencial d’energia solar tèrmica a Barcelona.

ER08 Guia de rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques.

ER09 Adequació del text de l’Ordenança solar tèrmica.

ER10 Plataforma oberta de monitoratge d’instal·lacions solars tèrmiques.

ER11 Estudi de viabilitat de l’esquema d’explotació per tercers per a instal·lacions solars tèrmiques.

ER12 Gestor integral de les ordenances solars (GIOS).

ER13 Projecte pilot d’implantació de minieòlica en terrats.

ER14 Projecte pilot d’implantació de minieòlica en zones industrials.

EL SECTOR TRANSPORT

TR01 Control d’emissions dels vehicles més contaminants i anàlisi d’alternatives d’intervenció sobre el 
trànsit, cercant els consensos per a aplicar-les.

TR02 Acords sectorials per a reduir l’ús del gasoil a les flotes de vehicles.

TR03 Etiqueta ambiental que premiï els cotxes menys contaminants.

TR04 Redisseny de la distribució de mercaderies.

TR05 Afavorir la introducció de noves tecnologies menys contaminants com la moto elèctrica o híbrida 
endollable.

TR06 Reducció de la circulació de taxis en buit.

TR07 Prova pilot de la gestió del trànsit amb control semafòric i criteris ambientals.

TR08 Model de xarxa de bus de TMB més eficient.

TR09 Continuar les polítiques de TMB de renovació de la flota d’autobusos per tecnologies menys con-
taminants.

TR10 Millorar la infraestructura viària i de mobiliari urbà de les parades de TMB.

TR11 Flotes de bicicletes elèctriques a les empreses en substitució de motos.

TR12 Afavorir la introducció de combustibles més nets a les estacions de servei.

TR13 Gestió de la neteja amb aigua freàtica dels vials amb més trànsit per a reduir la resuspensió de 
partícules.

TR14 Xarxa de punts públics de recàrrega per a vehicles elèctrics.
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TR15 Acord per arribar a una tarifació variable segons ocupació i tipus de vehicle a les entrades de 
peatge de Barcelona.

TR16 Promoure la realització dels cursos de conducció eficient i econòmica.

TR17 Revisió i aplicació del Pla estratègic de la bicicleta a Barcelona.

TR18 Projectes del Pla de mobilitat urbana [PMU] de Barcelona.

EL SECTOR RESIDUS

RSU1 PROGREMIC 2007-2012 (Programa de gestió de residus municipals a Catalunya).

RSU2 PMGRM 2009-2016 (Programa metropolità de residus municipals). Ponderat a Barcelona.

RSU3 Possible ampliació de la capacitat de determinades instal·lacions en el període a partir del 
2017/2019. Ponderat a Barcelona.

EL SECTOR GENERAL

GE01 Seguiment del PECQ i Observatori d’energia de la ciutat.

GE02 Observatori de l’inventari d’emissions locals de Barcelona i de la seva dispersió

GE03 Informació en temps real de la qualitat de l’aire actual i previsions.

GE04 Web del PECQ.

GE05 Programa de sensibilització i comunicació sobre l’energia, el consum i els seus efectes ambientals.

GE06 Viabilitat de definir un marc normatiu i fiscal favorable per a assegurar la màxima eficiència ener-
gètica en els edificis segons usos.

GE07 Acord entre administracions per al seguiment conjunt de les certificacions energètiques d’edificis.

GE08 Ambientalització d’obres per a reduir les emissions de contaminants.

GE09 Criteris d’eficiència energètica i ambiental en els nous projectes urbans.

GE10 Estudi estratègic i d’adaptació al canvi climàtic de la ciutat de Barcelona.

GE11 Assessor energètic d’estalvi per a les llars i locals comercials.

GE12 Consums acarats, plataforma comparativa de consums energètics i d’impacte ambiental.

GE13 Prova pilot de materials constructius fotocatalítics per a reduir la presència de NOx a l’aire.

GE14 Programa educatiu d’intercanvi d’experiències i ràtios de consum i emissions a les escoles.

EDIFICIS PÚBLICS

PU01 Aplicar la mesura de Govern d’estalvi i eficiència en edificis municipals.

PU02 Dur a terme la Taula de treball d’estalvi energètic i la figura del gestor energètic de les instal·lacions 
municipals

PU03 Redactar el protocol d’edificació municipal i recepció d’edificis.

PU04 Redactar el protocol de comunicació, conscienciació i bones pràctiques.

PU05 Implantar sistemes de monitoratge a les instal·lacions municipals

PU06 Implantar mesures d’estalvi i eficiència energètica a les instal·lacions municipals.

PU07 Implantar sistemes de generació tèrmica d’alta eficiència.

PU08 Implantar mesures d’energies renovables.

PU09 Difondre la implantació d’empreses de serveis energètics a les instal·lacions municipals.

PU10 Fomentar la compra verda d’energia.

PU11 Recollida, centralització i tractament de les dades de consums energètics municipals en l’Obser-
vatori de l’Energia.

PU12 Projecte pilot d’un sistema de generació de fred per concentració solar.

PU13 Projecte pilot d’instal·lació de concentració solar per a la producció d’electricitat.

SERVEIS PÚBLICS

SE01 Millora de l’eficiència energètica de les fonts ornamentals.

SE02 Continuació de la substitució de semàfors d’incandescència per semàfors LED.

SE03 Instal·lació de 8 MW de FV sobre equipaments i altres espais municipals.

ENLLUMENAT PÚBLIC

EN01 Modernització i millora de les instal·lacions d’enllumenat públic.

EN02 Mesures de descontaminació de l’enllumenat públic.

FLOTES VEHICLES PÚBLICS

FL01 Ambientalització de flotes municipals.

FL02 Difusió de les tecnologies actuals (combustibles renovables, vehicles híbrids, etc.) i potenciació de 
recursos professionals i de coneixement en el sector de la tecnologia energètica a les persones 
encarregades de l’adquisició de vehicles per a la flota municipal.

FL03 Estudi de viabilitat de l’ús del biogàs generat als ecoparcs de Barcelona i a l’abocador clausurat del 
Garraf per a propulsar la flota municipal.

FL04 Programa de racionalització de la mobilitat interna municipal.

