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Bona part de les emissions mundials actuals tenen el 
seu origen en la generació i consum d’energia; en es-
pecial, les associades als recursos energètics d’ori-
gen fòssil (carbó, petroli i gas natural).

La urbanització creixent de la població humana ha 
convertit les ciutats i grans conurbacions en el prin-
cipal consumidor d’energia, amb un 78% del total. 
Això fa que més de la meitat de les emissions de ga-
sos amb efecte d’hivernacle tingui el seu origen als 
entorns urbans. 

Els sistemes urbans tenen, per tant, una gran part de 
responsabilitat a l’hora de contribuir a la mitigació 
d’aquestes emissions. I ho poden fer prenent mesu-
res per reduir el consum d’energia –fonamentalment, 
la d’origen no renovable i procedent de combusti-
bles fòssils–, i fomentar l’estalvi i l’eficiència en tots 
els sectors: edificis, transport, indústria, generació 
d’energia, serveis.

Barcelona, porta anys realitzant inventaris d’energia i 
emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), conei-
xent quin és el consum d’energia que es fa a la ciutat, 
quins són els principals sectors consumidors i el ti-
pus d’energia que s’hi consumeix, per tal de promoure 
i establir mesures que permetin millorar aquest con-
sum alhora que reduir les emissions derivades.

El càlcul dels consums d’energia i les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle (GEH) derivades de l’ac-
tivitat d’una ciutat presenten una gran dispersió de 
metodologies aplicables. El fet que la sensibilitat 
envers aquest tipus de balanços hagi augmentat ex-
ponencialment en els darrers anys, ha ajudat a posar 
cert ordre i consens metodològic. Tot i això, segueixen 
existint multitud d’aproximacions possibles, sobretot 
entre l’Europa continental, el Regne Unit i els Estats 
Units.  

L’any 2000 (amb dades de 1999), quan es van comen-
çar a treballar els primers inventaris a la ciutat, va ser 
necessari fer una recopilació de metodologies de di-
ferents orígens pel càlcul de tota mena d’emissions. 
L’àmbit triat és el delimitat pels límits territorials del 
municipi de Barcelona. Tot i així, es disposa de dades 
completes des de l’any 1992, a les quals també s’hi ha 
aplicat la metodologia per veure l’evolutiu durant els 
anys 90. Per tal de completar la dècada s’ha aproxi-
mat alguna dada no disponible pels anys 1990 i 1991, 
com per exemple el consum de gas natural industrial. 
De dades parcials se’n disposa des de l’any 1984.

Les dades que s’hi inclouen són totes les referents al 
consum d’energia estacionària, on hi figuren els con-
sums d’electricitat, gas natural o GLP (gasos liquats 

del petroli) de cada sector econòmic. La informació 
de referència és aportada per l’ICAEN (Institut Català 
de l’Energia).

Un altre element important són els consums d’ener-
gia i les emissions de GEH derivades de tot tipus de 
mobilitat que circula per Barcelona, tant la privada 
com la pública. A tal efecte, el Departament de Mo-
bilitat de l’Ajuntament de Barcelona i els operadors 
de transport n’aporten les dades necessàries per a 
poder fer els càlculs. 

En el cas de les emissions de GEH, s’hi afegeixen di-
versos sectors més a l’anàlisi: el tractament de resi-
dus, el Port  i l’Aeroport de Barcelona.

Pel que fa a les emissions derivades del tractament 
de RSU (residus sòlids urbans) generats a Barcelo-
na, no s’empren els mateixos números. El número to-
tal d’aquest apartat al Balanç d’Energia prové de la 
quantitat de residus multiplicat pels factors d’emis-
sió que dóna l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
Aquests factors són una mitjana de totes les plan-
tes de tractament de residus de Catalunya, els quals 
contenen les emissions derivades del transport, del 
consum d’energia per fer funcionar les plantes de 
residus i del propi procés de tractament. 

En el cas del Port i l’Aeroport es considera tota l’ope-
rativa interna d’aquestes infraestructures, així com 
l’entrada i sortida dels bucs al port i el cicle d’enlai-
rament i aterratge de les aeronaus a l’aeroport. En el 
cas del Port s’imputa el 100% d’aquestes emissions a 
la ciutat de Barcelona en situar-se al municipi, men-
tre que en el cas de l’Aeroport es considera la fracció 
equivalent al PIB generat del que se’n beneficia la ciu-
tat de Barcelona.

L’obtenció de totes aquestes dades resulta costosa, 
requerint-se també força temps pel seu tractament, 
així doncs aquests balanços se solen publicar un any 
i escaig després de finalitzar l’anualitat en estudi. 
Aquest any 2020 en particular, s’ha de tenir en consi-
deració de manera transversal a l’anàlisi de cada sec-
tor econòmic, que hi ha una afectació molt gran per 
la pandèmia de COVID-19, per tant, s’ha de ser molt 
prudent en l’obtenció de conclusions. 

