
Petjada de carboni de 
l’alimentació a Barcelona



Introducció



Escalfament global i alimentació.

Un terç de les emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH) són atribuïbles al sistema alimentari. 
L’agricultura i la ramaderia i els canvis associats en els usos del sòl
contribueixen amb aproximadament un 80% de les emissions 
associades al sistema alimentari. La cadena de valor (processat, 
emmagatzematge, transport, envasat i venta) es reparteix l’altre 
20%.  





Barcelona.



Pla Clima. 
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El Pla Clima és un pla integrador

Estructurat en 5 àmbits, 18 línies d’acció

15ª línia d’acció Sobirana alimentaria

Repte 
Sobirania 

alimentaria



La DEC com a motor per accelerar el canvi

Promou 7 Canvis de Model i 2 de Adaptació

 Canvi de Model d’Alimentació

Declaració d’Emergència Climàtica. 
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Actuacions proposades pel Canvi de Model d’Alimentació



Barcelona Challenge for Good Food and Climate.

El Repte de Barcelona per a la Bona Alimentació i el 
Clima és un procés de treball conjunt entre les ciutats 
per avançar en el compromís cap a sistemes alimentaris 
resilients i saludables.

Els primers objectius marcats per a Barcelona per 
reduir les emissions del sistema alimentari de la ciutat 
per al 2030 són:

• Que un terç de la població consumeixi de manera 
majoritària productes de proximitat

• Que un quart de la població tendeixi a seguir 
una dieta planetària (baixa en proteïna animal)

• Que un quart de la població consumeixi aliments 
ecològics amb regularitat
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Barcelona Challenge posa a disposició una eina digital que permet quantificar les 
fites a assolir mitjançant una metodologia científica

https://thebcnchallenge.org/
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2019-01-17-the-planetary-health-diet.html
https://toolkit.thebcnchallenge.org/docs/MethodologicalNotesToolkit_EN.pdf


Objectiu estudi. 

Aquest projecte té per objectiu realitzar una aproximació al càlcul de la petjada de carboni
de l’alimentació a la ciutat de Barcelona per a un any de referència.

Barcelona és una de les primeres ciutats en avaluar la petjada de carboni de l’alimentació 
de forma rigorosa, al costat de ciutats com ara Londres.
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Metodologia



La petjada de carboni avalua les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) que
tenen lloc a tota la cadena de valor, des de la fabricació de les matèries primeres.

L’estudi segueix els marcs metodològics existents per al càlcul de la petjada de carboni en
l’àmbit ciutat (GHG Protocol i PAS 2070) i d’organització (ISO 14064-1:2018).

Es tenen en compte les emissions de tots els GEH contemplades pel Panell
Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC). Cada gas té el seu propi potencial
d’escalfament global (PEG), respecte del CO2, es parla dels “kg de CO2 equivalent”. Així per
exemple, el metà (CH4), un gas molt rellevant en la producció ramadera o la gestió de
residus orgànics, té un PEG de 28, és a dir que té 28 vegades més potencial en escalfament
global que el CO2.

Petjada de carboni. 

UPSTREAM CORE

Producción del 
packaging

Producción del pan Logística Fin de vida del 
packaging

DOWNSTREAM

Producción de 
materias 
primas

Exemple cadena de valor de la producció de pa. 11



Abast. La cadena de valor alimentària.
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PRODUCCIÓ
ALIMENTS

Matèries primeres

Processat

PRODUCCIÓ
ENVASOS

Matèries primeres

Processat

DISTRIBUCIÓ

Distribució fins
Barcelona

Transport dins de              
la ciutat

COMERCIALIT-
ZACIÓ

Magatzem local

Botiga

CONSUM

Refrigeració

Preparació

FI DE VIDA

Gestió residus
orgànics

Gestió residus envasat

La cadena de valor alimentària inclou totes aquestes etapes i sub-etapes, des de la
producció de les matèries primeres fins el fi de vida.



Abast. Límits del sistema estudiat.
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Aquest projecte només avalua la cadena de valor agroalimentària fora de la ciutat de
Barcelona. Les emissions associades als transports dins la ciutat, el comerç, el consum i els
residus, ja es comptabilitzen al Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona.
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Abast. Límits del sistema estudiat.

Altres estudis confirmen que la major part de les emissions de GEH associades al sistema
alimentari es produeixen fora de la ciutat en les etapes primàries de producció, fabricació i
transport: un 78% en el cas de Londres o un 76% en el cas d’Espanya.