FL05 Desplegament d’una nova contracta de neteja amb flota de vehicles ambientalitzada.
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6.2.2 - LA PRIORITZACIÓ AMBIENTAL DE LES 
ACTUACIONS

Els grups de projectes

Un cop avaluats els projectes del PECQ amb relació als seus objectius, 

cal definir una jerarquia de prioritats des del punt de vista ambiental. En 

aquest sentit, s’identifiquen tres nivells d’importància i prioritat: els pro-

jectes que són essencials per la seva instrumentalitat o funcionalitat, els 

que ho són per la coherència i continuïtat amb les actuacions dutes a ter-

me fins ara, i els que ho són per l’assoliment individual de cadascun dels 

objectius del Pla (energia, qualitat de l’aire i canvi climàtic).

PROJECTES ESSENCIALS PER LA SEVA INSTRUMENTALITAT/FUNCI-
ONALITAT
En aquest apartat es fa referència especialment als projectes del Pla 

que s’inclouen en els programes d’informació i comunicació, educació i 

demanda en el consum. El conjunt de projectes són els següents:

 - GE04. Web del PECQ.

 - GE05. Programa de sensibilització i comunicació sobre l’energia, el 

consum i els seus efec tes ambientals.

 - PU04. Redactar el protocol de comunicació, conscienciació i bones 

pràctiques.

 - FL02. Difusió de les tecnologies actuals (combustibles renovables, vehi-

cles híbrids, etc.) i potenciació de recursos professionals i de coneixe-

ment en el sector de la tec nologia energètica a les persones encarre-

gades de l’adquisició de vehicles per a la flota municipal.

 - TR03. Etiqueta ambiental que premiï els cotxes menys contaminants.

 - GE13. Consums acarats, plataforma comparativa de consums energè-

tics i impacte ambien tal.

 - GE15. Programa educatiu d’intercanvi d’experiències i ràtios de con-

sum i emissions a les escoles.

 - TR06. Promoure la celebració dels cursos de conducció eficient i eco-

nòmica.

 - RES1. Visualitzador de consum a les llars.

 - GE12. Assessor energètic d’estalvi per a les llars i locals comercials.

PROJECTES DESTACATS PER LA COHERÈNCIA I CONTINUÏTAT DE 
LES ACTUACIONS
Aquest àmbit inclou els projectes que, malgrat que la majoria no esti-

guin entre els més destacats pel seu efecte sobre el consum energètic, 

el canvi climà tic o la qualitat de l’aire, ni formin part dels projectes 

estructurals per la seva funcionalitat en educació o sensibilització, cal 

incloure’ls en el conjunt de projectes prioritaris. En conjunt, aquests 

projectes representen un estalvi d’energia final de 8.580 MWh/any, una 

reducció de GEH de 5.531.150 kg/any i una reducció de 97.470 kg/any 

d’NOx.

 - ENO2. Mesures de descontaminació de l’enllumenat públic.

 - ERO2. Comprovar el correcte manteniment/funcionament d’instal-

lacions solars derivades de l’OST.

 - FL01. Ambientalització de les flotes municipals.

 - FL05. Desplegament d’una nova contracta de neteja amb flota de vehi-

cles ambientalitzada.

 - RES3. Proposta d’un marc normatiu de millora energètica en la rehabi-

litació d’edificis.

 - RES4. Millora de l’eficiència energètica en la reforma d’habitatges.

 - SEO2. Continuació de la substitució de semàfors d’incandescència per 

semàfors LED.

 - TRO2. Acords sectorials per a reduir l’ús del gasoil a les flotes de ve-

hicles.

PROJECTES ESSENCIALS PER L’ASSOLIMENT INDIVIDUAL DELS OB-
JECTIUS DEL PECQ
A partir d’haver analitzat quins projectes destaquen en cadascun dels 

paràmetres econòmics54, energètics i ambientals, s’ha elaborat la rela-

ció de projectes següent. Els valors representen el percentatge d’apor-

tació de cadascun dels projectes en relació amb el valor global cada 

paràmetre.

54. S’utilitzen els paràmetres “Δ cost € total/kg CO2eq reduït” i “Δ cost € ajuntament/
kg CO2eq reduït” fent referència al sobrecost que representa aplicar aquesta mesura en 
relació al que es faria si aquesta no s’apliqués. Els termes utilitzats no són econòmics, 
sinó del que costa a través d’aquesta mesura reduir una tona de CO2eq.
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TAULA 89 | RELACIÓ DE PROJECTES ESSENCIALS PER A L’ASSOLIMENT INDIVI-
DUAL DELS OBJECTIUS PRIORITARIS DEL PECQ

ALTRES PROJECTES DESTACATS PER LA SEVA APORTACIÓ AMBI-
ENTAL
En aquest punt es contrasta l’aportació dels diferents projectes respec-

te dels paràmetres següents:

 - Energia:

 - Generació d’energia elèctrica (MWh/any)

 - Estalvi d’energia final total (MWh/any)

 - Estalvi d’energia primària total (MWh/any)

 - Canvi climàtic:

 - Estalvi d’emissions de GEH

 - Qualitat de l’aire:

 - Estalvi d’emissió d’NOx

 - Estalvi d’emissió de PM10

 - Estalvi d’emissió de PM2,5

 - Relació cost econòmic i eficiència:

 - Sobrecost total que representa l’estalvi d’1MWh mitjançant una de-

terminada mesura (Δ€ totals / MWh estalviats al llarg de la vida útil).

 - Sobrecost per a l’Ajuntament que representa l’estalvi d’1 MWh mit-

jançant una de terminada mesura (Δ€ Ajuntament / MWh estalviats 

al llarg de la vida útil).

 - Sobrecost total que representa l’estalvi de l’emissió d’1 t GEH mit-

jançant una determinada mesura (Δ€ TOTAL / kg GEH reduïts al llarg 

de la vida útil).

 - Sobrecost per a l’Ajuntament que representa l’estalvi de l’emissió 

d’1t GEH mitjançant una determinada mesura (Δ€ Ajuntament / kg 

GEH de reducció al llarg de la vida útil).

Energia CO2 i cost reducció Qualitat aire
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COM4. Instal·lació de sistemes de microcogeneració a poliesportius. 12 -11 1 -1 - 3 - -1

EN01. Modernització i millora de les instal·lacions d'enllumenat públic 10 9 4

ER01. Marc normatiu per a regular la incorporació de sistemes FV a la ciutat. 10 4 4 5

IND5. Impulsar la cogeneració al sector industrial. 31 -22 3 1 4 -6

IND8. Separativa de botelles tintades i incolores per millorar el rendiment de les 
foses. 22 9 12 1

PU06. Implantar mesures d'estalvi i eficiència en les instal·lacions municipals 10 7 5 2 3

SE03. Instal·lació de 8 MW de FV sobre equipaments i altres espais municipals. 12 5 5

TR01. Control d'emissions dels vehicles més contaminants. 79 70 74

TR02. Acords sectorials per reduir l’ús del gasoil a les flotes de vehicles 7 2 5 2 9 4 4

TR06. Reducció de la circulació de taxis en buit. 26 9 18 8 5 5

TR13. Gestió de la neteja amb aigua freàtica dels vials amb més trànsit per reduir 
la resuspensió de partícules 16 17

XAR1. Central de Generació d’Energies Zona Franca - Gran Via L’Hospitalet. 19 15 18 14 2 1 -2 -5 -5

XAR2. Extensió a la Sagrera de la Xarxa de DHC 12 8 6 1

Total 84 69 75 73 13 4 88 90 95
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TAULA 90 | CARACTERITZACIÓ DELS NOUS PROJECTES AMB RELACIÓ ALS PARÀMETRES ENERGÈTICS, AMBIENTALS I ECONÒMICS.