Alhora, es pot consultar els informes realitzats des 
de l’Agència d’Energia de Barcelona sobre les alte-
racions del consum d’energia final i d’emissions de 
GEH realitzats amb dades preliminars i en temps real 
durant la pandèmia: https://www.energia.barcelona/
ca/covid-19-alteracio-del-consum-energetic-i-les-
emissions-de-geh/

LA CIUTAT

https://www.energia.barcelona/ca/covid-19-alteracio-del-consum-energetic-i-les-emissions-de-geh
https://www.energia.barcelona/ca/covid-19-alteracio-del-consum-energetic-i-les-emissions-de-geh
https://www.energia.barcelona/ca/covid-19-alteracio-del-consum-energetic-i-les-emissions-de-geh
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Barcelona va consumir 13.222 GWh (Gigawatts-ho-
ra) d’energia final l’any 2020, l’equivalent a 7,95 MWh 
(Megawatts-hora) de mitjana per habitant. Sobre l’any 
2020 cal destacar que, en ser un any de pandèmia, la 
demanda i, per tant, el consum d’energia han baixat 
molt. Concretament, la baixada és del 13,7% des dels 
15.320 GWh d’energia final consumits l’any 2019. 

En aquest punt és important destacar que una atura-
da pràcticament total de la ciutat durant més de dos 
mesos, corresponents al confinament dur dels mesos 
de març i abril de 2020, aturades parcials durant la tar-
dor i una baixada molt notable del turisme només han 
portat a un descens que no arriba al 15%. Aquests des-
censos, a més, no estan pas consolidats i és d’esperar 
que es recuperi una part substancial dels mateixos

Això ens fa notar l’ambició necessària per aconseguir 
reduir substancialment els consums d’energia final 
de la ciutat. Aquesta millora en l’estalvi i l’eficiència 
ha d’anar acompanyada d’una transició a consums 
d’energia renovables i, en la mesura del possible, lo-
cals, per tal d’acomplir els objectius que es marca la 
ciutat en el marc de l’emergència climàtica. 

Mirant en perspectiva el consum d’energia dels anys 
anteriors a la pandèmia, s’observa com des del 2005 
fins al 2014 s’ha anat reduint progressivament fins a 
arribar a nivells de finals dels anys noranta del se-
gle passat. Així doncs, el consum d’energia final va 
passar dels 19.263 GWh del 2005 als 15.627 GWh del 
2014, i es va reduir a raó d’una taxa anual de l’1,9%; 
tot seguit, es va estabilitzar fins al 2016 i va baixar de 
nou el 2017 gràcies sobretot a la mobilitat, la qual ha 
vist un descens dels desplaçaments en vehicle pri-
vat i una renovació del parc de circulant de cotxes. 
La mobilitat, però, va pujar de nou un 2% l’any 2018 
i l’any 2019.

Fonamentalment, la causa d’aquest descens conti-
nuat és la millora tecnològica de les últimes dècades 
i sobretot l’efecte de la crisi econòmica entre el 2008 
i el 2014. Per la seva banda, es considera que el can-
vi d’hàbits de consum d’energia encara és incipient 
i no té un efecte notori en aquests descensos glo-
bals. L’única excepció és l’any 2010, en què el consum 
d’energia va pujar a causa d’una climatologia més 
dura.

Per satisfer la demanda d’energia final, és a dir, l’ener-
gia que s’aprofita directament a la llar, a la indústria, als 
comerços o als vehicles, entre d’altres, van ser neces-
saris 23.785 GWh d’energia primària. Això s’explica pel 
fet que durant els processos de generació i transport de 
l’energia des de les centrals fins als punts de consum 
es produeixen pèrdues que cal compensar. L’eficiència 
del sistema energètic s’ha mantingut des de l’any 1999. 
Concretament, el sistema energètic en general (inclou 
electricitat, gas natural, gasos liquats del petroli i pe-
troli de l’automoció) ha passat del 55,63% al 55,59% 
d’eficiència. S’ha observat una millora important en 

el sistema elèctric en particular, el qual ha passat del 
33,63% del 1999 al 38,41% del 2020, gràcies al pes més 
important en la generació de les centrals de cicle com-
binat de gas natural en detriment de les tèrmiques tra-
dicionals, a la millora de les centrals convencionals i a 
l’augment de la presència de les energies renovables. 
Per tal de millorar l’eficiència del sistema elèctric, cal 
destacar que les energies renovables són una bona 
manera per millorar-la, doncs són més eficients que la 
generació mitjançant energies fòssils alhora que la pro-
ducció local millora l’eficiència al disminuir les pèrdues 
de transport i distribució de manera molt considerable.   

