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1. Antecedents. 
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L'ús intensiu de l'energia de procedencia fóssil i nuclear és una de les 
príncipals causes del deteriorament medioambiental que s'esta donant 
actualment. 

La preocupació pel medí ambient que existeix a la ciutat de Barcelona ha 
suscitat un creixent interés per limitar !'impacte ambiental derivat del consum 
d'energia. Aquest interés es materialitza en diferents propostes i esfon;os per 
millorar !'eficiencia energética i introduír energies renovables, tot alió en un 
marc global de preservació del medi ambient . L'ajuntament de Barcelona ha 
adquirit seriosos compromisos a través de diferents acords internacionals dé 
reduir l'emissió local de gasos que provoquen l'efecte hivernacle: Declaració de 
Amsterdam (1993), Declaració de Heidelberg (1994), Carta d'Aalborg (1994) i 
I'Associació Internacional Klima Budnis (des de 1997) . 

L'any 1999 I'Ajuntament de Barcelona aprova una ordenan9a referent l'ús de 
!'energía Solar. Segons aquesta ordenan9a, coneguda coma Ordenan9a Solar, 
tots els edificis nous, així com els que estan sotmesos a una reforma global, 
estan obligats a utilitzar energía solar per subministrar un 60% de la demanda 
d'aigua calenta sanitaria. L'ordenan9a entrara en vigor el julio! del 2000. 

En el front litoral del Besos (Barcelona i Sant Adria del Besos) en el barrí del 
Poble Nou de Barcelona s'esta desenvolupant un pla urbanístic 
d'infrastructures que planteja una important reordenació d'aquest territori . 

Tots aquests canvis suposen una intensa activitat de construcció que es 
desenvolupara en els propers anys. 
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2. Pla energetic de Barcelona 

Objectiu 
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L'objectiu del Pla energétic és definir una estrategia comú, en l'ambit del 
municipi, de foment de !'eficiencia energética, de l'estalvi d'energia i de l'ús 
d'energies i fonts energétiques renovables. Mitjan<;ant aquest pla es pretén 
implantar i fomentar una nova cultura del consum d'energia, no només entre 
professionals de diferents sectors relacionats amb un consum intens sinó 
també entre els ciutadans de Barcelona en general. La implantació d'una nova 
cultura sobre el consum d'energia ajudara a trencar la postura tradicional de 
considerar l'intens consum d'energia com un indicador de benestar. Per tot aixó 
el Pla ha de tenir dues vessants clarament diferenciades : per un costat la 
promoció de la implantació de determinades tecnologies i per l'altra educació i 
difusió en relació amb el cicle d'energia (producció, distribució, consum) en tots 
els sectors de la societat. 

La realització del Pla és un treball a llarg termini, que requerira determinats 
esfon:fOS. En alguns sectors es pot esperar una penetració facil i rapida de 
tecnologies energéticament eficients , mentre que en d'altres hi haura barreres 
per adoptar els canvis que suposa un Pla Energétic. Per aixó s'ha de 
desenvolupar una estrategia flexible que permeti diversificar activitats i avan<;ar 
a diferents ve!ocitats segons e!s sectors. 

Les mesures d'estalvi, millar dit, d'ús racional d'energia, en cap moment han de 
perjudicar la qualitat de vida o la qualitat deis productes. 

El pla ha de partir d'un coneixement profund deis balan<;os energétics passats i 
presents en l'ambit del municipi. Com a base pel desenvolupament del Pla 
serviran els documents redactats durant el desenvolupament de !'Agenda 21 
local de Barcelona, les normes i directives relacionades amb el tema de 
l'energia promogudes per la Comunitat Europea i en especial per la Direcció 
General XVII , així com les experiéncies positives d'altres grans ciutats. 