Les barres en blau representen l’aportació positiva al paràmetre i les barres en taronja l’aportació negativa.
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COM1 Desenvolupar un marc regulador per l'ús de calefacció/climatització en el sector comercial i serveis

COM2 Instal·lació de sistemes de trigeneració a grans hotels per substitució de maquinària en renovació d’instal·lacions ordinàries obsoletes.

COM3 Incentivar la instal·lació de sistemes solars tèrmics a poliesportius existents.

EN02 Mesures de descontaminació enllumenat públic.

ER02 Assegurar el correcte manteniment/funcionament d'instal·lacions solars derivades del la OST.

ER03 Proposta per simplificar els tràmits de connexió de petites instal·lacions d'ER.

ER04 Promocionar instal·lacions FV de petita potència en terrats comunitaris.

ER05 Estudi de diagnosi i anàlisi de les IEST.

ER06 Promocionar instal·lacions FV de mitjana i gran potència amb esquemes participats.

ER07 Estudi del Potencial d’Energia Solar tèrmica a Barcelona.

ER08 Guia de rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques.

ER09 Adequació del text de l’Ordenança Solar Tèrmica

ER10 Plataforma Oberta de Monitoratge d’instal·lacions Solars Tèrmiques.

ER11 Estudi de viabilitat de l'esquema d'explotació per tercers per a instal·lacions solars tèrmiques.

ER12 Gestor Integral de les ordenances solars (GIOS).
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ER13 Projecte pilot d'implantació de minieòlica en terrats.

ER14 Projecte pilot d'implantació de minieòlica en zones industrials.

FL01 Ambientalització de flotes municipals.

FL02 Difusió de les tecnologies existents i potenciació de recursos professionals i de coneixement en el sector de la tecnologia energètica.

FL03 Estudi de viabilitat de l'ús del biogàs generat als ecoparcs de Barcelona i a l'abocador clausurat del Garraf per propulsar la flota municipal.

FL04 Programa de racionalització de la mobilitat interna municipal.

FL05 Ambientalització de la contracta de neteja

GE01 Seguiment del PECQ i Observatori d'energia de la ciutat.

GE02 Observatori de l'inventari d'emissions locals de Barcelona i de la seva dispersió.

GE03 Informació en temps real de la qualitat de l'aire actual i previsions.

GE04 Web del PECQ.

GE05 Programa de sensibilització i comunicació sobre l'energia, el consum i els seus efectes ambientals.

GE06 Viabilitat de definir un marc normatiu favorable per a assegurar la màxima eficiència energètica en els edificis segons usos.

GE07 Acord entre administracions pel seguiment conjunt de les certificacions energètiques d'edificis.

GE08 Ambientalització obres per reduir les emissions de contaminants.

GE09 Criteris d'eficiència energètica i ambiental en els nous projectes urbans.

GE10 Estudi estratègic i d'adaptació al canvi climàtic de la ciutat de Barcelona.

GE11 Assessor energètic d'estalvi per a les llars i locals comercials.

GE12 Consums acarats, plataforma comparativa de consums energètics i d'impacte ambiental.

GE13 Prova pilot de materials constructius fotocatalítics per reduir la presencia de NOx a l'aire.

GE14 Programa educatiu d'intercanvi d'experiències i ratis de consum i emissions a les escoles.

IND1 Empreses de serveis energètics al sector industrial.

IND2 Acord amb altres entitats per l'eficiència energètica al sector Industrial.

IND3 Sistemes de gestió de l’eficiència energètica al sector industrial.

IND4 Augmentar l’eficiència energètica en els processos de producció.

IND6 Assecatge de llots per a l’aprofitament energètic.

IND7 Energia solar Fotovoltaica a cobertes industrials.

IND9 Estalvi energètic en cabines de pintura dels petits/mitjans tallers de pintura de xapa de vehicles.

PU01 Aplicar la mesura de Govern d'estalvi i eficiència en edificis municipals.

PU02 Desenvolupar la Taula de treball d'estalvi energètic i la figura del gestor energètic de les instal·lacions municipals.

PU03 Redactar el protocol d'edificació municipal i recepció d'edificis.
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PU04 Redactar el protocol de comunicació, conscienciació i bones pràctiques.

PU05 Implantar sistemes de monitoratge en les instal·lacions municipals - Sistemes de Gestió Energètica (SGE).

PU07 Implantar sistemes de generació tèrmica d'alta eficiència.

PU08 Implantar mesures d'energies renovables.

PU09 Difondre la implantació d'empreses de serveis energètics a les instal·lacions municipals.

PU10 Fomentar la compra Verda d'energia.

PU11 Recollida, centralització i tractament de les dades de consums energètics municipals en L'Observatori de l'Energia.

PU12 Projecte pilot d'un sistema de generació de fred per concentració solar.

PU13 Projecte pilot d'instal·lació de concentració solar per a la producció d'electricitat.

RES1 Visualitzador de consum a les llars.

RES2 Mecanisme de seguiment integral de l'aplicació de mesures d'eficiència energètica en el sector habitatges.

RES3 Proposta d'un marc normatiu de millora energètica en la rehabilitació d'edificis

RES4 Millora de l'eficiència energètica en la reforma d'habitatges.

RSU3 Possible ampliació de la capacitat de determinades instal·lacions en el període 2011-2020

SE01 Millora de l'eficiència energètica de les fonts ornamentals.

SE02 Continuació de la substitució de semàfors d’incandescència per semàfors LED.

TR03 Etiqueta ambiental que premiï els cotxes menys contaminants.

TR04 Redisseny de la distribució de mercaderies.

TR05 Afavorir la introducció de noves tecnologies menys contaminants com la moto elèctrica o híbrida endollable.