EL CONSUM D’ENERGIA 
FINAL A BARCELONA

Figura 1. Evolució del consum d’energia a Barcelona (1999-2020)  Font: Balanç d’Energia de Barcelona 2020.
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EL CONSUM D’ENERGIA 
PER FONTS D’ORIGEN

L’energia consumida a Barcelona és molta i 
prové majoritàriament de recursos energètics 
no renovables, com podem observar a la figura 
següent, en què el gas natural, l’energia nucle-
ar i els combustibles líquids d’origen fòssil per 
a l’automoció tenen un pes molt important. El 
gas natural inclou tant la generació d’electrici-
tat en centrals de cicle combinat i en cogenera-
cions com el consum canalitzat per refrigeració 
a les llars.

El gas natural és la font principal de consum 
d’energia final amb un 40% del total, tant per 
a l’ús domèstic i industrial com per al gas em-
prat en els cicles combinats per generar elec-
tricitat. L’energia nuclear suposa un 25,5% del 
total i els combustibles fòssils dedicats a l’au-
tomoció són el 18,9%. Pel que fa a l’ús de gasos 
liquats del petroli (GLP), el principal és el butà 
d’ús domèstic, que tot just arriba al 1%. 

Quant a la generació d’electricitat, des de 
l’Agència d’Energia de Barcelona s’opta per 
utilitzar el mix elèctric català, per tal de man-
tenir un històric amb el mateix criteri any a any. 
Alhora, estàndards internacionals com GPC re-
comanen emprar factors d’emissió el més pro-
pers possible. De totes maneres, també es fan 
els càlculs amb el mix estatal. El mix català, 
doncs, es compon de totes les fonts de genera-
ció d’electricitat a Catalunya, per tal de poder 
calcular després les emissions generades pel 
consum elèctric. Cal destacar que el mix elèc-
tric català no té presència de carbó, de manera 
que s’obté un factor d’emissió (emissions per 
unitat d’energia consumida) força més baix 
que en el cas del mix estatal. 

Pel que fa a l’energia renovable, es constata 
que hi ha molta feina a fer, ja que és l’origen 
de només el 9,3% de l’energia final consumida 
a Barcelona. Es constata una pujada des del 
7,5% de 2019 a causa del descens de consum 
generalitzat l’any 2020 per la pandèmia de Co-
vid-19, el qual provoca que es cobreixi més de-
manda amb les renovables existents, ja que les 
renovables i la nuclear són les que tenen prio-
ritat al sistema elèctric.

Figura 3. Evolució del consum per fonts a la ciutat de Barcelona entre el 1999 i el 2020.
Font: Balanç d’energia 2020, Agència d’Energia de Barcelona.
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EL CONSUM D’ENERGIA 
FINAL PER SECTORS

Si ens fixem en com es distribueix aquest consum 
d’energia per sectors, ens adonem que el sector co-
mercial i serveis consumeix poc més d’un terç de 
l’energia final a la ciutat de Barcelona. Aquest sector 
ha tendit a l’alça a causa principalment de l’augment 
de l’activitat econòmica d’alguns sectors econòmics 
com el turisme i els serveis, tot i així ha patit un sotrac 
considerable per l’afectació especial que ha patit de 
les restriccions d’interacció social per combatre els 
contagis de coronavirus. 

Per la seva banda, el sector industrial ha anat perdent 
pes, tant pel tancament o la reconversió de fàbriques 
arran de la crisi com per l’increment d’eficiència dels 
seus processos de producció. El percentatge del sec-
tors domèstic ha anat oscil·lant, però sense augments 
ni decrements notables.

En termes absoluts el sector del transport va acom-
panyar la recuperació econòmica en una primera eta-

pa, tot i que entre 2015 i 2017 ha anat a la baixa per 
experimentar una lleugera pujada durant el 2018 i el 
2019. Aquest és el sector més afectat durant l’any 
2020, doncs la mobilitat privada pràcticament es va 
aturar durant dos mesos. 

Finalment, cal notar que el sector domèstic és el que 
ha experimentat una baixada menor, doncs molts 
consums es van traslladar a les llars a causa del con-
finament dur i el teletreball en moltes empreses i ins-
titucions. 

En conclusió, en l’evolució del consum podem veure 
la terciarització progressiva de la ciutat, on el sector 
terciari ha guanyat pes i el secundari n’ha perdut. En 
nombres absoluts, aquesta tendència també és clara, 
i tot sembla apuntar que es mantindrà els anys vinents 
un cop superades les distorsions causades per la pan-
dèmia de COVID-19.
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Figura 4. Evolució del consum per sector a la ciutat de Barcelona entre el 1999 i el 2020
Font: Balanç d’energia 2020, Agència d’Energia de Barcelona.