El Pla identificara les bones practiques i tecnologies a implementar per a poder 
canviar les tendéncies d'impacte ambiental produ"it pel consum d'energia. La 
analisi sempre partira de les condicions locals de la ciutat de Barcelona. 
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Preparació del Pla 

Fase/ 
•Revisió de les directives de la CE 
•Revisió de les experiEmcies d'altres ciutats grans 

Fase 11 

•Eiaboració de la matriu de consum d'energia 

Fase 111 

•Avaluació de recursos 
•Avaluació deis processos energetics i mediambientals 

Fase IV 
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•Definir estrategies de foment de tecnologies relacionades amb l'ús 
eficient d'energia, estalvi energetic i energies renovables 

Fase V 

•Trabada d'experts per avaluar el esborrany del Pla 
•lncorporació de les suggerencies fetes per experts 

Fase VI 

•Eiaboració deis Models de previsió de consum d'energia 

Fase VI/ 

per poder fer previsions deis efectes de les accions a prendre, 
per fer seguiment del pla. 
per avaluar la reducció de !'impacte mediambiental 

•Posada en marxa del Pla 

Accions a curt termini 
Accions a míg termini 
Accions a llarg termini 
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3. Acord per a les energies renovables "Barcelona renovable 
2004" 

Una actuació que exemplifica el que aquest Pla aportara a la ciutat de 
Barcelona és I'Acord per a les energies renovables "Barcelona renovable 
2004". 

L'acord "Barcelona renovable 2004" es crea amb l'objectiu d'incidir en un area 
territorial situada a cavall entre els municipis de Barcelona i Sant Adria del 
Besos on esta inclós l'ambit escoll it pel Fórum 2004 com a escenari per la 
celebració deis actes principals d'aquest esdeveniment. 

Així mateix I'Acord contempla altres arees colindants totes elles en fase o 
pendents d 'una profunda remodelació. D'aquesta forma quedara rehabi litada i 
recuperada un area fins ara molt degradada, per a convertir-se en una zona 
urbana habitable i respectuosa amb el medi ambient. 

La reordenació urbanística d'aquest territori , dóna una excel·lent oportunitat per 
aplicar de forma decidida en aquest ambit urba els principis de 
desenvolupament sostenible. Amb aquesta idea i, posant especial émfasi en la 
problematica del cicle d'energia es crea I'Acord "BARCELONA RENOVABLE 
2004". Els seus objectius gen erais són els següents: 

• Fomentar l'aplicació d'energies renovables. 
• Promoure mesures per l'ús eficient de l'energia 
• Reduir !'impacte mediambiental provocat per l'ús d'energia. 

El primer objectiu , el de fomentar l'ús d'energies renovables, segueix l'esperit 
de la política comunitaria expressada en el "Liibre Blanc-Energia pel futur: 
Fonts d'energia renovables" i pretén contribuir, de manera clara i contundent, a 
la Campanya de Desenvolupament d'Energies Renovables promoguda per la 
Direcció general XVII de la Unió Europea a través del seu programa AL TENER. 

El segon objectiu és promoure mesures d'ús eficient d'energia que encaixin 
plenament amb el programa SAVE de la DGXVII de la Unió Europea. 

El tercer objectiu pretén contribuir al compliment de múltiples compromisos 
internacionals relacionats amb la reducció deis gasos que provoquen l'efecte 
hivernacle, adquirits perles administracions locals. 
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L'Acord ""BARCELONA RENOVABLE 2004", a més deis objectius generals, 
planteja uns propósits concrets a aconseguir fins a principis de l'any 2004. 
Aquests són: 

• 4,5 MWp en sistemes fotovoltaics 
• 10.000 m2 de col·lectors solars térmics 
• 3MWf d'energia geotermica a baixa temperatura 
• 50 pisos amb calefacció amb biomassa 
• aplicació de criteris d'arquitectura bioclimatica en 

planificació urbana en el disseny d'edificís. 

A traves d'aquests objectius concrets es tara el seguiment i es podra avaluar el 
compliment deis acords de I'Acord. 

L'Acord ha estat signat per les següents entitats : 

• Ajuntament de Barcelona 
• Ajuntament de Sant Adria del Besos 
• EMSHTR 
• Fórum Barcelona 2004 
• lnstitut Catala d'Energia 
• Consorci del Besos 
• Patronat Municipal de I'Habitatge 
• Barcelona Regional 

Empreses i associacions adherides a l'acord 

• APERCA 
• BPSOLAREX 
• lsofoton 
• Atersa 

BARCELONA RENOVABLE 2004 ha estat reconeguda per la Direcció General 
d'Energia i Transport (OGXVII) de la CE. 

Barcelona, abril de 2000 
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