TR07 Prova pilot de la gestió del trànsit amb control semafòric amb criteris ambientals.

TR10 Millorar la infraestructura viària i de mobiliari urbà de TMB

TR11 Flotes de bicicletes elèctriques a les empreses en substitució de motos.

TR12 Afavorir la introducció de combustibles més nets a les estacions de servei.

TR14 Xarxa de punts de recàrrega públics per vehicles elèctrics.

TR16 Promoure la realització dels cursos de conducció eficient i econòmica.

TR17 Revisió i Aplicació del Pla Estratègic de la Bicicleta a Barcelona.

XAR3 Sistema d’informació sobre la xarxa i la qualitat dels serveis energètics (electricitat i gas).

XAR4 Programa informàtic de suport al seguiment de la infraestructura elèctrica.

XAR5 Actualització del protocol de comunicació d’incidents en el subministrament elèctric i de gas.

XAR6 Incentivar la connexió del sector habitatge a xarxes de DH&C.

XAR7 Programa de comunicació per promocionar la instal·lació de sistemes microCHP en substitucions d'instal·lacions tèrmiques antigues.
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TAULA 91 | CARACTERITZACIÓ DELS PROJECTES ESSENCIALS PER A LA CONSECUCIÓ DELS TRES OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PECQ AMB RELACIÓ ALS PARÀMETRES 
ENERGÈTICS, AMBIENTALS I ECONÒMICS

Les barres en blau representen l’aportació positiva al paràmetre i les barres en taronja l’aportació negativa.
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COM4 Instal·lació de sistemes de microcogeneració a poliesportius.

EN01 Modernització i millora de les instal·lacions d'enllumenat públic

ER01 Marc normatiu per a regular la incorporació de sistemes FV a la ciutat.

IND5 Impulsar la cogeneració al sector industrial.

IND8 Separativa de botelles tintades i incolores per millorar el rendiment de les foses.

PU06 Implantar mesures d'estalvi i eficiència en les instal·lacions municipals

SE03 Instal·lació de 8 MW de FV sobre equipaments i altres espais municipals.

TR01 Control d'emissions dels vehicles més contaminants.

TR02 Acords sectorials per reduir l’ús del gasoil a les flotes de vehicles

TR06 Reducció de la circulació de taxis en buit.

TR13 Gestió de la neteja amb aigua freàtica dels vials amb més trànsit per reduir la resuspensió de partícules

XAR1 Central de Generació d’Energies Zona Franca - Gran Via L’Hospitalet.

XAR2 Extensió a la Sagrera de la Xarxa de DHC
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A banda d’aquests tretze projectes essencials, cal esmentar també al-

tres projec tes amb aportacions substancials energèticament i ambiental. 

Havent vist com els projectes essencials signifiquen més del 80% de la 

generació d’energia elèctrica i de la reducció d’emissions contaminants 

d’efecte en la qualitat de l’aire, els projectes destacats en segon terme 

aniran dirigits a l’estalvi energètic i l’estalvi d’emissions de CO2. 

En aquest sentit, cal destacar els quatre projectes següents:

GE11. Assessor energètic d’estalvi per a les llars i locals comercials.

PU05. Implantar sistemes de monitoratge a les instal·lacions munici-

pals.

TR05. Afavorir la introducció de noves tecnologies menys contami-

nants com la moto elèc trica.

IND4. Augmentar l’eficiència energètica en els processos de producció.

L’execució d’aquests projectes permetrà un 22% més d’estalvi d’ener-

gia final, un 12% més d’estalvi d’energia primària i un 11% més d’estalvi 

d’emissions de CO2. Amb l’execució dels projectes essencials i aquests 

quatre projectes s’arribaria a assolir més del 85% de l’estalvi energètic i un 

84% d’estalvi d’emissions de CO2 dels projectes nous del PECQ. 

Síntesi dels projectes prioritaris

A continuació es resumeixen els 33 projec tes prioritaris, i s’identifiquen 

els motius pels que destaca cada projecte. Cal recor dar que aquesta no 

és una llista numerada i ordenada se gons la seva rellevància o implicació 

ambiental sinó un conjunt de projectes destacats respecte del conjunt de 

nous projectes del PECQ feta des del punt de vista ambiental d’acord amb 

l’anàlisi anterior. Els projectes es troben ordenats per sectors.

Alguns dels projectes compleixen una doble funció. Hi ha 7 pro jectes 

(EN01, GE12, IND4, PU05, PU06, TR02, TR05) que, d’una banda, tenen una 

valoració quantitativa significativa en els objectius d’energia, canvi climà-

tic o qualitat de l’aire i, de l’altra, tenen una funció estructural pel seu valor 

pedagògic, o de sensibilització, o bé pre senten continuïtat a les actuacions 

i la política ambiental duta a terme fins ara.
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TAULA 92 | RESUM DE LA PRIORITZACIÓ DE PROJECTES DES DEL PUNT DE VISTA AMBIENTAL
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COM4. Instal·lació de sistemes de microcogeneració a poliesportius.

EN01. Modernització i millora de les instal·lacions d'enllumenat públic

EN02. Mesures de descontaminació enllumenat públic.

ER01. Marc normatiu per a regular la incorporació de sistemes FV a la ciutat.

ER02. Assegurar el correcte manteniment/funcionament d'instal·lacions solars derivades del la OST.

FL01. Ambientalització de flotes municipals.

FL02. Difusió de les tecnologies existents (combustibles renovables, vehicles híbrids, etc.) i potenciació de recursos professionals 
i de coneixement en el sector de la tecnologia energètica a les persones encarregades de l’adquisició de vehicles per la flota municipal.

FL05. Ambientalització de la contracta de neteja

GE04. Web del PECQ

GE05. Programa de sensibilització i comunicació sobre l’energia, el consum i els seus efectes ambientals

GE12. Assessor energètic d’estalvi per a les llars i locals comercials

GE13. Consums acarats, plataforma comparativa de consums energètics i impacte ambiental

GE15. Programa educatiu d’intercanvi d’experiències i ratis de consum i emissions a les escoles

IND4. Augmentar l'eficiència energètica en els processos de producció

IND5. Impulsar la cogeneració al sector industrial.

IND8. Separativa de botelles tintades i incolores per millorar el rendiment de les foses.

PU04. Redactar el protocol de comunicació, conscienciació i bones pràctiques

PU05. Implantar sistemes de monitoratge en les instal·lacions municipals

PU06. Implantar mesures d'estalvi i eficiència en les instal·lacions municipals

RES1. Visualitzador de consum a les llars

RES3. Proposta d'un marc normatiu de millora energètica en la rehabilitació d'edificis

RES4. Millora de l'eficiència energètica en la reforma d'habitatges.