Figura 5. Repartiment del consum per sector a Barcelona l’any 2020
Font: Balanç d’energia 2020, Agència d’Energia de Barcelona.
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EL CONSUM D’ENERGIA DURANT LA PANDÈMIA: 
DIFERÈNCIES ENTRE 2019 I 2020.

La pandèmia de SARS-Cov-2 ha causat un terrabas-
tall enorme a la nostra societat, saturant la sanitat 
pública, amb confinaments de diversa mena i tan-
caments totals o parcials en molts sectors de l’eco-
nomia. Tot plegat ha implicat també un canvi impor-
tant en el metabolisme energètic de la ciutat que fa 
l’anàlisi més complicada.  Tot i així, se’n poden ex-
treure algunes conclusions útils en context de pan-
dèmia.

Si fem una anàlisi de les diferències entre 2019 i 
2020 segons la font d’energia, observem un descens 

important en totes elles. Les principals reduccions 
s’observen en les fonts d’energia dedicades al trans-
port privat de vehicles, les quals superen el 22%. Els 
tancaments de molts negocis, sobretot correspo-
nents al sector terciari, han produït un descens del 
consum d’electricitat notable. Això s’ha vist acom-
panyat pel tancament estricte de dues setmanes de 
la indústria, arribant el descens global del consum 
d’electricitat al 11,75%. Aquest fet, conjuntament 
amb la nova onada de restriccions de la tardor del 
2020 ha contribuït a descensos al voltant del 10% 
tant del gas natural com del GLP.

És més senzill realitzar una anàlisi segons sector, on 
s’observa ràpidament que el principal sector en reduir 
el seu consum és la mobilitat, concretament el 22%. 
Com era d’esperar atesa la naturalesa de les restric-
cions, el sector el sector terciari té una reducció de 
consum d’energia important, del 17%, mentre que per 
la seva banda la indústria només veu una reducció 
del 4% en tancar-se de manera estricta només dues 
setmanes a l’abril. Per la seva banda, el sector do-
mèstic baixa un 4%, sobretot a causa d’una reducció 
del consum de gas natural que indica que la qüestió 

meteorològica hi ha influït. Per contra, hi ha un ascens 
del consum d’electricitat domèstica a causa del con-
finament i la generalització del teletreball allà on era 
possible. Pel que fa a l’apartat d’altres, s’hi inclouen 
les obres públiques aturades bona part de l’any, alho-
ra que excepcionalment la dada de consum elèctric 
en instal·lacions generadores d’energia no s’ha pogut 
desagregar i figura dins de l’apartat industrial. Com el 
pes relatiu és petit, no afecta a les conclusions sobre 
el sector industrial.

Figura 6.  Diferència 2019-2020 (en %) segons font d’energia.
Font: Balanç d’energia 2020, Agència d’Energia de Barcelona.

Figura 7.  Diferència 2019-2020 (en %) segons sector.
Font: Balanç d’energia 2020, Agència d’Energia de Barcelona.

CONSUM ENERGIA FINAL 2019 2020 REDUCCIÓ

GLP [GWh] 140,16 125,51 10,45 %

gas Natural [GWh] 4.974,19 4.483,69 9,86 %

Electricitat [GWh] 6.453,94 5.695,69 11,75 %

Transport 3.752,16 2.917,20 22,25 %

TOTAL 15.320,45 13.222,09 13,70 %

CONSUM D'ENERGIA FINAL 2019 2020 REDUCCIÓ

Domèstic 4.458,50 4.276,78 4,08 %

Comercial i serveis 5.364,25 4.419,07 12,62 %

Industrial 1.638,46 1.571,04 4,11 %

Transport 
(petroli+GNV+VE + tracció elèctrica + amb GLP)

3.752,16 2.917,20 22,25 %

Altres 107,09 38,00 64,52 %

TOTAL 15.320,45 13.222,09 13,70 %
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LA GENERACIÓ D’ENERGIA 
A BARCELONA I EL SEU ENTORN

A Barcelona i el seu entorn més proper es genera ener-
gia tant tèrmica com elèctrica. El pes principal es cor-
respon amb l’energia elèctrica, la majoria de la qual es 
genera a les centrals de cicle combinat del port de Bar-
celona i de Sant Adrià de Besòs, localitzacions on hi ha 
dues i tres centrals, respectivament.