Contribució de les 
etapes de la cadena 
alimentària a la petjada
de carboni de 
l’alimentació a Espanya.

Font: Aguilera et al. (2020)
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Abast. Límits del sistema estudiat.
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RESIDENTS

Consum 
domèstic

Grans extradomèstic (restauració i grans
col·lectivitats)

TURISTES, VISITANTS I COMMUTERS

Consum 
restauració

S’inclou el consum d’aliments i begudes dins de la ciutat de Barcelona, tant dels seus
residents, en l’àmbit domèstic i extradomèstic (en la restauració i en grans col·lectivitats),
així com el consum dels turistes, visitants i commuters.



Origen de les dades.

S’ha realitzat un complet estudi per quantificar el consum anual dels residents de la ciutat i
els turistes i visitants, el transport d’aquests aliments (tenint en compte l’origen, el mitjà de
transport i si calia refrigerar o no), i les necessitats d’envasat a nivell comercial i producte
de consum.

A partir de dades macro (de Barcelona o catalanes o espanyoles) de diferents estudis i
estadístiques de referència, com per exemple:

• Despesa total i valor unitari d'aliments, begudes, tabac i fonts d'energia. Enquesta pressupostos familiars
Catalunya. Idescat, 2018

• Informe del consumo alimentario en España 2018. MAPA, 2019.
• Estudi de població flotant a la ciutat de Barcelona. Oficina Municipal de dades, 2021.
• Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 2020.
• Caracterització bossa tipus, PREMET 25. AMB, 2016.
• Observatorio del transporte y la logísitca de España. MITMA, 2019.
• Comerç amb l’estranger 2018. Idescat, 2019.

S’han utilitzat les bases de dades amb informació del cicle de vida ecoinvent i Agribalyse.
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Resultats



Resultats. Petjada de carboni total.
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La petjada de carboni total generada com a conseqüència del consum en alimentació a la ciutat és 
d’uns 2,5 milions de tones de CO2 equivalent a l’any. La producció i el processat dels aliments és 
l’etapa amb una contribució més rellevant, amb un 82% de les emissions. Per perfils, el consum 
domèstic dels residents es responsable de ¾ de les emissions de la ciutat en alimentació. 



TURISTES, VISITANTS I 
COMMUTERSRESIDENTS

Resultats. Producció i processat d’aliments.
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PRODUCCIÓ
ALIMENTS

Cada resident consumeix anualment 637 kilograms o litres d’aliments i begudes en l’àmbit domèstic i
85 kg més dins de la ciutat però fora de casa. Això suposa unes emissions per resident de 1.066 kg
de CO2 equivalent per càpita.

Les persones no residents afegeixen al consum de la ciutat de Barcelona unes
225.000 tones d’aliments i begudes, i 340.000 tones CO2 eq. Aproximadament un 16% del total.

Consum 
domèstic

Grans extradomèstic (restauració i grans
col·lectivitats)

Consum 
restauració

1 Milió de tones d’aliments i begudes.
1.550.000 kg de CO2 equivalent

140.000 tones d’aliments i begudes.
180.000 kg de CO2 equivalent

225.000 tones d’aliments i 
begudes.
340.000 kg de CO2 equivalent

1 Milió de tones d’aliments i begudes.
1.550.000 kg de CO2 equivalent

140.000 tones d’aliments i begudes.
180.000 kg de CO2 equivalent



Resultats. Producció i processat d’aliments.
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PRODUCCIÓ
ALIMENTS

Fem focus en el consum domèstic i quins són els aliments més rellevants. 

El consum (en tones o m3) es concentra en pes en les classes de despesa begudes, làctics i ous, 
fruites, llegums i hortalisses, i pa i cereals. 

Plegades representen gairebé el 80% dels quilograms consumits.



Resultats. Producció i processat d’aliments.
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PRODUCCIÓ
ALIMENTSNo obstant, les emissions de GEH no es distribueixen de la mateixa manera. 

En el consum domèstic, la carn representa un 28% de les emissions de GEH, el consum de làctics i 
ous un 17%, el peix i marisc un 14% i el pa i cereals un 11%. Conjuntament representen el 70% de la 
petjada de carboni del consum domèstic dels residents. La carn i el peix tenen unes emissions per kg 
consumit de les més altes, al costat de la xocolata i el cafè. 
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Resultats. Producció envasos.

Anualment, es consumeixen 176.537 tones d’envasos alimentaris a la ciutat.                                     