SE02. Continuació de la substitució de semàfors d’incandescència per semàfors LED.
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SE03. Instal·lació de 8 MW de FV sobre equipaments i altres espais municipals.

TR01. Control d'emissions dels vehicles més contaminants.

TR02. Acords sectorials per reduir l’ús del gasoil a les flotes de vehicles.

TR03. Etiqueta ambiental que premiï els cotxes menys contaminants

TR05. Afavorir la introducció de noves tecnologies menys contaminants com la moto elèctrica

TR06. Reducció de la circulació de taxis en buit.

TR13. Gestió de la neteja amb aigua freàtica dels vials amb més trànsit per reduir la resuspensió de partícules

TR16. Promoure la realització dels cursos de conducció eficient i econòmica

XAR1. Central de Generació d’Energies Zona Franca - Gran Via L’Hospitalet.

XAR2. Extensió a la Sagrera de la Xarxa de DHC

Es destaquen en color verd-taronja-morat els projectes que destaquen per la important aportació que fan al compliment dels objectius indivi duals energia-qualitat de l’aire-

canvi climàtic respectivament. El mateix color més suau s’utilitza per a marcar els projectes que complementen els comentats en el compliment dels objectius. A la quarta 

columna, es mostren en blau els projectes que tenen una funcionalitat o instrumentalitat essencial intrínseca al Pla, al seu desenvolupament o a la seva transmissió a la pobla-

ció. En color rogenc es mostren els projectes que destaquen per la pròpia cohe rència de l’Administració amb relació a la política ambiental i actuacions dutes a terme fi ns ara.
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6.2.3 - LES DIRECTRIUS I RECOMANACIONS

Malgrat que tots els projectes de l’estratègia d’actuació es porten a terme 

amb uns objectius ambientals determinats que es preveu assolir amb la 

seva execució total, el PECQ es desenvolupa amb un horitzó a deu anys 

vista durant els quals el context pot canviar en tots els àmbits. 

A continuació es planteja un conjunt de directrius i recomanacions que 

poden ser útils en cas que els informes de segui ment posin de manifest 

tendències diferents a les esperades a l’hora de complir els objectius per 

al 2020, tant si és perquè els projectes no tenen l’efecte estimat, com si 

és perquè el context ambiental o energètic canvia de manera extrema 

(situacions extremes contaminació, pics de consum d’energia, peak oil, 

etc.) i requereix haver d’aplicar mesures noves.

Iniciatives proposades al llarg del procés d’elaboració del PECQ 
però no incloses en els pro jectes

 - Segell d’eficiència de l’Agència d’Energia de Barcelona. Segell que ca-

taloga l’eficiència energètica (l’estalvi econòmic) a les llars.

 - Showroom AEB. Espai per a experimentar les millors pràctiques en con-

sum energètic.

 - Seguiment de la tecnologia de la pila de combustible.

 - Flotes de bicicletes per a empreses.

 - Incentivar els sistemes de videoconferència a les empreses o espais 

compartits públics.

 - Pla renova’t municipal d’electrodomèstics a la llar.

 - Introducció de criteris d’eficiència energètica i energies renovables en 

la rehabilitació de mercats municipals.

 - Implantació de sistemes solars tèrmics en centres de treball de parcs 

i jardins.

Possibilitat de fer els projectes del PECQ més ambiciosos des del 
punt de vista ambiental

 - RES2 – Subvencionar auditories energètiques i l’actuació d’un assessor 

energètic especial ment en els edificis més antics o amb més demanda 

energètica. Distribució territorial de subvencions segons necessitats de 

remodelació energètica de cada barri.

 - RES4 – Ordenança municipal que incentivi l’eficiència energètica en els 

habitatges de llo guer. Estudiar possibles mesures com: fer auditories 

energètiques obligatòries i ne cessitats d’adjuntar-les als contractes de 

lloguer, exigir mínims d’eficiència energètica per al lloguer d’habitat-

ges, etc.

 - IND7 – Energia solar fotovoltaica en cobertes d’aparcaments en super-

fície (ex. dessalinit zadora Llobregat).

 - IND8 – Retorn als sistemes de Dipòsit-Devolució-Retorn (DDR) per a es-

talviar energia i po tenciar la reutilització d’envasos. No només s’acon-

seguirà la separació d’ampolles tintades i incolores sinó que es mini-

mitzaran les necessitats de fondre envasos i tor nar-los a construir.

 - COM – Regulació de l’aire condicionat en edificis i vehicles de trans-

port públic. Limitar la diferència tèrmica (ex. metro carrer-andana-tren). 

Amb relació a les oficines, fer un estudi multicriterial sobre la neces-

sitat de tancar tots els llums durant la nit sense generar un problema 

per a la seguretat.

 - TR01 – Treballar amb centres vinculats a la Inspecció Tècnica de Vehi-

cles (ITV) per po der incidir sobre els vehicles que no passen l’ITV per 

problemes de contaminació, tal com queda registrat. Transformar l’ITV 

en ITAV (Inspecció Tècnica i Ambiental de Vehicles) per tal d’assegurar 

que els vehicles circulants tenen les mínimes emissions possibles se-

gons tipus de vehicle i antiguitat. Ús de radars ambientals, incorporant 

també el component acústic. Incentivar la renovació de camions.

 - TR06 – Estudiar la viabilitat d’implantar taxis col·lectius. Rutes establer-

tes amb de manda en hores puntuals i combinacions complexes amb 

Transport Públic Col·lectiu (ex. trajectes per les rondes). Permet provar 

rutes diverses, valorar la demanda que hi ha i poder definir rutes noves 

en funció de la demanda.
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 - TR06 – Incentivar econòmicament l’ús de les parades de taxis respecte 

l’aturada de ta xis circulants per tal de reduir el consum de combustible 

innecessari (reducció del preu de la baixada de bandera a les parades). 

Implantar més parades de taxis per a poder atendre l’increment de la 

demanda.

 - TR08. Model de xarxa de bus més eficient.

 - Disposar d’informació al mateix transport públic de tots els siste-

mes de trans port (plànol integrat de bus-metro-tramvia-tren i fins i 

tot Bicing i parades de taxi a totes les parades i tots els vehicles de 

transport públic col·lectiu).

 - Implantació de veritables park&ride a les entrades de la ciutat i con-

nexions amb busos BRT.

 - Finalitzar la implantació de l’ibus a totes les parades de transport 

públic.

 - Segregació del trànsit per a afavorir el transport públic col·lectiu. 