A Barcelona i el seu entorn s’han generat 4.373 GWh 
d’electricitat, el 76,7 % de la que s’ha consumit l’any 
2020. En canvi, durant el 2019 se’n va generar molta 
més, arribant el percentatge d’autoconsum elèctric al 
95%. La causa és un descens de la producció dels ci-
cles combinats de gas natural a causa del descens de 
consum d’electricitat causat per la pandèmia. Aquesta 
tecnologia és la darrera que entra al sistema, per dar-
rere de les nuclears i les renovables, per tant, és on ha 
repercutit el descens de consum.

Si comptem  només  la generació al municipi de Barce-
lona, és a dir, excloent-hi les tres centrals de Sant Adrià 
de Besòs, el percentatge d’autoconsum elèctric seria 
d’un 7%, una baixada notable des del 33% de 2019. En 
total, l’any 2020 es van generar 4.184 GWh d’electricitat 
en aquestes plantes de cicle combinat de gas natural, 
amb una potència instal·lada (l’equivalent a la capaci-
tat total de les centrals) de 2.537 MW, dels quals 1.671 
MW estan instal·lats a Sant Adrià de Besòs i 866 MW 
a Barcelona. A banda, a la ciutat hi ha altres instal·la-
cions de generació elèctrica, com per exemple la solar 
fotovoltaica, el biogàs i la valorització de residus. 

La generació d’energia amb recursos locals renovables, 
tant tèrmica com elèctrica, ha experimentat un creixe-
ment significatiu des del 2003. L’any 2020 es va arribar 
als 157,3 GWh, gràcies al biogàs procedent dels resi-
dus municipals i a les instal·lacions solars tèrmiques i 
fotovoltaiques. A més, cal sumar-hi també la generació 
elèctrica a partir de biomassa a la central d’Ecoenergi-
es de la Zona Franca (figura 8). 

Actualment, el percentatge d’energia consumida per 
la ciutat que es genera mitjançant instal·lacions que 
aprofiten recursos locals renovables representa l’1,2% 
respecte al consum total. Cal fer notar que els anys 
anteriors rondava l’1%, però aquesta pujada es fona-
menta en la reducció de consum d’energia a causa de 
la pandèmia de COVID-19. Aquest valor, tot i que petit, 
no és gens menyspreable, tenint en compte que l’any 
1999 era d’un 0,33%. Tot i això, queda molta feina per 
fer i cal actuar amb rapidesa, sobretot si pensem en els 
objectius recollits al Pla d’Acció per l’Emergència Cli-
màtica, entre els quals hi ha el de ser una ciutat  neutra 
en carboni l’any 2050.

Com es pot veure a la figura 5, la disminució de gene-
ració en termes absoluts que s’ha produït durant 2016 
i 2017 és provocada per la reducció del biogàs generat 
a l’abocador del Garraf, la minihidràulica de la Trinitat 
(aturada per obres des de meitat del 2016) i la central 
de biomassa d’Ecoenergies. Pel que fa al biogàs del 
Garraf, la generació anirà gradualment a la baixa a cau-
sa de l’esgotament progressiu del gas metà que s’ob-
té dels residus, tenint en compte que no se n’aboquen 
més des del 2007. De totes maneres, aquest 2020 s’ob-
serva una pujada en entrar en entrar en servei una part 
de la infraestructura que quedava pendent de finalit-
zar. Per contra, la ciutat va incrementant la potència 
instal·lada en energia solar fotovoltaica i solar tèrmica, 
amb esforços importants com el Programa d’impuls a 
l’energia solar que es duu a terme des del 2017, les res-
ponsables de l’increment de generació durant els anys 
del 2018 al 2020, conjuntament amb el biogàs generat 
als Ecoparcs. La generació renovable en el seu conjunt 
ha pujat un 3% el 2019 respecte a l’any anterior.

Figura 8. Energia generada a Barcelona amb recursos renovables locals (1999-2020)  Font: Balanç energètic de Barcelona 2020.
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EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE 
A BARCELONA. L’IMPACTE EN TERMES DE CANVI 
CLIMÀTIC DEL CONSUM D’ENERGIA 

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)  
de Barcelona l’any 2020, considerant el mix elèctric de 
Catalunya, van ser de 2.741.980 tones de CO2eq

1, un 
23,1% menys que l’any 2019. Aquest notable decre-
ment es deu a la pandèmia de COVID-19 que ha aturat 
moltíssima activitat a la ciutat. Tot i així, l’objectiu que 
marca la Declaració d’Emergència Climàtica és re-
duir un 50% les emissions de GEH absolutes de l’any 
1992, el que ens situaria el 2030 amb un objectiu de 
2,15 milions de tones de GEH. Així doncs, en un any on 
hem patit tots els efectes de la pandèmia en forma de 
confinament, tancaments sectorials i aturada del tu-
risme, l’objectiu de 2020 es quedaria a mig camí. Això 
ens fa veure l’ambició de l’objectiu de mitigació de 
canvi climàtic de Barcelona i tota la feina que queda 
per fer, doncs cal afegir que la majoria de descensos 
observats el 2020 no estan pas consolidats. 