El 66% de les emissions de GEH associades als envasos està relacionada amb el consum d’envasos
lleugers (majoritàriament plàstics), el 20% amb envasos de vidre i el 14% amb envasos de paper i 
cartró. 

PRODUCCIÓ
ENVASOS
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Resultats. Distribució.

DISTRIBUCIÓ
Només un 20% dels aliments i begudes consumits provenen de fora de l’estat espanyol. 

I 1/3 d’aquest transport és marítim, amb unes emissions més baixes que la resta d’alternatives. El 
transport aeri només representa un 0,1% del total de tones transportades. Això fa que les emissions 
de la distribució de Barcelona siguin més baixes que en altres ciutats, on el sector primari no és tan 
proper, com per exemple Londres.
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Resultats. Distribució.

DISTRIBUCIÓ

El mitjà de transport per excel·lència en tos els àmbits regionals és el camió. En l’àmbit 
intermunicipal, és a dir dins de Catalunya i que representa un 46% del total de tones transportades, 
és pràcticament l’únic mitjà de transport. I el mateix aplica en el transport des d’altres regions de la 
península (34% de les tones).
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Els resultats posats en 
context



Comparativa amb emissions del Pla Clima i la DEC.

La petjada de carboni total de 
l’alimentació generada fora de 
la ciutat de Barcelona 
(producció i processat dels 
aliments, fabricació de l’envasat 
i distribució dels productes) 
representaria més d’un 70%
addicional a les emissions de 
GEH derivades del consum 
d’energia de la ciutat.

Les emissions dels transports 
interns, el comerç, el consum i 
els residus, ja es comptabilitzen 
al Pla Clima de l’Ajuntament de 
Barcelona.
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EMISSIONS DE GEH DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA DERIVADES DEL CONSUM 

D’ENERGIA 

EMISSIONS DE GEH FORA DE BARCELONA 
DERIVADES DEL CONSUM EN ALIMENTACIÓ DE 

LA CIUTAT DE BARCELONA 
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Comparativa amb altres estudis. 

Es comparen els resultats de Barcelona amb altres ciutats o regions que han analitzat la seva petjada 
de carboni de l’alimentació. Cal tenir en compte que no són totalment comparables, ja que cada 
estudi utilitza les seves pròpies hipòtesis i abast de l’estudi, però ens dona un ordre de magnitud. 

Barcelona presenta una de les petjades d’alimentació per habitant més baixes.

Fonts:
• Greater London Authority (2008) London’s Food Sector Greenhouse Gas Emissions. FINAL REPORT. ISBN: 978 1 84781 207 0 
• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912421000171 
• Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissio1ns | Nature Food
• http://www.raing.es/sites/default/files/INFORME_RAING_23102020%20%2814.12h%29.pdf 



I ara què?
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Contribució per kilogram d’aliment a la petjada de carboni. 

Petjada de carboni 
ALTA
(10-15 kg CO2 eq / kg)

Cafè
Xocolata
Mantega

Peix blau
Porc 
Embotits
Pollastre
Oli

Farina
Fruita
Verdura
Llet

Petjada de carboni 
INTERMITJA
(2-6 kg CO2 eq / kg)

Petjada de carboni 
BAIXA
(0-2 kg CO2 eq / kg)

Formatge
Peix blanc
Gambes

Fruits secs
Soja
Albergínia, pebrot i 
cogombre

Pasta
Llegums
Pa

Petjada de carboni 
MOLT ALTA
(15-30 kg CO2 eq / kg)

Vedella
Xai
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Menys proteïna animal. 

Si un 25% dels residents de la ciutat 
redueix el seu consum en proteïna 
animal, es deixarien d’emetre 
285.000 tones de CO2 eq.

Una disminució de l’11% en la 
petjada de la ciutat.

* S’ha suposat que el 25% de la población redueix totalmente el consum de productes d’origen animal (carn, peix, 
embotits, formatge i ous). I la mateixa quantitat és substituïda per llegums, cereals, fruits secs i soja. 
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Aliments de proximitat. 

Per la seva ubicació, Barcelona té un consum internacional i en avió més baix que altres 
ciutats, però l’elecció entre dos productes segons el seu origen i mitjà de transport pot ser 
molt rellevant.



32

Promixitat i temporada. 

L’opció de consumir productes locals i de temporada és la que genera menors emissions, 
per l’estalvi en el transport i en l’emmagatzematge dels aliments.



Petjada de carboni de 
l’alimentació a Barcelona
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