Estudiar la possi bilitat de destinar carrers sencers només per al 

transport públic col·lectiu, taxis i serveis. Estudiar la possibilitat de 

fer carrers VAO amb priori tat semafòrica per a afavorir l’increment 

de l’ocupació del vehicle privat a la ciutat.

 - Autobusos semidirectes (ex. Un

 - cada hora que faci el mateix recorregut de cada lí nia però que pari 

a la meitat de les parades).

 - Millora del Bicing per tal d’esdevenir un servei eficient i fiable com-

plementari a la resta de transport públic col·lectiu.

 - TR16 – Ampliar la promoció de cursos de conducció eficient a vehicles 

comercials, ta xis, etc. Incentivar la recerca i tecnologia que permeti 

controlar l’eficiència en la con ducció. Control del consum mitjà de 

combustible dels taxis.

 - EN – Educació i sensibilització amb relació al consum energètic du-

rant les dates de Nadal. Restric ció de l’horari i magnitud de l’enllume-

nat com ha fet visible que reflec teixi la política d’estalvi energètic de 

l’Ajuntament.

Les noves línies d’acció
 - Estudiar la millor manera d’introduir elements de fiscalitat ambiental i 

ener gètica que potenciïn l’estalvi i el consum responsable de recursos.

 - Incentivar el teletreball com a mesura que permet compatibilitzar la 

vida laboral i fami liar, reduir la mobilitat obligada i flexibilitzar els hora-

ris de treball. Iniciar proves pilot de teletreball a temps parcial (1-2 dies 

a la setmana).

 - Potenciar la implantació de cobertes verdes on sigui viable (i no im-

pedeixi la implanta ció d’energia solar), tot afavorint la reducció de la 

demanda energètica i de l’efecte illa de calor urbà, incrementant el 

verd a Barcelona, i millorant la qualitat de l’aire. 

 - En cas que els informes de seguiment mostrin la inviabilitat d’assolir els 

objectius de qualitat plantejats per al 2020, estudiar la possibilitat de 

posar un peatge a l’entrada de la ciutat, juntament amb un park&ride 

que disposi d’una connexió eficient a la xarxa de transport públic i au-

tobusos BRT directes a punts neuràlgics de la ciutat. In centivar aquests 

punts com una estació intermodal i incentivar que els mitjans de trans-

port interurbans facin parada en aquest punt i des d’aquí els usuaris es 

distribueixin per la ciutat amb transport públic.

Aquesta relació, per tant, mostra opcions que aporten flexibilitat a l’ac-

tuació plantejada en el PECQ per mitjà dels projectes. S’afavoreix així el 

compliment dels objectius per al 2020, així com també el compliment dels 

objectius energètics i de qualitat ambiental establerts pels compromisos 

internacionals i la legislació vigent.
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Conclusions 
i reflexions de futur
Les ciutats en un context energètic global canviant

Idea 1 - L’ESCENARI ENERGÈTIC CANVIA: LA CIUTAT S’HI ADAPTA

L’energia impulsa els sistemes urbans. Totes les activitats humanes que 

hi conviuen en depenen. Sense energia, al capdavall, no hi ha ciutat. La 

demanda energètica d’aquests sistemes ha anat augmentant de manera 

ininterrompuda en els darrers decennis a mesura que ho ha fet la seva 

complexitat, i totes les previsions de futur apunten que aquesta tendència 

continuarà amb l’augment progressiu de la població urbana i la metropo-

litanització de les ciutats europees.

Ara bé, l’escenari energètic i socioambiental internacional està canviant. Els 

recursos energètics que durant els darrers decennis han donat resposta a 

una demanda que ha crescut de manera exponencial, s’estan exhaurint o 

resulten ja insuficients per a satisfer unes expectatives mundials allunyades 

encara d’una visió realment sostenibilista de l’ús de l’energia. Alhora, la cons-

tatació dels impactes globals sobre el clima dels gasos d’efecte hivernacle 

associats a l’ús intensiu i a gran escala de recursos d’origen fòssil, així com 

també – i cada vegada amb més detall- dels efectes dels contaminants locals 

sobre la salut de les persones, està accelerant uns canvis que modificaran 

profundament la relació entre els humans i l’energia en els propers anys.

En aquest context, si les ciutats volen mantenir la seva dinàmica i activitat, 

esdevenint encara amb més força el nucli del desenvolupament humà futur, 

han d’adaptar-se de manera ràpida a aquests canvis i assumir la qüestió ener-

gètica –i ambiental derivada- com un dels seus eixos principals d’actuació.

Idea 2 - EFICIÈNCIA, ESTALVI I RECURSOS AUTÒCTONS: LA CIUTAT 
ACTUA

Fer un ús racional dels recursos energètics –és a dir, reduir la intensitat 

i millorant l’eficiència-, permet enfrontar els reptes futurs amb més ca-

pacitat d’adaptació als canvis. Aquesta és la principal alternativa que les 

ciutats tenen a l’abast per a disminuir l’impacte del seu metabolisme.

La tecnologia i, sobretot, l’actitud proactiva dels ciutadans i del conjunt de 

sectors socials i econòmics, tenen un paper capital a l’hora d’internalitzar 

amb èxit l’eficiència en l’activitat urbana quotidiana, individual i col·lectiva. 

Dimensionar els beneficis econòmics i socials que aporta aquesta estratè-

gia converteix l’estalvi en un factor de competitivitat per a les organitzaci-

ons i el conjunt de la ciutat. 

A més de consumidors eficients, els sistemes urbans també poden esde-

venir centres de generació d’energia, tot aprofitant els recursos autòctons 

i les tecnologies d’alta eficiència a què tenen accés. L’energia solar, la co-

generació, l’aprofitament energètic dels residus, els sistemes de district 

heating and cooling o, fins i tot, l’energia eòlica a petita escala, donen a les 

ciutats la possibilitat de reduir la seva dependència energètica exterior i 

diversificar els centres de producció.
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Idea 3 - MOBILITAT SOSTENIBLE I EDIFICIS MÉS EFICIENTS: LA CIUTAT 
PROGRESSA

La mobilitat de les persones i mercaderies, i l’ús dels edificis i equipa-

ments urbans, constitueixen els dos principals centres de consum d’ener-

gia a les ciutats. La concentració d’activitats i persones en un espai limitat 

i, al mateix temps, la configuració de les grans urbs com a nuclis d’atracció 

d’activitats de tot tipus, generen una demanda d’energia que en els dar-

rers anys no ha deixat d’augmentar.