Pel que fa a les emissions històriques, l’any 2005 es va 
arribar al valor màxim d’emissions, quan van superar 
lleugerament els 5 milions, però des d’aleshores han 

anat any rere any a la baixa fins al 2014. Com que hi ha 
una associació directa entre el consum d’energia i les 
emissions de GEH, podem extreure les mateixes con-
clusions que anteriorment: aquests descensos es de-
uen, en bona mesura, a la crisi econòmica, tendència 
que s’ha aturat a partir del 2015, any des del qual han 
oscil·lat en termes generals a causa de la mobilitat i el 
consum de gas natural. 

Si mirem la dada d’emissions per habitant, la xifra és 
de 1,65 tCO2eq/habitant el 2020. Tots els sectors han 
contribuït a la baixada, destacant especialment la 
mobilitat, el terciari i el port i l’aeroport. En els darrers 
anys podem destacar alguns aspectes positius que 
han ajudat a les baixades d’emissions consolidades 
abans de la pandèmia, com per exemple les millores 
en els processos industrials o el tractament de resi-
dus, pels quals també s’han millorat les metodologi-
es de càlcul redefinint els factors d’emissió a la baixa 
en millorar els processos de selecció i tractament de 
residus.

Figura 9. Emissions de GEH generades a Barcelona (1992-2020)
Font: Balanç energètic de Barcelona 2020.
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1 Gasos amb efecte d’hivernacle (GEH): diòxid de carboni (CO2), metà (CH4) i òxid nitrós (N2O), a més d’altres gasos fluorats procedents de 
la indústria que no estan directament relacionats amb el consum energètic. La unitat de CO2eq reflecteix la suma dels efectes de cada 
tipus de gas, on es considera el metà amb 28 vegades de potencial d’escalfament i l’òxid nitrós 265 vegades. 

 *(petroli+GNV+VE + tracció elèctrica + amb GLP)
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Si observem com es reparteixen aquestes emissions 
per sectors, podem observar com la mobilitat suposa 
un 26% del total, tot i l’aturada de la mobilitat privada 
durant els mesos de confinament estricte. El sector 
domèstic, sumant emissions provinents de consums 
d’electricitat i gas natural, suposa un 24% de les emis-
sions, mentre que comerços i serveis també arriben al 
20%. El port i l’aeroport, per la seva banda, suposen 
un altre 10%, els quals si tenim en compte la tercia-
rització de la ciutat (turisme i nous centres logístics) 
s’espera que segueixin una tendència alcista pel que 
fa a les emissions de GEH, tot i que ha baixat del 13% 
de 2020 per la pandèmia de COVID-19. Pel que fa a les 
emissions procedents del tractament de residus, su-
posen un 11% del volum total; si n’observem l’evolu-
ció en nombres absoluts, ens adonem que s’ha reduït 
a una quarta part en els anys anteriors a la crisi, una 
feina sens dubte molt notable amb la col·laboració de 
les diverses administracions de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona en la millora dels processos de selecció 
i tractament.

Des del punt de vista de les fonts d’energia consumi-
des, el gas natural provoca un 33% de les emissions, 
tant pel que fa al sector domèstic i comercial com 
per la generació d’electricitat a Barcelona i a l’entorn 
Besòs. L’electricitat, per la seva banda, provoca el 20% 
de les emissions; el mix elèctric català és força baix 
perquè hi ha un pes molt important d‘energia nuclear. 
Uns altres grans emissors són les fonts de transport 
com la gasolina i el gasoil, que suposen un 25% del 
total fonamentalment a causa de la mobilitat privada. 
Igual que en el cas d’emissions per sectors, els residus 
suposen un 11% del total, i el port i l’aeroport un 10%. 
Finalment, trobem un 1% restant d’emissions causa-
des pel consum de gasos liquats del petroli, que inclo-
uen el butà domèstic i el propà utilitzat a la indústria.

Figura 12. Repartiment de les emissions 
de GEH per sectors, Barcelona (2020) 

Font: Balanç energètic de Barcelona 2020.
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LES EMISSIONS DE GEH DURANT LA PANDÈMIA: 
DIFERÈNCIES ENTRE 2019 I 2020.

De la mateixa manera que amb el consum d’energia, 
les emissions de GEH han vist reduccions entre els 
anys 2019 i 2020 prou grans a causa de tota l’amal-
gama de restriccions que s’han anat succeint des del 
mes de març de 2020. 