Corregir aquesta tendència exigeix modificar els hàbits de consum i intro-

duir noves tecnologies que permetin avançar cap a un ús més eficient dels 

recursos disponibles. D’una banda, en l’àmbit de la mobilitat de persones 

i mercaderies, ja que les perspectives en el preu i la disponibilitat dels 

recursos d’origen fòssil introdueix factors d’incertesa que cal gestionar 

adequadament. Fomentar els mitjans de transport i sistemes urbans de 

desplaçament més sostenibles ha de ser, en aquest sentit, un dels reptes 

dels governs locals.

De l’altra, en el de la gestió energètica dels edificis i equipaments, atès 

que el sector domèstic i els comerços i serveis han incrementat el seu 

protagonisme en el consum global d’energia arran de la seva demanda 

creixent de climatització i l’increment dels aparells elèctrics i electrònics. 

Prendre consciència dels costos de l’energia i dels seus impactes locals i 

globals ha de constituir, per tant, una prioritat a l’hora de fer de l’estalvi i 

l’eficiència el principal recurs energètic autòcton a les ciutats. 

Idea 4 - QUALITAT DE L’AIRE I CANVI CLIMÀTIC: LA CIUTAT ES RES-
PONSABILITZA

Reduir el consum d’energia té una relació directa amb la reducció de les 

emissions contaminants i dels gasos d’efecte hivernacle, així com dels 

impactes sobre la salut de les persones que viuen a la ciutat. És un fet 

inqüestionable.

Descarbonitzar l’activitat econòmica i productiva de la ciutat -és a dir, dis-

minuir el consum de recursos d’origen fòssil- és un pas imprescindible 

per a millorar la qualitat de l’aire i frenar les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle. Més enllà dels avantatges que aporten l’ús eficient de l’energia 

i l’aprofitament dels recursos energètics autòctons -tant des del punt de 

vista econòmic com de la dependència de països tercers-, són aquests 

dos aspectes sobre els quals s’ha de posar un èmfasi especial, ja que 

contribueixen a crear un entorn urbà més saludable i reduir els impactes 

globals de l’activitat local.

La responsabilitat de les ciutats en matèria energètica no es limita, doncs, 

al seu àmbit territorial, sinó que, com en el cas de la demanda i el consum 

de recursos materials o d’aigua, va més enllà dels seus límits. Els sistemes 

urbans del futur hauran de ser més conscients que mai d’aquest fet evi-

dent i actuar per a reduir-ne la petjada.
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El PECQ: la planificació de les evidències 
i la gestió de les incerteses

En aquest context de canvis en la manera d’entendre l’energia i els seus 

usos en els sistemes urbans, el PECQ 2011-2020 de Barcelona ha estat 

redactat amb l’objectiu que esdevingui una eina flexible i adaptable. Per 

això, requereix un treball constant de verificació i control, tant de l’exe-

cució dels projectes com de l’assoliment dels objectius. Només així pot 

adaptar-se a un context global canviant, i corregir de manera proactiva 

les tendències o situacions no volgudes, motiu pel qual el Pla preveu un 

conjunt d’indicadors que han de facilitar la tasca de seguiment i monito-

rització. 

Vol constituir, doncs, un full de ruta que marqui, a partir del coneixement 

i l’anàlisi global i sectorial, les accions a emprendre per a assolir les fites 

que tota administració local, des de la seva responsabilitat social i am-

biental, s’ha de plantejar actualment a l’hora de planificar i gestionar la 

ciutat; a més, naturalment dels objectius fixats des d’altres institucions 

supramunicipals,

Certament, no es preveu que sigui una tasca senzilla. La cultura de la sos-

tenibilitat planteja reptes importants per a capgirar certes tendències. Per 

això caldrà que l’esforç per avançar cap a una societat més eficient, amb 

menys emissions de gasos d’efecte hivernacle i amb més qualitat de l’aire 

esdevingui un repte col·lectiu compartit. És a dir, construir des de la cor-

responsabilitat. La llavor, sortosament, ja està sembrada, atès que un gran 

nombre de persones, entitats i grups humans porten anys treballant en 

l’àmbit socioambiental i econòmic per posar sobre la taula la necessitat 

d’actuar proactivament en favor d’una nova relació dels humans amb els 

recursos naturals i els ecosistemes.

A l’hora d’elaborar un document estratègic com el PECQ és fonamental, 

però, determinar com es tracten les qüestions que són incipients en el 

panorama global -i, per tant, no poden quedar al marge de la reflexió i 

l’anàlisi-, però alhora no se’n té encara prou coneixement com per a in-

corporar-les en l’escenari de base del procés de planificació. La resiliència 

dels sistemes urbans o els impactes futurs de la filosofia del decreixement 

econòmic, d’una banda, i la valoració dels serveis ambientals, el càlcul 

de l’energia grisa de la ciutat i els fluxos energètics associats als recur-

sos materials que consumeix la ciutat o el coneixement dels processos 

d’adaptació al canvi climàtic, de l’altra, són qüestions que tenen encara 

poc ressò, però que caldrà tenir en compte en futures revisions del Pla. 

És evident que la incertesa és inherent a qualsevol tipus de pla. La plani-

ficació estableix objectius i unes propostes concretes d’actuació en un 

determinat marc temporal. És precisament aquesta temporalitat la que ha 

d’integrar cert grau d’incertesa, sobretot a mitjà i llarg termini ja que, en 

cap cas, es poden preveure els canvis sobtats i el seu impacte en els cicles 

econòmics. Els factors d’escala global són difícilment controlables i poden 

modificar substancialment les previsions fetes en els plans. Aquesta rea-

litat és, doncs, una mancança, però alhora pot ser considerada com una 

virtut de l’exercici de planificació. 

En el cas concret del PECQ, en tractar-se d’un document que aglutina al-

tres plans de ciutat també n’ha de tenir en compte la lògica i les pròpies 

incerteses. La planificació estableix línies i tendències de futur, però la 

concreció final és fruit de l’oportunitat del moment. Una via per a vèncer 

parcialment aquesta incertesa és establir una priorització dels projectes a 

fi de donar eines als gestors del Pla per a posar l’èmfasi en les propostes 

que són pilars estructurals i que contribueixen de manera decisiva a asso-

lir les tendències i línies estratègiques plantejades. 

El PECQ s’emmarca encara en un model econòmic construït sobre un sis-

tema energètic basat en el carboni -els combustibles fòssils-, però és evi-

dent que cal començar a incorporar estratègies a llarg termini que afrontin 

l’exhauriment i consegüent encariment del preu del petroli. Com s’hauran 

d’adaptar les ciutats a aquesta situació global de manca de petroli? Qui-

nes tipologies de teixits urbans resistiran els canvis que s’esdevindran? Es 

podran minimitzar els impactes d’aquesta dependència? 

Hi ha projectes del PECQ que tenen en compte aquesta perspectiva certa-

ment realista, però que no hi aprofundeixen per a evitar una interpretació 

catastrofista del Pla. Es tracta, tanmateix, d’un exercici complex de fer, 

ja que demana plantejar alternatives plausibles sense trencaments, tot 

i estar immersos a escala global en un canvi de gran transcendència. La 
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revolució tecnològica de les TIC o les xarxes socials són, probablement, els exemples més evi-

dents d’aquest canvi, però hi ha altres canvis de fons que ja s’estan produint i que posaran fi 

a un model socioeconòmic fonamentat en el creixement permanent i en l’externalització dels 

impactes. La crisi econòmica actual és un primer reflex important d’aquesta tendència emer-

gent cap a un nou model que internalitzi en el balanç econòmic i en els indicadors tradicionals 

-com el PIB- els costos ambientals i socials associats al metabolisme dels sistemes urbans.

Iniciatives incipients com els bancs de temps, les cooperatives de consum solidari, els mercats 

d’intercanvi, les creative commons, les slow cities o el bookcrossing, entre moltes altres expe-

riències, són la punta d’un iceberg de canvis i transformacions socials i econòmiques profun-

des. Parlar de decreixement sembla encara una utopia, però qualsevol exercici de planificació 

estratègica també ha de preveure els escenaris més allunyats de la realitat en un moment 

determinat, però que s’albiren com a possibles realitats futures. 

En aquest context, el PECQ té com a un dels seus reptes principals vetllar perquè al llarg de 

l’aplicació del seu Pla d’acció, aquestes noves tendències -o altres que puguin anar sorgint-, 

així com també els progressos en el coneixement dels efectes de les mesures aplicades, s’hi 

vagin incorporant. La pròpia transformació del PMEB en PECQ és ja un clar exponent de l’es-

perit de la ciutat de renovar-se i adaptar-se als canvis. El PECQ ha incorporat elements nous 

que el PMEB no tractava, ha fet millores metodològiques i ha aprofundit en aspectes que no 

van ser tractats amb prou detall en el pla anterior. En aquest sentit, una de les qüestions pri-

oritàries ha estat aprofundir en el coneixement dels impactes de l’escalfament global i en les 

mesures que haurà de prendre la ciutat per a adaptar-s’hi. 

El marge de maniobra de les ciutats en un món globalitzat és, certament, limitat, però en un 

context d’evolució permanent dels sistemes urbans i la seva complexitat hi ha encara força 

camp per recórrer. El PECQ és un clar exponent de la voluntat i la capacitat de Barcelona 

d’adaptar-se als canvis i progressar cap a un model de ciutat eficient, saludable i competitiva.
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Acrònims

AEB: Agència d’Energia de Barcelona

AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona

ARC: Agència de Residus de Catalunya

AT/MT/BT: Alta tensió / Mitja tensió / Baixa tensió

ATM: Autoritat del Transport Metropolità

CTCC: Central tèrmica de cicle combinat

CTE: Código Técnico de la Edificación

DHC: District heating and cooling

EMSHTR: Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Re-

sidus

EMT: Entitat Metropolitana del Transport

FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

FORM: Fracció orgànica dels residus municipals

GEH: Gasos d’efecte hivernacle

GLP: Gasos liquats del petroli

GNL/GNC: Gas natural liquat / Gas natural comprimit

ICAEN : Institut Català d’Energia

IPCC: Panell intergovernamentals de les Nacions Unides per al canvi climàtic

LDV/HDV/MDV: camions lleugers o furgonetes / camions / camions pensants

NIEPI: Nombre d’interrupcions equivalents de la potència instal·lada

OMA: Ordenança de medi ambient (de Barcelona)

OMS: Organització Mundial de la Salut

OST: Ordenança solar tèrmica (de Barcelona)

PDI: Pla Director d’Infraestructures de Catalunya

PECQ: Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire de Barcelona 2011-2020

PEMEEM: Pla d’estalvi i millora energètica dels edificis municipals de Bar-

celona

PIB: Producte interior brut

PMEB: Pla de Millora Energètica de Barcelona

PMGRM: Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals

PMU: Pla de Mobilitat Urbana (de Barcelona)

PROGREMIC: Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
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PROGRIC: Programa de gestió de residus industrials de Catalunya

PTSIRMC: Pla territorial sectorial d’infraestructural dels residus municipals 

de Catalunya

PVE: Planta de valorització energètica de residus

RAEE: Residus d’aparells elèctrics i electrònics

RE: Règim Especial (de generació d’energia elèctrica)

RMB: Regió metropolitana de Barcelona

RO: Règim Ordinari (de generació d’energia elèctrica)

RSD: Remote sensign device

RSU: Residus sòlids urbans (o municipals)

SIG: Sistema d’informació geogràfica

TIEPI: Temps d’interrupció equivalent de la potència instal·lada

TIR: Taxa Interna de Retorn

TMB: Transports Metropolitans de Barcelona

VAO: Vehicles d’alta capacitat

XVPCA: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica

Unitats i nomenclatura química

CH4: metà

CO2eq: diòxid de carboni equivalent

COV: compostos orgànics volàtils

kg: quilograms

km : quilòmetres

kW / MW / GW: quilovats / megavats (103 kW) / gigavats (106 kW) - unitat 

de potència

kWh / MWh / GWh: quilovats hora / megavats hora (103 kW) / gigavats hora 

(106 kW) - unitat de consum o generació d’energia.

NOx: òxids de nitrogen

O3: ozó

PM10: partícules sòlides (diàmetre inferior a 10 μ)

PM2,5: partícules sòlides (diàmetre inferior a 2,5 μ)

t: tones

TEU: twenty feet equivalent unit
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ESTUDIS SECTORIALS 
Tema Entitat/s

CONCEPTUALITZACIÓ INICIAL I INDICADORS DE SEGUIMENT JOSEP VELA  

HABITATGE AIGUASOL  

FIP ARQUITECTES

COMPORTAMENT SOCIAL VERS L’ÚS RACIONAL DE L’ENERGIA CREAFUTUR

CARACTERITZACIÓ DEL PARC MÒBIL TECHNET

TRANSPORT BARCELONA REGIONAL + CENIT

INDUSTRIAL ISUNO

RESIDUS RESA

ANÀLISI ECONÒMIC GABINET ESTUDIS ECONÒMICS
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