Realitzant una anàlisi per sectors, corroborem la ten-
dència general respecte els transport interns amb un 
descens aquest cop del 24% i del sector terciari del 
28%. Es tracta de reduccions força més grans que al 
sector domèstic o l’industrial, amb un 12% i un 8%, 
respectivament. En aquests descensos d’emissions 
de GEH no només hi han contribuït els descensos de 
consum d’energia final de cada sector, sinó el factor 
d’emissió elèctric. En haver una baixada de la deman-
da general, s’ha emprat menys centrals de generació 
de cicle combinat de gas natural, les més emissores 

del sistema elèctric. En sectors com el terciari, on la 
majoria del consum és elèctric, la baixada d’emissions 
és encara més pronunciada.

Tot i així, no són els sectors de pes que lideren les re-
duccions relatives d’emissions de GEH. Podem obser-
var com el port i l’aeroport veuen un descens conjunt 
del 40%, sobretot pel que fa a les instal·lacions del 
Prat amb l’aturada pràcticament total del turisme a 
causa dels confinaments. Aquest descens a l’aeroport 
és del 64%, mentre que al port arriba al 24%. En el 
cas del tractament de RSU, el descens és del 18%. La 
pujada de la generació de residus del sector domès-
tic queda compensada amb escreix pel descens de la 
generació en el sector terciari. En aquest sector el tu-
risme també hi ha contribuït, doncs per exemple molts 
hotels es van mantenir tancats durant tot l’any.

4.000.000

2.000.000

2019 2020

Figura 13. Reducció de les emissions de GEH 2020-2019 (en %) segons sector.
Font: Balanç energètic de Barcelona 2020.
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 *(petroli+GNV+VE + tracció elèctrica + amb GLP)

2019 2020 REDUCCIÓ

Domèstic 736.330 645.499 12,23 %

Comercial i serveis 759.806 544.503 28,34 %

Industrial 289.121 265.159 8,25 %

Transport 
(petroli+GNV+VE + tracció elèctrica + amb GLP)

949.629 719.728 24,20 %

Altres 17.569 3.463 80,29 %

Tractament de RSU 366.160 297.055 18,87 %

Port i Aeroport 447.401 266.304 40,48 %

TOTAL 3.566.017 2741.711 23,09 %
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BARCELONA COMPARADA 
AMB ALTRES CIUTATS

Si comparem Barcelona amb altres 
ciutats, segons les dades disponibles 
al quadre de comandament (dashbo-
ard) que publica el C40 Cities (https://
www.c40.org) al seu web, Barcelona 
té el segon lloc respecte les emissi-
ons de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH) per càpita més baixes entre les 
ciutats europees que en són membres 
(figura 14). Això es deu en gran mesura 
al fet que és una ciutat mediterrània 
i compacta, amb unes condicions que 
faciliten unes ràtios baixes de consum 
energètic per habitant en comparació 
amb altres urbs. Aquestes dades pro-
venen dels inventaris d’emissions de 
GEH que aquestes ciutats reporten 
al C40 de manera pública, elaborats 
amb un nivell bàsic de la metodologia 
GPC (Protocol Global per Inventaris 
d’Emissió de Gasos). La metodologia 
inclou les emissions derivades del 
consum d’energia del sectors domès-
tic, comercial i serveis, industrial i la 
mobilitat, així com el tractament de 
residus i les aigües residuals. Precisa-
ment són les aigües una de les prin-
cipals diferències, doncs al Balanç de 
Barcelona no s’hi inclouen, tot i que al 
nivell bàsic de GPC no es consideren 
ni el port ni l’aeroport. Alhora, el fac-
tor d’emissió de la xarxa elèctrica a 
Catalunya és prou baix en estar molt 
nuclearitzat.

Figura 14. Comparació de les emissions per capita segons la metodologia GPC  
Font: C40.

Figura 15. Comparació de les emissions per capita segons la metodologia GPC 
amb mix elèctric normalitzat  Font: C40.
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La ciutat en surt ben parada si la com-
parem amb moltes altres. No obstant 
això, Barcelona pot reduir substanci-
alment el seu consum energètic i les 
emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle induïdes, ja que en termes 
globals consumeix molta energia i, per 
tant, hi ha molt marge de millora. A la 
figura 15 s’ha fet l’exercici de conèixer 
com variaria la classificació si totes 
les ciutats tinguessin la mateixa com-
posició del mix elèctric que Barcelona, 
on Copenhaguen (Dinamarca) i Esto-
colm (Suècia) passarien per davant, 
però s’obtindrien en termes generals 
les mateixes conclusions.



CONSIDERACIONS 
FINALS
Les ciutats tenen un desafiament considerable a l’hora 
d’afrontar el canvi climàtic, ja que són generadores del 
70% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH). Per això, moltes estan adequant la seva agenda 
per adoptar mesures destinades a reduir les emissions 
de GEH, a minimitzar la dependència de les energies 
fòssils, a millorar l’eficiència i reducció dels fluxos me-
tabòlics, i a incrementar la resiliència. Totes aquestes 
mesures tenen com a finalitat la millora de la qualitat 
de vida i la sostenibilitat de la ciutat. 

El Pla d’Acció per l’Emergència Climàtica compila les 
estratègies i accions ja existents i en planifica de no-
ves a fi d’aconseguir aquests objectius, alhora que dona 
resposta al compromís que la ciutat ha adquirit amb la 
signatura del Pacte d’alcaldes per l’energia i el clima 
(2017). Barcelona es compromet a reduir les emissi-
ons de GEH un 50% l’any 2030, prenent com a any base 
1992. Aquest objectiu és molt ambiciós, doncs com hem 
comentat anteriorment l’aturada de l’activitat causada 
per la COVID-19 ha implicat només quedar-se a mig 
camí de l’objectiu de 2,15 milions de tones d’emissions 
de GEH de l’any 2030. Alhora, aquests descensos de 
l’any 2020 no estan pas consolidats i molts d’ells són 
circumstancials, quedant moltíssima feina a fer. 

Des de l’Agència de l’Energia de Barcelona i l’Ajunta-
ment de Barcelona fa temps que es porten a terme i 
s’impulsen mesures en l’àmbit de la mitigació del can-
vi climàtic mitjançant polítiques que tenen la finalitat 
de reduir les emissions de GEH, en línia de donar com-
pliment als objectius de la ciutat en termes d’energia i 
emissions. Per tant, es tracta de fomentar l’estalvi en el 
consum d’energia, l’eficiència energètica i la generació 
renovable i local. Alhora, s’actua en termes de conscien-
ciació i apoderament de la ciutadania envers l’energia, 
així com considerar-la un servei bàsic. En aquest sentit, 
es treballarà per complir els següents objectius del Pla 
d’Acció per l’Emergència Climàtica: rehabilitar energè-
ticament el 20% dels edificis residencials de més de 40 
anys, multiplicar per 5 la generació solar local i reduir la 
pobresa energètica a zero, amb l’objectiu futur d’arribar 
a esdevenir neutres en carboni l’any 2050.

Pel que fa a les línies d’actuació referents a estalvi i 
eficiència energètica, s’està treballant en tota mena 

d’àmbits, tant edificis públics com en l’impuls de la 
millora energètica d’edificis lligada a la rehabilitació 
del sector residencial i comercial. En el cas de la ge-
neració renovable i local, s’estan posant molts esfor-
ços en incrementar la generació solar a nivell munici-
pal, tant en cobertes municipals com a l’espai públic, 
i posant com a objectiu prioritari fer un salt d’escala 
a nivell de l’increment de la generació a la ciutat, im-
plicant als diferents sectors econòmics de la ciutat 
en aquest increment. En aquest sentit, es promouen 
diferents instruments, com bonificacions fiscals, el 
servei de suport a l’autoconsum, o el MES Barcelona.  
I, si finalment ens centrem en les línies dedicades a 
l’apoderament i la cultura energètica, podem destacar 
la feina realitzada als Punts d’Atenció Energètica o el 
programa Carrega’t d’Energia, que aborden relaciona-
des amb la pobresa energètica, com qüestions d’ordre 
més transversal en la temàtica de l’energia. 

Per últim, destacar algunes línies futures respecte 
a la informació que s’hi pot trobar en aquest Balanç 
d’Energia i emissions. Una de les mesures del Pla 
d’Acció per l’Emergència Climàtica és l’elaboració 
d’un pressupost d’impacte en carboni, que funciona-
rà com a eina d’anàlisi sobre l’impacte en termes de 
lluita contra l’emergència climàtica del pressupost 
municipal. D’altra banda, seguint algunes experiènci-
es internacionals com la de la ciutat d’Oslo, aquesta 
avaluació pot ser una eina per monitorar les mesures 
que han d’ajudar a l’acompliment dels objectius de re-
ducció d’emissions de la ciutat.   

Finalment, també és objectiu la millora de les dades 
a nivell territorial i la seva publicació regular, doncs 
permetria, entre d’altres, una anàlisi més detallada de 
cara a proposar noves mesures o detallar-ne algunes 
d’existents a la planificació del Pla d’Acció per l’Emer-
gència Climàtica. Alhora, s’està començant a analitzar 
les emissions de GEH induïdes per la ciutat, per tal de 
conèixer la petjada ecològica de Barcelona generada 
pel nostre model de consum de béns. Un exemple im-
portant és l’anàlisi de la petjada de l’alimentació, de la 
qual es té un primer informe amb una aproximació que 
aporta molt de valor.
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